DUURZAAM AFVALBEHEER
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BIJDRAGEN AAN EEN
VEILIGE EN SCHONE PLANEET

Indaver is zich er al lang van bewust dat een
duurzame wereld alleen mogelijk is als we ons afval
slim en zorgvuldig beheren. We zijn opgericht,
in 1987, omdat de overheid en de industrie een
veilige, duurzame oplossing zochten voor het afval
van de haven van Antwerpen. Dertig jaar later zijn
we toonaangevend in duurzaam afvalbeheer, een
Europese speler die zich ontpopt heeft tot een
leverancier van grondstoffen en energie voor de
circulaire economie.
De circulaire economie moet van droom naar daad
en wij hebben daar een essentiële rol te spelen.
Producenten in een circulaire economie willen
grondstoffen hergebruiken, op voorwaarde dat ze
net zo goed en veilig zijn als het originele materiaal.
Wij maken dit mogelijk. Wij winnen kwaliteitsvolle
materialen en energie terug uit het afval dat we
verwerken. Deze materialenkringloop beschermen
we tegen verontreiniging. Indaver is zo een schakel in
de circulaire economie.
We ijveren op die manier voor de veilige,
CO2-arme en energie-efficiënte sluiting van
materiaalkringlopen, omdat welvaart en welzijn
alleen zo écht duurzaam kunnen zijn. We werken in
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overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelings
doelen (Sustainable Development Goals) van de
VN die ook van toepassing zijn op onze sector. Dit
Duurzaamheidsrapport bevat dan ook verschillende
verwijzingen naar die doelstellingen.
Geen enkele organisatie kan deze transitie in haar
eentje bewerkstelligen. De circulaire economie is per
definitie het domein van de cocreatie. Ze kan enkel
verder vorm krijgen door samenwerking. En door
nieuwe technologieën. Daarom investeren we in
beide. We stimuleren industriële symbiose, waarbij
grondstoffen en energie worden gerecupereerd
uit het afval van één bedrijf om te worden gebruikt
in de productieprocessen van een ander bedrijf.
We investeren in de technologische innovatie die
nodig is om kringlopen te sluiten. Grondige kennis
en continue verbetering zijn de motor achter onze
dienstverlening.
Om onze klanten de best mogelijke service te bieden,
investeren we in onze mensen. We trekken talent aan
en blijven dat, een loopbaan lang, voeden. Zo doen
we een cultuur van expertise en gedeelde kennis
groeien. Deze rijkdom aan kennis in de organisatie
heeft betrouwbare technologieën opgeleverd die

we gebruiken om dienstverleningsconcepten te
ontwikkelen op maat van onze klanten.
In dit jaarlijks Duurzaamheidsrapport brengen
we verslag uit van de manier waarop wij onze rol
in de circulaire economie hebben ingevuld het
voorbije jaar. Het rapport is thematisch ingedeeld
in hoofdstukken over beleid, mensen, planeet,
welvaart en partnerschappen (policy, people, planet,
prosperity, partnerships).
Ik nodig u uit verder te lezen en te ontdekken hoe
Indaver in alle domeinen van de organisatie blijft
verbeteren.

Paul De Bruycker, CEO
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POLICY
Bij Indaver hebben we helder inzicht in onze rol in de circulaire economie
en hebben we dat geïntegreerd in onze visie.
u Videogetuigenis van Jan Verheyen, Woordvoerder OVAM 

p. 4

PEOPLE
We bieden geslaagde oplossingen voor afvalbeheer omdat we investeren
in de veiligheid en de expertise van onze mensen.
u Videogetuigenis van Myra Latuheru, Directeur HR Indaver België en Nederland

p. 22

PLANET
Indaver doet er in haar activiteiten alles aan om de planeet leefbaar te houden door
zo veel mogelijk materialen terug te winnen en haar impact op het milieu te beperken.
u Videogetuigenis van Peter Van de Putte, Directeur Maatschappij Linkerscheldeoever

p. 38

PARTNERSHIPS
Om de circulaire economie te helpen realiseren, werken we samen met onze eigen
mensen, met de afvalindustrie en met partners uit alle mogelijke sectoren.
u Videogetuigenis van Jiska Verhulst, Transitiemanager Circulaire Economie, Vlaanderen Circulair

p. 68

PROSPERITY
Indaver blijft aantonen dat goede resultaten bereiken hand in hand gaat met
de strengste milieu- en veiligheidsnormen.
u Videogetuigenis van Paul De Bruycker, CEO Indaver

p. 80

(klik om rechtstreeks
naar de pagina te gaan)
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Policy

“

Als we naar een circulaire economie
willen gaan, dan hebben we een
nauwe samenwerking nodig tussen
overheid, middenveld, bedrijfswereld en
kennisinstellingen.

”

Jan Verheyen,
Woordvoerder OVAM

Bekijk de video
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BOUWEN AAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

ONZE VISIE

De circulaire economie moet van droom
naar daad. Indaver wil en kan daar een
essentiële rol spelen. Wij beheren en
verwerken industrieel en huishoudelijk
afval in gespecialiseerde installaties
voor een gevarieerd klantenbestand,
van industriële multinationals en
afvalinzamelaars tot lokale en regionale
overheden in heel Europa. In alle regio’s en
in alle activiteiten winnen we materialen
en energie terug. Zo helpen wij de
materiaalkringloop te sluiten op een
veilige, CO2-arme en energie-efficiënte
manier en maken we duurzaam produceren
en consumeren mee mogelijk. Want
een duurzame en veilige wereld is enkel
mogelijk als we slim en zorgvuldig omgaan
met afval.

Dat is onze visie en dat is onze missie. Onze
kernwaarden en Bedrijfscode, ons Co-operation
Agreement en onze 10 Codes van Goede Praktijk
sturen ons daarbij. Wij groeien door efficiëntere
processen, organische groei en baanbrekende
innovatie die nodig is om kringlopen te sluiten.

de materiaal- en voedselketen tegen verontreiniging.
Schadelijke materialen die niet kunnen worden
gerecycled, vernietigen of ontgiften we in onze
hoogtechnologische installaties. De restfractie
bergen we op een veilige en duurzame manier op
onze stortplaatsen.

In de circulaire economie worden materialen
hergebruikt met maximale efficiëntie en minimale
risico’s. In elke fase van de materiaalketen wordt
waarde gecreëerd in plaats van dat ze verloren gaat.
Zo kunnen hoogwaardige materialen veilig circuleren
in een gesloten kringloop. Afval is dan gewoon een
fase in de levenscyclus van een product.

In onze bijdrage aan de circulaire economie zijn
drie pijlers even belangrijk:
■■ zoveel mogelijk terugwinnen van materialen en
energie, met betrouwbare technologieën;
■■ focus op waardecreatie en efficiency om de
betaalbaarheid van de oplossingen te verzekeren;
■■ focus op kwaliteit en veiligheid om betrouwbare
producten terug in de kringloop te brengen die
geen negatieve gevolgen hebben voor mens,
milieu of maatschappij.

Tegen 2030 moeten alle EU-lidstaten een
recyclingpercentage halen van 60 procent voor
hun huishoudelijk afval. Indaver recyclet niet
alleen veel, ook de kwaliteit van de recycling is van
belang. Wij vullen mechanische recyclingmethodes
aan met nieuwe technieken voor chemische en
thermische recycling. Die breken materialen af tot
hun basisbouwstenen voor nieuwe, hoogwaardige
producten.
Wij creëren niet alleen toegevoegde waarde door
materialen ter beschikking te stellen. Door te werken
volgens onze ‘Safe Sink’-garantie beschermen we ook
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MISSIE EN STRATEGIE
We willen toonaangevend zijn in
duurzaam afvalbeheer. Om die missie
te bereiken hebben we een duidelijke,
gerichte strategie.

Strategie Indaver Groep
Corebusiness

We exploiteren gespecialiseerde installaties en leiden
intelligente afvalbeheersystemen in goede banen, met
een focus op duurzaam materialen- en energiebeheer.
We werken samen met de industrie, die afval
produceert, en met overheden die het huishoudelijk
afval beheren.
We zijn een totale dienstverlener die industrie en
overheden duurzaam afvalbeheer aanbiedt. Als
totale dienstverlener kunnen we de meest complexe
afvalportfolio’s aan en adviseren we onze klanten over
de duurzaamste oplossing voor hun afval. We bieden
in samenspraak met onze klanten de beste oplossing
voor elke afvalstroom, rekening houdend met de
eigenschappen en de mogelijke impact op het milieu,
de mogelijkheden voor terugwinning en verwerking,
de logistiek, en de kosten voor handling, vervoer en
verwerking.

Duurzaamheidsrapport 2017

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

Organisch afval

Target afval

Industrieel en gevaarlijk afval
Vergelijkbaar
bedrijfsafval

Ophalers
Kleine en middelgrote ondernemingen,
niet-industrie, burgers

Huishoudelijk afval

Target klant

Grootindustrie
Chemie, lifesciences,
metallurgie

Businessmodel

Total Waste Management
(TWM)

Product Sales

Public waste PartnershipS
(PwPS)

Target land

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

Wereldwijd

Focus op België, Duitsland, Ierland,
Nederland, Verenigd Koninkrijk
en andere Europese landen
waar Indaver actief is

Overheden
Publieke overheden,
provincies

Als totale dienstverlener hebben we directe controle over het hele proces,
waaronder de efficiënte handling en verwerking, de kwaliteit van de
gerecupereerde materialen en de hoeveelheid opgewekte energie.
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DUURZAME ONTWIKKELING, VERANTWOORDE VERSLAGGEVING
METHODE, SCOPE EN STAKEHOLDERS

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(Sustainable Development Goals - SDGs) van
de Verenigde Naties zijn zeventien collectieve
doelen die landen helpen om inclusieve en
duurzame welvaart te bereiken in 2030. ISWA,
de International Solid Waste Association,
heeft uit de SDGs zeven doelen aangewezen
om wereldwijd te komen tot een duurzaam en
professioneel afvalbeheer. Zoals ISWA stelt in
deze video kan de afvalsector de uitstoot van
broeikasgassen met 15 tot 20 % terugdringen.
De sector heeft dus een essentiële rol te
spelen om de SDGs te halen. Als lid van ISWA
is Indaver aan de slag gegaan met de zeven
ontwikkelingsdoelen die ISWA heeft bepaald
en we hebben er nog één aan toegevoegd:
economische groei. Elk ontwikkelingsdoel heeft
in dit Duurzaamheidsrapport een eigen icoontje
en deze staan vermeld daar waar ze relevant
zijn. Voor meer informatie over elk van deze
ontwikkelingsdoelen, ga naar pagina 90.

Verslaggeving Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen
Het Global Reporting Initiative (GRI) is een
internationaal erkend systeem voor de
verslaggeving over maatschappelijk verantwoord
ondernemen, waarbij de prestaties van een
onderneming op economisch, sociaal en
milieuvlak aan bod komen. Geïnspireerd door
het GRI hebben we onze eigen prestaties op
deze manier in kaart gebracht, zoals blijkt uit de
tabel op pagina 92 aan het eind van het rapport.
Deze tabel verwijst naar de GRI-criteria die van
toepassing zijn.

Inspelen op verwachtingen
Een werkgroep met medewerkers uit de verschillende regio’s en departementen
bepaalt de inhoud en de scope van het rapport. Zo verkrijgen we een verslag dat
evenwichtig en representatief is voor de hele organisatie. De werkgroep garandeert
dat het Duurzaamheidsrapport geschreven wordt met onze stakeholders in het
achterhoofd. De stakeholders worden in kaart gebracht in functie van hun belangen
en potentiële impact op Indaver. Dankzij onze ervaring en onze frequente contacten
met deze groepen en individuen kunnen we een verslag samenstellen dat inspeelt op
hun verwachtingen en op die van de overheden. We organiseren een brede stake
holderbevraging bij het uitsturen van dit verslag; de resultaten daarvan nemen we
mee in het verslag van volgend jaar. Het Duurzaamheidsrapport is vrij beschikbaar
op onze website.

Scope van het rapport
Indaver brengt in dit rapport verslag uit van haar
prestaties op het vlak van maatschappelijk ver
antwoord ondernemen. We doen dit voor onze
activiteiten op onze verschillende vestigingen in
Europa. Ook de activiteiten van dochteronder
nemingen waarin Indaver voor meer dan 50 %
participeert en de dochters van 50 % waarvan
de exploitatie gebeurt op een Indaver-vestiging
komen aan bod. De financiële resultaten worden
geconsolideerd volgens de overeenstemmende
participatie van Indaver, conform de IFRS (Inter
national Financial Reporting Standards)-rappor
teringswijze.

IMPACT

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Medewerkers

Klanten

Aandeelhouder
Overheden

Buren

Media

NGO’s
Leveranciers

Partners

Federaties

Studenten

Grote publiek

INTERESSE
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EEN WAARDENGEDREVEN
ORGANISATIE
Waarom deze waarden?

Vijf kernwaarden sturen ons handelen.

■■

Met oog voor mens, veiligheid en milieu.

■■

In wederzijds vertrouwen.

■■

Open in woord en daad.

■■

Gericht op resultaat.

■■

Met aandacht voor continue
verbetering.

KERNWAARDEN
Duurzaamheidsrapport 2017

Met onze kernwaarden maken we duidelijk waar
we als bedrijf voor staan. Ze geven vorm aan onze
bedrijfsidentiteit en onze bedrijfscultuur. Ze sturen
onze strategie, ons besluitvormingsproces en onze
relaties met al onze stakeholders. Onze kernwaarden
garanderen dat we goed zakendoen in een complexe
wereld: op een integere en maatschappelijk
verantwoorde manier.
We handelen op een veilige, maatschappelijk
verantwoorde en duurzame manier, door
bijvoorbeeld de best beschikbare technologie te
gebruiken in onze installaties. Zo beperken we de
impact op mens en milieu en winnen we zo veel
mogelijk materialen en energie terug. We bouwen
relaties op basis van wederzijds vertrouwen, door te
doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen, en
dat met alle stakeholders, van klanten en overheden
tot medewerkers. We voldoen aan alle normen en
wetten; belangstellenden kunnen altijd contact met
ons opnemen om te zien hoe we die naleven. We
controleren en evalueren al onze activiteiten, van
de veiligheid van onze medewerkers en het milieu
tot de kwaliteit van onze dienstverlening. Met die
informatie kunnen we onze activiteiten verbeteren
om ze hoogwaardig en kostenefficiënt te houden.
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COHERENT EN VERANTWOORD
WERKEN IN HEEL EUROPA
Indaver nv staat geregistreerd in Burcht Singelberg
Ketenislaan 1, Blok D, Haven 1548, 9130 Kallo, België.
De hoofdzetel van Indaver is in Mechelen
(Dijle 17 a, 2800 Mechelen, België).

Wij zijn een internationale organisatie met dochter
ondernemingen en participaties in heel Europa.
Ons Co-operation Agreement zorgt ervoor dat onze
operationele werking en dienstverlening in alle regio’s
dezelfde zijn. Voor een groeiende organisatie als Indaver
zorgt het Co-operation Agreement voor samenhang. Dat
is belangrijk voor onze grote klanten, waarvan velen ook
in verschillende landen of regio’s actief zijn. Door onze
internationale normen kunnen al onze klanten in alle
regio’s rekenen op dezelfde kwaliteit en efficiëntie van
dienstverlening.

uitbouwen van relaties in wederzijds vertrouwen) en
milieudoelen (met oog voor het milieu) gesteld. Deze
thema’s zijn wezenlijk voor onze activiteit; zij staan centraal
voor onze stakeholders.

In haar Co-operation Agreement onderschrijft Indaver
ook een reeks principes die haar helpen om haar
duurzaamheidsresultaten continu te verbeteren.

Daarnaast hebben we een uitvoerig kader voor ethische
bedrijfsvoering via onze Bedrijfscode en onze 10 Codes
van Goede Praktijk. Ze bepalen hoe we ons gedragen
ten aanzien van onze stakeholders, op basis van onze
kernwaarden en de manier waarop we omgaan met afval.

OBAL · ACT
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Indaver bedrijfscode
Missie, kernwaarden en gedragsregels
voor duurzaam ondernemen
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 Lees onze Bedrijfscode
voor meer informatie
over hoe onze waarden
onze relaties met onze
stakeholders bepalen.
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Als beheerder van industrieel en huishoudelijk afval
hebben we economische doelen (gericht op resultaat),
maatschappelijke doelen (met oog voor mensen en het

Om onze visie en onze waarden te ondersteunen hebben
we diverse interne beleidslijnen uitgewerkt. Zo hebben we
bijvoorbeeld een Charter voor Duurzaam Aankoopbeleid
voor Leveranciers. Het HR-managementteam voert voor
de Groep een HR-beleid van duurzame inzetbaarheid van
medewerkers.
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RICHTLIJNEN VOOR EEN
DUURZAAM BELEID
10 CODES VAN GOEDE PRAKTIJK
Onze 10 Codes helpen ons onze rol in de
circulaire economie niet uit het oog te
verliezen. Niet alleen onze medewerkers,
maar ook onze leveranciers, partners en
onderaannemers volgen onze 10 Codes.
De 10 Codes hebben betrekking op al onze beslissingen
over wat te doen met afval. We willen afval verwerken en
er energie en materialen uit terugwinnen op een veilige en
duurzame manier. Dit is namelijk de enige manier om de
welvaart en het welzijn van deze wereld te garanderen.
We willen problemen niet laten aanslepen of ze doorschuiven
naar de toekomst of naar plaatsen op de wereld waar ze
die problemen niet correct kunnen aanpakken. We doen
er alles aan om toekomstige generaties een veilige en
propere planeet na te laten, en voldoende grondstoffen om
comfortabel en goed te leven.
We hebben hiervoor, de afgelopen 30 jaar, onze 10 Codes
van Goede Praktijk ontwikkeld. Naast onze Bedrijfscode
verduidelijken deze 10 Codes voor afvalbeheer ons ethisch
gedrag. Onze stakeholders kunnen erop rekenen dat wij hun
afval op een zorgvuldige en verantwoorde manier verwerken.
 Lees onze 10 Codes van Goede Praktijk op
www.indaver.com/nl/operationalexcellence.
Duurzaamheidsrapport 2017

1

Handel volgens de correcte interpretatie van de Europese definitie van afval.

2

Behandel afval in gespecialiseerde vergunde installaties.

3

Verdun afval niet, dat is geen oplossing.

4

Ga voor kwaliteit, sorteer afval.

5

Vernietig gevaarlijk organisch afval, streef naar terugwinning van energie en materialen.

6

Garandeer dat er geen gevaarlijke componenten terechtkomen in de voedsel- en productketen.

7

Waarborg transparantie en traceerbaarheid bij afvalbeheer.

8

Behandel afval in state-of-the-art installaties met best beschikbare techniek.

9

Vermijd bedrieglijke recycling. Behandel afval in vergunde installaties.
Heb oog voor duurzaamheid.

10

Internationaal afvaltransport mag niet leiden tot eco-dumping. Volg alle geldende regels.
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ENABLER EN GATEKEEPER VAN
DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Het actieplan voor de circulaire economie van de Europese Unie
is de leidraad voor ons afvalbeheer. Dit plan moet ervoor zorgen
dat hoogwaardige materialen optimaal kunnen hergebruikt
worden in een gesloten en veilige kringloop.
Onze visie op de circulaire
economie is glashelder. De circulaire
economie moet focussen op zowel
duurzaamheid (maximale recycling en
minimale risico’s) als het creëren van
waarde (financiële en kwalitatieve
doelstellingen). Als afvalbeheerbedrijf
wil Indaver een sleutelrol spelen
in de realisatie van een circulaire
economie.
Duurzaamheid in een circulaire
economie betekent dat hoogwaardige
materialen maximaal gerecycled
worden, zodat de kwaliteit en de
veiligheid van het eindproduct
gewaarborgd zijn. Wij vullen
mechanische recyclingtechnieken
aan met chemische en thermische
recycling. Dergelijke innovatieve
recyclingtechnieken breken
materialen af tot hun eenvoudigste
bouwstenen. Die dienen om nieuwe,
Duurzaamheidsrapport 2017

hoogwaardige producten te maken
zonder primaire grondstoffen aan te
spreken.
In een circulaire economie zijn de
bescherming en de beveiliging van
deze materiaalketens een prioriteit.
Deze ketens mogen niet vervuild of
besmet worden door ongewenste of
gevaarlijke componenten. Safe sinks
zijn nodig als veilige opslagplaatsen
voor deze ongewenste stoffen.
Indaver vernietigt niet-recyclebare
schadelijke elementen uit restafval in
haar hoogtechnologische installaties
of zet ze om in stabiele verbindingen
en stockeert ze.
Zo creëert Indaver meerwaarde voor
haar klanten en voor de maatschappij.
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GATEKEEPER EN ENABLER VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
EEN GESLOTEN EN VEILIGE KRINGLOOP

Afvalstoffen in de grijze keten
hebben een laag circulair potentieel.
Hier verwijderen we in de eerste
plaats schadelijke en onveilige
stoffen uit de kringloop.
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Indaver had in 2017 4,8 miljoen ton
afval in beheer, waarvan
3,6 miljoen ton verwerkt werd
in eigen installaties.

Elke activiteit, van bedrijven, overheden
en huishoudens, genereert afval. Afval
voorkomen is de beste optie, maar in de
praktijk zijn we zo ver niet. Indaver zorgt
voor een duurzame oplossing.
Duurzaamheidsrapport 2017

Met de safe sinkgarantie staan we in
voor de vernietiging en/
of neutralisering van alle
schadelijke stoffen.

nk

Afvalstoffen in de groene keten
zijn relatief zuiver en hebben dus
een hoog circulair potentieel. Er
worden zoveel mogelijk materialen
en energie uit gerecupereerd. Hier is
Indaver de enabler van de circulaire
economie.

po

Indaver bepaalt wat er met elke afvalstroom
gebeurt en neemt de rol van gatekeeper
op. We evalueren het circulair potentieel
van de afvalstoffen in functie van onze
duurzaamheidsdriehoek: beschikbaarheid,
rendabiliteit en betrouwbaarheid met focus
op kwaliteit en veiligheid.
We onderzoeken of het afval vooral
terug te winnen grondstoffen bevat,
dan wel niet-recyclebaar is met
contaminanten die vernietigd
moeten worden.
Op basis hiervan kiezen we voor:
• recupereren van hoogkwalitatieve
grondstoffen en energie
• schoon en veilig houden van de
materialenkringloop.

In 2017 verwerkte Indaver 866 231 ton
afvalstromen in haar eigen installaties met
oog op terugwinning van materialen.
Consumenten en bedrijven moeten erop
kunnen vertrouwen dat de materialen die
hergebruikt worden, veilig en zuiver zijn.
Indaver biedt die garantie.

Indaver recupereert energie in al haar
thermische verwerkingsprocessen.
In Alphen aan den Rijn produceert
Indaver groen gas uit bio-organisch
afval. Ook uit stortgas wordt energie
gerecupereerd.
We gebruiken de energie zelf of leveren
ze in de vorm van stoom, stroom of
groen gas aan derden.
Als we alle energie zouden omzetten
naar elektriciteit, zouden we jaarlijks
256 300 gezinnen van stroom kunnen
voorzien (3,5 MWh/gezin per jaar). We
voorzien 1 500 gezinnen van groen gas.
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ONZE WERELD IN EEN OOGOPSLAG

EEN TOTALE DIENSTVERLENER MET EEN HELDERE STRATEGIE
Samenleving

Producenten

Verbruikers

van afval

van materialen en energie

Totale dienstverlener in duurzaam afvalbeheer
Onsite
dienstverlening

Transport &
overslag

We bieden onze klanten
– bedrijven, overheden
en afvalinzamelaars – een
totaaloplossing voor gevaarlijk
en industrieel afval, en voor
huishoudelijk en bio-organisch
afval.

Duurzaamheidsrapport 2017

Voorbehandeling

Verwerking:
neutralisatie of
minimalisatie

Productie
van energie
& materialen

Onze totaaloplossing voor afvalbeheer maakt ons tot de
toonaangevende dienstverlener in afvalbeheer voor life
sciences en de chemische industrie in Noordwest-Europa.
Veiligheid, gezondheid en milieu komen bij ons op de eerste plaats.
We garanderen betrouwbaarheid en efficiëntie om optimale
resultaten te boeken. We blijven innoveren en investeren in
onze verwerkingsmogelijkheden en onlinesystemen om steeds
complexere afvalstromen te beheren. Om onze klanten zo goed
mogelijk te bedienen, breiden we onze verwerkingscapaciteit en
commerciële activiteiten systematisch uit in Europa, via organische
groei en gerichte acquisities.

Bovendien heeft Indaver in de regio’s waar ze actief is een
decennialange ervaring opgebouwd met het beheer van
huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. We willen in de eerste
plaats onze positie verstevigen in landen waar we al actief zijn door
onze eigen installaties optimaal te gebruiken. Op die manier kunnen
we onze klanten kostenefficiënte oplossingen blijven aanbieden.
Via onze Public waste PartnershipS (PwPS) hebben we een passend
en flexibel antwoord op de behoeften van openbare besturen/
gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
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INDUSTRIAL WASTE SERVICES
TOTAL WASTE MANAGEMENT

Onze klanten willen zekerheid over wat
met hun afval gebeurt, van bij de bron,
over het transport tot de manier waarop
het verwerkt wordt. Iedere klant heeft
daarbij andere behoeften. In plaats van
één standaardaanpak leveren we dus
oplossingen op maat die het best aansluiten
bij onze klanten.
We luisteren naar de klant om te ontdekken wat hij
nodig heeft. We bepalen voor elke afvalstof de beste
verwerkingsoplossing. Dankzij een brede waaier van eigen
installaties, aangevuld met verwerkingsmogelijkheden bij
derden, kunnen we een flexibele dienstverlening bieden
zodat iedere klant verzekerd is van de meest rendabele en
de meest duurzame oplossing. Wij garanderen volledige
transparantie en traceerbaarheid, van het moment van
de aanvraag tot de eindverwerking. Klanten krijgen,
als ze dat willen, een complete ontzorging met ons
dienstverleningsconcept Total Waste Management. Dat
werd in 2017 vernieuwd om nog beter in te spelen op de
behoeften van onze klanten.

Duurzaamheidsrapport 2017

Het nieuwe IWS (TWM) dienstverleningsconcept
In 2017 heeft Indaver IWS (Industrial Waste Services) de
aanpak voor haar klanten verfijnd. Het klantenbestand is
voortaan verdeeld in vier groepen, in functie van de sectoren
waarin ze actief zijn:
Chemistry:
chemie, petrochemie
en plastics
Life Sciences:
farmaceutica, biotech,
gezondheid
Technology:
ferrometalen, non-ferro
metalen, automobiel

De behoeften van onze klanten verschillen
naargelang de sector of de omvang van hun bedrijf.
Dit intuïtieve aanvoelen hebben we in 2017
uitgediept, aan de hand van een gedetailleerde
bevraging bij 50 (grote) Belgische klanten.
We hebben deze resultaten gebruikt als basis
voor ons nieuw IWS Dienstverlenings- en
Partnershipconcept. We hebben dit concept
voorgesteld aan onze Belgische en Nederlandse
klanten op het IWS customer event in oktober
2017.
 Bekijk de video van het evenement, met
commentaar van IWS-directeur Alain Konings en
van onze klanten

Environment:
cleaning, inzamelaars,
verwerkingscentra

Bekijk de video
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INDUSTRIAL WASTE SERVICES
TOTAL WASTE MANAGEMENT

Het nieuwe IWS Dienstverlenings- en Partnershipconcept
blijft steunen op de drie pijlers van TWM. Onze
kerncompetenties blijven dezelfde (assets, systemen,
mensen), maar bovenop dat fundament zetten we nu
een huis. Een huis dat we voor elke industrietak anders
inrichten. Het doel is telkens hetzelfde: nog beter
tegemoetkomen aan de vragen en verwachtingen van elke
sector.
Wat merken klanten van deze veranderingen?
De documenten die de klant onder ogen krijgt (contracten,
handleidingen, presentaties en mastertabellen) krijgen per
sector een andere slagzin en beeldtaal. We begrijpen de
specifieke behoeften van elke industrietak en vertalen die
naar een voorstel op maat.

“Indaver gaat de ‘one size fits all’ verfijnen
om in haar TWM voor elk van de sectoren
– petrochemie en plastics; life sciences;
technologie – specifieke oplossingen aan
te bieden. De kerncompetentie voor elk
van die drie groepen blijft effectief gedeeld
en aanwezig. Dat sterkt ons geloof in
Indaver.”

IWS Xperience: zo beleeft de klant ons Total Waste Management
De ‘IWS Xperience’ video geeft een kijkje achter de
schermen van onze industriële partnerships. Het
farmaceutische productiebedrijf MSD in Heist-opden-Berg getuigt welke behoeften en eisen zij hebben
op het vlak van afvalbeheer. Zeker voor farmaceutisch
afval zijn die eisen hoog, zowel bij de inzameling, het
transport en de verwerking als voor de traceerbaarheid.
De video neemt de kijker mee in elke stap om sensitief

afval zorgvuldig en consciëntieus te beheren, van het
bepalen van de juiste verwerkingstechniek tot aan
de uiteindelijke verwerking, van digitale afroep tot
aan de rapportering. De kijker ervaart zo wat er zoal
komt kijken bij de term ‘Total Waste Management’.
Ook wordt duidelijk dat een optimaal afvalbeheer het
resultaat is van een intensieve samenwerking tussen
klant en Indaver.

Bekijk de video

Lieven Stalmans,
Borealis
Duurzaamheidsrapport 2017
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EEN ERVAREN PARTNER VOOR OVERHEDEN
BETROUWBAARHEID EN EXPERTISE BIEDEN

Voor overheden zijn we een betrouwbare
partner die helpt om een duurzaam
en rendabel afvalbeleid te voeren.
Met onze Public waste PartnershipS
(PwPS) bieden we een kwaliteitsvol,
kostenefficiënt en flexibel antwoord
op de behoeften van gemeenten/
openbare besturen en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
Onze dienstverlening wordt ingegeven door flexibiliteit,
vrije keuze en vertrouwen. Deze drie principes garanderen
dat overheden en hun burgers goed worden geholpen.
n	 Flexibiliteit: gemeenten/openbare besturen kiezen
wat ze aan Indaver uitbesteden. We geven ze advies op
basis van onze technische, administratieve, juridische en
commerciële expertise.
n	 Vrije beleidskeuze: zij bepalen welke oplossing het
meest geschikt is, wij adviseren hen over de beste
diensten en technologieën.
n	 Vertrouwen: open, tijdig en accuraat communiceren en
handelen is cruciaal. Enkel in volle vertrouwen kunnen
Public waste PartnershipS ontstaan.

Duurzaamheidsrapport 2017

We bieden drie soorten diensten

Internationale expertise lokaal toegepast

n	 Verwerking van huishoudelijk afval: waste-to-energy,
vergisting en compostering, voorbehandeling van
biomassa, sortering van diverse kunststoffen, papier en
karton, verwerking van gevaarlijk huishoudelijk afval.
n	 Organisatie van systemen voor afvalbeheer:
het beheer van afvaldiensten voor lokale overheden,
inzameling en vervoer, de exploitatie van overslagstations,
externe centra aanspreken voor de verwerking van
recyclebaar of restmateriaal, en de ondersteuning van
afvalpreventiecampagnes.
n	 Infrastructuurbeheer: beheer of volledige werking,
optimalisatie van capaciteit, formules voor coeigenaarschap, gezamenlijke projecten.

Lokale overheden pakken het afvalbeleid elk op hun manier
aan. Ze kunnen ervoor kiezen om de krachten te bundelen
met gemeenten uit de buurt. Indaver heeft de nodige ervaring
om in deze complexe samenwerkingsverbanden te werken.
Onze mensen staan altijd paraat, geruggensteund door onze
rijke expertise.

Continuïteit en duurzaamheid
Continuïteit en gegarandeerde duurzame verwerking van
afval zijn cruciaal voor lokale overheden. Indaver kan beide
bieden, want we hebben onze eigen installaties voor de
verwerking van huishoudelijk afval. Hoogwaardige recycling
en de terugwinning van energie staan centraal in onze
activiteiten. We beschikken ook over de nodige ervaring
en expertise om met overheden samen te werken voor
de bouw en ontwikkeling van nieuwe infrastructuur zoals
recyclinginstallaties of waste-to-energy installaties.
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EEN ERVAREN PARTNER VOOR OVERHEDEN

MARKTONDERZOEK: INDAVER GEEFT DE TOON AAN BIJ NEDERLANDSE GEMEENTEN
Met regelmaat laat Indaver in Nederland onderzoeken hoe
het staat met haar naamsbekendheid en imago. Eerdere
marktonderzoeken dateren uit 2012, toen we nog DELTA Milieu
heetten, en 2014, toen we net Indaver in Nederland geworden
waren.
Met het onderzoek in 2017 wilden
we achterhalen in hoeverre Indaver
als merk bekend is geworden. We
ondervroegen klanten en niet-klanten
die werken in de marktsegmenten waar
Indaver actief in is. Anno 2017 blijkt
dat Indaver in Nederland, zeker waar
het compostering en vergisting voor
gemeenten betreft, ‘opinion leader’ is
geworden, met invloed op de markt. Het
merk Indaver blijkt bij de gemeenten
in ons werkgebied (Zeeland, ZuidHolland en een stukje Noord- Holland)
bovengemiddeld bekend te zijn. Van de
ondervraagden noemde 73 % spontaan
Indaver als composteerbedrijf, veel vaker
dan willekeurig welke concurrent. In
2014 was de spontane bekendheid van
Indaver 45 %. Gemeenten beoordelen
Indaver beter dan haar concurrenten
op afvalverwerking, recycling en
compostering & vergisting.
Duurzaamheidsrapport 2017

Respect voor wet- en regelgeving
vinden gemeenten het belangrijkste
kenmerk waarop zij een bedrijf in
de afvalverwerking, recycling en
compostering beoordelen. Indaver
scoort daarin net zo goed als de
concurrentie. Ook afspraken nakomen
staat bij gemeenten hoog genoteerd,
daarin scoren wij iets beter dan
de concurrenten. We laten onze
concurrenten echt achter ons als het
gaat om het maken van grondstoffen
uit afval (onze bijdrage aan de circulaire
economie), een nieuw – en voor
gemeenten belangrijk – kenmerk dat
aan dit onderzoek is toegevoegd. Ook
zien gemeenten Indaver als duidelijk
toonaangevender binnen de milieusector
en flexibeler dan haar concurrenten.

Spontane naamsbekendheid

in 2014:
in 2017:

45 %

73 %
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TIJDLIJN 2017
Indaver maakt de
veiligheidscampagne
persoonlijk door eigen
medewerkers te laten
figureren.
P. 32

Kenrick. Eén en al oor
voor veiligheid.
Kenrick de Dreu is Operator bij
Indaver Impex in ’s-Gravenpolder.
In zijn vrije tijd is hij dj.

Lancering in België van de career site
over werken bij Indaver. Nederland
volgt in april, Ierland in augustus.
P. 24

Om het publiek in de flow te krijgen en
te houden, is het zaak om de platen strak
op de beat in te mixen. “En dat moet
je goed horen, dus een goed gehoor is
voor mij belangrijk. Oorsuizen (tinnitus)
komt steeds vaker voor, ook bij jongeren.
Als dj word je voor deze stille sluiper
gewaarschuwd. Als je er last van hebt, is
het te laat.’’ Waar hij ook werkt, Kenrick
draagt de juiste oorbescherming. Altijd.

In de Waaslandhaven
wordt op 6 februari
de eerste buis gelegd
van het industriële
stoomnetwerk ECLUSE.
P. 46

Januari

Indaver Gevaarlijk
Afval wordt
Indaver Industrial
Waste Services
om beter aan te
sluiten bij de IWS
TWM-activiteiten.

Duurzaamheidsrapport 2017

Februari

Indaver Impex geeft
een live-demonstratie
slibontwatering in
een mobiel labo op
de Nederlandse Aqua
Vakbeurs.
P. 73

Maart

Werk veilig.
Work safe ◆ Home safe ◆ Everyone ◆ Every day
safety2017_3_KENRICK_BE_NL_A3.indd 1

TY
FE
SARST
FI

1/03/18 15:21

Mei

Met de hercertificatie
stapt Indaver in Ierland
en België over op de
nieuwe ISO-normen.
P. 20

Juni

Op 9 februari geeft
Indaver een masterclass
waste-to-energy voor
openbare besturen.
P. 72
De installatie van
Meath in Ierland krijgt
de Highly Protected
Risk Status award van
FM Global.
P. 36

Indaver in Nederland
sluit aan bij Unity, het
gemeenschappelijk ICTplatform van Indaver
Groep waardoor ze
vlotter digitaal met de
klanten kan werken.
P. 85

ECLUSE wint de
Belgische Milieu- en
Energieprijs 2017 in
de categorie ‘duurzame
energie’.
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TIJDLIJN 2017
Indaver in Portugal breidt
uit en krijgt een nieuw
hoofdkantoor.
P. 86

Juli
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Op haar customer event voor Nederlandse
en Belgische klanten lanceert IWS
haar nieuwe IWS Dienstverlenings- en
Partnershipmodel.
P. 14

Op 29 september
opent WIPS (IndaverSUEZ) een nieuwe
composteer
installatie voor de
intercommunale ILVA.
P. 41

Augustus

|

Voorstelling van het
nieuwe Indaver Molecule
Management project,
plastics2chemicals, op
Capture, een onder
zoeksplatform van de
Universiteit Gent (BE) rond
grondstoffenrecycling.
P. 71

September

Oktober

November

|

PROSPERITY

Marktonderzoek toont
aan: Indaver is, vier jaar
na de introductie van het
merk Indaver, uitgegroeid
tot ‘opinion leader’ bij
Nederlandse gemeenten voor
composteren en vergisten
van GFT-afval.
nten in
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73

45
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67
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Indaver 201

Bio Power Alphen
is het toneel voor
opnames van ‘Johan
gaat Scheiden’,
een tv-serie die
afvalscheiding
wil bevorderen in
Nederland.
P. 77

Duurzaamheidsrapport 2017

Paul De Bruycker wordt de
nieuwe voorzitter van CEWEP,
de Confederation of European
Waste-to-energy Plants.
P. 79

Indaver UK viert haar
tiende verjaardag.
P. 86

Het huishoudelijk afval
van Vlaams-Brabant gaat
voortaan voor de helft
over water naar onze
installaties in Doel.
P. 76

De activiteiten van
Indaver in Goes
zijn overgedragen
aan de Zeeuwse
ReinigingsDienst.
P. 87
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AUDITING

DE KWALITEIT VAN ONZE PROCESSEN VERBETEREN
We gebruiken audits om de veiligheid,
betrouwbaarheid en traceerbaarheid van onze
processen te controleren. Voorbereid zijn op
en openstaan voor interne en externe audits
is een deel van onze bedrijfsfilosofie. We zijn
transparant, verbeteren waar mogelijk en
handelen volgens heel strenge normen.

Interne audits
Interne audits helpen ons onze bedrijfsprocessen
te verbeteren. Het interne auditteam bestaat uit
medewerkers uit alle afdelingen. Dit garandeert
een evenwichtige aanpak en helpt mensen
uit verschillende afdelingen de verschillende
aspecten van het bedrijf beter te begrijpen. Van
het auditteam worden expertise, technische
kennis en analytisch vermogen verwacht; ze
krijgen ook een opleiding.
Er zijn twee soorten interne audits:
n Compliance audits: het interne
auditprogramma voor kwaliteit, veiligheid en
milieu beoordeelt of Indaver werkt conform
de 10 Codes van Goede Praktijk, operationele
procedures, de wetgeving en de diverse
accreditaties en vergunningen.
n Risk-based audits: deze audits identificeren
en kwantificeren risico’s in de processen, en
toetsen de efficiëntie en doeltreffendheid van de
beheersystemen.
Duurzaamheidsrapport 2017

Externe controles

Audits door certificatiebureaus

Elk jaar wordt Indaver gecontroleerd door een
aantal derde partijen.
n Overheidscontroles: Indaver krijgt in alle
regio’s controle van overheden die vergunningen
verlenen of toezicht houden op de correcte
naleving ervan.
n SEVESO-controles: Sommige vestigingen
van Indaver (Hamburg, Biebesheim, Frankfurt,
Stuttgart, Antwerpen, Hoek en Dublin Port)
stockeren en verwerken gevaarlijk afval,
waardoor ze onder de SEVESO-richtlijn vallen.
Dit is een Europese richtlijn met betrekking tot
de beheersing van de risico’s verbonden aan de
opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen.
De richtlijn wil ernstige ongevallen voorkomen
en de impact ervan op mens en milieu beperken.
De preventieve maatregelen en de inspectie- en
onderhoudsprogramma’s van een SEVESOvestiging worden periodiek gecontroleerd door
de bevoegde overheden.

Met de certificatie van de beheersystemen van Indaver bevestigt een
onafhankelijk en erkend certificatiebureau formeel dat Indaver goed werkt.
Afhankelijk van de regio heeft Indaver ISO 9001-, ISO 14001- en OHSAS
18001-certificaten en specifieke regionale certificaten.

Audits door klanten
Klanten maken geregeld gebruik van de
mogelijkheid die Indaver biedt om zelf (onsite) controles uit te voeren. De audits passen
ofwel in de acceptatieprocedure van Indaver
als afvalverwerker (precontractuele audits) of
in een tussentijdse evaluatie van aanbieders
(postcontractuele audits).

O
 p de volgende pagina vindt u een overzicht van alle certificaten.
Om een certificaat te verkrijgen, moet Indaver in een doorlichting of
certificatieaudit aantonen dat ze de criteria van deze internationaal erkende
normen naleeft. De certificaten zijn drie jaar geldig. Tijdens jaarlijkse
opvolgingsaudits worden de belangrijkste elementen van de normen
steekproefsgewijs geverifieerd. Als de geldigheidstermijn van het certificaat is
verstreken, volgt een volledige hercertificeringsaudit.

Met de hercertificatie van 2017 stapten de regio’s
België en Ierland over op de nieuwe ISO-normen, die
gepubliceerd werden eind 2015. Deze normen stellen
dat een organisatie haar doelstellingen en ambities enkel
kan realiseren als ze aandacht heeft voor de ‘context’
van de organisatie. Die ‘context’ wordt bepaald door
de stakeholders en door wat in de omgeving gebeurt, zoals wijzigingen
in de (milieu)wetgeving, technologische evolutie, economische factoren.
Door risico’s en opportuniteiten proactief op te sporen kan Indaver
efficiënt risico’s beheersen en vlot inspelen op mogelijke kansen. Indaver
in Nederland heeft begin 2018 deze audit succesvol afgerond. De regio
Duitsland zal ook in 2018 overstappen op de nieuwe ISO-normen.
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AUDITING

CERTIFICATEN PER LAND EN PER VESTIGING

Land

Titelhouder

Certificaat

Sinds

Land

Titelhouder

Certificaat

Sinds

België

Indaver nv (Antwerpen, Doel, Kallo, Willebroek,
Grimbergen, Mechelen, TWM-sites)

ISO 9001/14001

1991/ 1997

Ierland / UK

ISO 9001/14001

1994/ 2000

OHSAS 18001

2011

Indaver Ireland Ltd (Dun Laoghaire, Dublin Port, Cork,
Meath, Killmallock, Newcastle West, Mungret,
TWM activities, UK-sites)

OHSAS 18001

2002

SVEX nv (Doel)

ISO 9001/14001

2008

AVG mbH

ISO 9001

1994

OHSAS 18001

2011

ISO 14001

1997

Indaver Nederland B.V.
(Indaver ARP B.V., Indaver Afvalberging B.V., Indaver
Compost B.V., Indaver Groencompost B.V., Indaver IWS
(Industrial Waste Services) B.V., Indaver Impex B.V.,
Indaver WTE B.V.)

ISO 9001/14001

1995 / 1997

OHSAS 18001

2003

OHSAS 18001

2012

EN 50001

2010

EFB

1997

CO2-bewust

2014

ISO 14001

2001

Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V.

SQAS-certificaat

2011

EFB

1997

Indaver Compost B.V. (Alphen aan den Rijn,
Europoort, Nieuwdorp)
Indaver Groencompost B.V. (Moerdijk,
Rijpwetering, Voorschoten)

Keurcompost

2011

ISO 9001

2008

NTA 8080

2010

EFB

2018

Chemisch-Physikalische Behandlung Frankfurt

EFB

1997

Indaver Compost B.V. (Alphen aan den Rijn)

NTA 8080

2014

Chemisch-Physikalische Behandlung Kassel

EFB

1997

NTA 8080 certificaat
voor vloeibare CO2

2016

Chemisch-Physikalische Behandlung Stuttgart

EFB

1997

ISO 14001

2012

Indaver Impex B.V.

VCA petrochemie

1994

Sonderabfalldeponie Billigheim

EFB

1997

Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V.,
Indaver Impex B.V. en Indaver Impex N.V.

VCA petrochemie

2014

Gareg Umwelt Logistik GmbH (Hamburg)

EFB

1997

Abrantes

ISO 14001

2015

Nederland

Duurzaamheidsrapport 2017

Duitsland

HIM GmbH (Biebesheim)

Panse Wetzlar Entsorgung GmbH (Wetzlar)

Portugal
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“

Iedereen die bij Indaver aan de slag gaat,
zit in een verschillende fase van zijn of haar
persoonlijk of professioneel leven.
Wij willen daar gepast op inspelen. Dat is
voor ons duurzame inzetbaarheid.

”

Myra Latuheru,
Directeur HR Indaver België en Nederland

Bekijk de video
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EEN VEILIGE WERKVLOER EN GETALENTEERDE MENSEN

ONZE VISIE

Net zoals Indaver een schakel is in de
circulaire economie, is ieder van onze
medewerkers een waardevolle schakel in
onze organisatie. Zonder hen komen wij
niet tot de slimme oplossingen en diensten
voor duurzaam afvalbeheer die nuttig zijn
voor onze klanten en voor de samenleving.
We willen dan ook dat zij vol energie bij
ons aan de slag blijven. We begeleiden hen
op die reis bij Indaver, vanaf het eerste
contact met de talentvolle mensen die
wij als werkgever aantrekken, over onze
investeringen in hun veiligheid, expertise
en welzijn, tot onze inspanningen om hen
duurzaam aan de slag te houden naarmate
hun leven en loopbaan veranderen.

Duurzaamheidsrapport 2017

We bieden een leeromgeving om de expertise van
ons bedrijf te verdiepen en te verruimen, en om
de veerkracht en het aanpassingsvermogen van
onze mensen nog te versterken. We steunen onze
medewerkers zodat ze gemotiveerd en betrokken
blijven en om kunnen gaan met verandering.
We investeren in opleiding en ontwikkeling en
bevorderen een gezond evenwicht tussen werk en
privéleven.

We hebben ons eigen leiderschapsmodel – Care,
Connect, Coach – en ons eigen leiderschaps
programma om toekomstige leiders te vormen
en huidige leidinggevenden te ondersteunen. We
stimuleren het delen van kennis. We peilen naar de
ideeën en meningen van onze medewerkers opdat ze
betrokken en gemotiveerd blijven.
We werken aan een cultuur waarin iedereen om
elkaars veiligheid geeft. Leidinggevenden gaan een
zichtbare verbintenis aan ten aanzien van veiligheid,
en onze mensen voelen zich verantwoordelijk voor
veiligheidsproblemen en -oplossingen. Iedereen die
een veiligheidsrisico vaststelt, wordt aangemoedigd
dit meteen te melden zodat we het kunnen
onderzoeken en aanpakken.
Veiligheid loopt ook als een rode draad door onze
beleidslijnen, procedures en beheersystemen.
We hebben geïnvesteerd in instrumenten en
procedures voor de melding, registratie en controle
van veiligheid in de hele organisatie. We bieden
veiligheidsopleidingen, medische onderzoeken en de
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. We maken
van elk van onze installaties een veilige werkplaats.
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TALENTVOLLE MEDEWERKERS
KIEZEN VOOR EEN LOOPBAAN BIJ INDAVER
Talent laat zich niet langer
alleen verleiden met een
vacature in de krant of een
website voor werkzoekenden.
Potentiële medewerkers
willen ook op andere
manieren merken dat
Indaver een aantrekkelijke
werkgever is, waar ze met
plezier en doelgericht aan
de slag kunnen. Via een
gerichte aanpak spelen we
onze troeven uit: kiezen
voor Indaver is kiezen voor
een bedrijf dat investeert in
talent en meewerkt aan een
duurzame planeet en aan de
toekomst van iedereen.

Duurzaamheidsrapport 2017

Onze medewerkers: onze beste
ambassadeurs op de sociale media
Indaver gebruikt socialemediakanalen als
Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook
om vacatures te delen en via posts over de
onderneming en haar activiteiten haar imago
als werkgever kracht bij te zetten. We willen
bouwen aan een talent community. Onze eigen
medewerkers zijn onze beste ambassadeurs.
Via hun eigen socialemedianetwerken delen
zij posts van Indaver. Ze vergroten zo onze
naamsbekendheid en geven hun vrienden een
inkijk in wat het betekent om te werken voor
Indaver.

Jobfora: potentiële medewerkers
enthousiast maken
We nemen deel aan job- en vakbeurzen om onze
aantrekkelijkheid als werkgever te etaleren.
Onze medewerkers vertellen er over Indaver en
over hun baan. Op 22 februari nam Indaver in
Gent, België, deel aan de BIO-IR Bedrijvendag,
waar industrieel ingenieurs en biowetenschap
pers in spe bedrijven uit alle mogelijke sectoren
ontmoetten. Op 22 maart was Indaver van de
partij op We Are Chemistry, een jaarlijks evene
ment van Essenscia, de Belgische federatie van
de chemie en de life sciences, om jongeren warm
te maken voor een baan in de chemie.

Nieuwe career site:
een ideaal startpunt
voor een loopbaan bij
Indaver
De nieuwe career site van
Indaver schetst de troeven
en de mogelijkheden van
werken bij Indaver, de manier
waarop we de loopbaan van
ons personeel begeleiden en de
vacatures waarvoor we mensen
zoeken. België beet in januari
2017 de spits af, Nederland
volgde in april, Ierland in
augustus. Op deze career site
staan medewerkers centraal. Zij
doen er hun verhaal over hoe
het is om te werken bij Indaver.
 Neem een kijkje op onze
nieuwe career site. Per regio
is er een career site met
informatie en vacatures.

“Wat mijn job zo leuk maakt,
is het feit dat ik veel inspraak
krijg om nieuwe technologieën
te ontwikkelen en toe te passen.
Binnen onze afdeling heerst
een open en ontspannen sfeer
waar de grenzen tussen functies
vervagen. Op die manier krijgt
iedereen de kans om bij te leren
en om zijn talenten ten volle te
benutten.”
Stephan de Bruijn,
Business Support Manager,
op onze career site
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ONZE MEDEWERKERS BEGELEIDEN
OP HUN REIS BIJ INDAVER
We brengen een groot deel van ons leven op
het werk door. Het is dus belangrijk om plezier
te hebben en energie te krijgen bij wat je doet.
We helpen onze medewerkers hun loopbaan
bij Indaver vorm te geven.

Onze medewerkers krijgen de ruimte
om de vakinhoudelijke en persoonlijke
kennis en vaardigheden te ontwikkelen
die ze nodig hebben om te groeien, op
professioneel en persoonlijk vlak. Wij
bevorderen een gezond evenwicht
tussen werk en privéleven en betrekken
medewerkers bij het reilen en zeilen van
de onderneming. Want als zij betrokken
en gemotiveerd zijn, hebben wij tevreden
klanten.

Personeelsbestand
De Indaver Groep telde 1 662 mede
werkers in 2017, 23 meer dan in 2016.
Het gemiddelde personeelsverloop
blijft stabiel op 7,6 %.

Personeelsleden

1.662
totaal Groep

Duurzaamheidsrapport 2017

Nieuwkomers een vliegende start geven

669 België
209 Nederland
565 Duitsland
198 Ierland/UK
21 Italië en Portugal

We maken nieuwe medewerkers grondig wegwijs bij Indaver, zodat ze zich sneller thuis
voelen in ons bedrijf. Wij zetten zo de toon voor onze samenwerking. Indaver in België
investeerde in 2017 in de introductie van nieuwe medewerkers.
De introductiedagen kregen een nieuwe, interactievere vorm, zodat nieuwkomers de
juiste informatie op het juiste moment krijgen. Er zijn nu onder andere een ontbijt met
Regiomanager Rob Kruitwagen, speeddates tussen de nieuwe medewerkers, een quiz en
een rondleiding op de vestigingen. Indaver in Nederland organiseerde haar introductiedag
op locatie bij IWS Terneuzen; een rondleiding maakte deel uit van het gevarieerde
programma.
“Ik had me voorbereid
op een dag stilzitten en
luisteren, maar het was
een leuke dag, met veel
interactie.”
Ronny Van Rompaey,
chauffeur Log+
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BETROKKEN MEDEWERKERS
ZIJN TEVREDEN MEDEWERKERS
Iedere medewerker heeft een eigen rol in het
succes van Indaver. Wij betrekken onze mensen
bij de besluitvorming en geven hun de autonomie
en de bevoegdheid om hun werk goed te doen.

We peilen geregeld naar de mening
van onze medewerkers om zeker te zijn
dat ze betrokken zijn en weten dat hun
werk ertoe doet. In 2016 hielden we
voor de derde keer een ‘Medewerkers
Betrokkenheids Onderzoek’ (of
Werkbelevingsonderzoek). Daaruit
bleek dat zeven op de tien medewerkers
tevreden en betrokken zijn. We willen
altijd beter doen. In 2017 gingen we met
een belangrijk werkpunt uit de bevraging
aan de slag: meer efficiëntie en beter
samenwerken.

‘Het Nieuwe Vergaderen’:
efficiënter en effectiever
Vergaderen is een goede manier om
informatie tot bij de juiste personen te
krijgen en snel tot beslissingen te komen.
Op voorwaarde dat meetings efficiënt
en effectief verlopen. Een efficiënte
vergadercultuur geeft energie en zet aan
om werk te maken van de actiepunten.
Indaver begon in 2017 in alle regio’s met
de campagne ‘Het Nieuwe Vergaderen’.
Die past in het verbeteringsprogramma
‘Het Nieuwe Samenwerken – effectief en
efficiënt’.
Duurzaamheidsrapport 2017

Nederland: Maandbulletin
Uit het in 2016 gehouden
Werkbelevingsonderzoek
bleek dat onze medewerkers
meer inzicht willen hebben in
hoe hun locatie het doet ten
opzichte van de rest van het
bedrijf. Om hieraan tegemoet
te komen hebben we het
maandbulletin ontwikkeld,
bestemd voor de prikborden op
elke locatie. Het maandbulletin
staat stil bij ontwikkelingen op
personeelsvlak, de financiële
resultaten en gebeurtenissen
op QESH-gebied (Quality,
Environment, Safety and
Health), aangevuld met
relevante nieuwsfeiten. Uit
evaluatie blijkt dat deze
periodieke publicatie alom
gewaardeerd wordt.
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BETROKKEN MEDEWERKERS
ZIJN TEVREDEN MEDEWERKERS
Vier pijlers om de koers te bepalen
Onder de slagzin ‘Blijf onderweg met Indaver/SVEX’
begeleiden we onze medewerkers tijdens hun loopbaan
bij Indaver. Met een metroplan visualiseren we ons beleid
van duurzame inzetbaarheid. De vier pijlers van dit beleid
vormen op dit plan de vier grote lijnen, met tientallen
zijlijnen, die maatwerk mogelijk maken, afgestemd op de
behoeften van iedere medewerker.

■■ Gezondheid/Energie: we helpen ons
personeel fysiek en mentaal gezond te blijven.

■■ Competent/Vakkennis & Vaardigheden:
we bieden onze medewerkers de mogelijkheid
om hun competenties, vaardigheden en potentieel
voortdurend aan te scherpen.

■■ Goesting/Motivatie & Betrokkenheid:
we stimuleren bevlogenheid bij onze medewerkers.

■■ Werk & Privé/In Balans: we helpen onze
medewerkers het juiste midden te vinden
zodat ze een loopbaan lang productief blijven.
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Medewerkers hebben de ruimte om hun grenzen
te verleggen bij Indaver
Met plezier aan de slag blijven
kan door geregeld nieuwe en
prikkelende uitdagingen op te
zoeken. Patricia Delaconcorde,
Insurance Officer, is met
vier functies in 24 jaar een
toonbeeld van jobmobiliteit
bij Indaver. Ze maakte de vele
veranderingen tot een succes
dankzij haar inzet en onze
begeleiding.
“Ik heb een heel gevarieerd
traject achter de rug. Ik
ben begonnen als interimsecretaresse. Na enkele
maanden kon ik met een vast
contract aan de slag op de
afdeling Customer Services,
nog later switchte ik naar Sales
& Marketing als assistent bij
de business ‘recuperatie van
papier en karton’. In 2015 werd
deze activiteit grotendeels

stopgezet. Indaver bood mij een
baan op de verzekeringsafdeling
aan. Ik had geen ervaring
met verzekeringen, maar ik
had wel zin in iets nieuws.
Ondertussen werk ik anderhalf
jaar als Insurance Officer. De
switch tussen de verschillende
functies is eigenlijk altijd heel
vlot verlopen. Het was niet
altijd gemakkelijk, je waagt je
met zo’n verandering buiten
je comfortzone. Maar het is
telkens gelukt. Ik ben nog
steeds blij met elke overstap.
Indaver biedt ook een goede
begeleiding en motiveert haar
medewerkers. Ik heb zelf in al
mijn functies heel veel geleerd
on the job. Indaver organiseert
daarnaast veel interne
opleidingen, en als er externe
opleidingen zijn die ik wil doen,
kan dat ook meestal. Als je je

wat vastgeroest voelt, moet je
een andere weg durven in te
slaan. Indaver biedt die kans.
Er zijn hier geregeld interne
verschuivingen en dat is een
goed teken. Mensen willen niet
elders gaan werken, ze willen
net binnen het bedrijf op zoek
gaan naar nieuwe uitdagingen.”

Patricia Delaconcorde,
Insurance Officer
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GEDREVEN EN BETROKKEN MEDEWERKERS
GRAFIEKEN ANCIËNNITEIT EN LEEFTIJD

Zoals blijkt uit de grafieken hieronder is de samenstelling van het
personeelsbestand anders in elke regio. Elke regio heeft dus andere
prioriteiten. Alle regio’s werken aan duurzame inzetbaarheid.
België2017
≥ 25 jaar

9%

20-24 jaar

8%

≥ 55 jaar

15-19 jaar
10-14 jaar
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Gemiddelde
anciënniteit

Gemiddelde
leeftijd

12,05 jaar

44,22 jaar

BE 12 jaar

BE 43 jaar

NL 15 jaar

NL 48 jaar

DE 13 jaar

DE 45 jaar

IE/UK 6 jaar

IE/UK 42 jaar

Nederland2017
≥ 25 jaar

15 %

14 %

20-24 jaar

11 %

≥ 55 jaar

25 %

19 %

45-54 jaar

32 %

15-19 jaar

23 %

45-54 jaar

40 %

23 %

35-44 jaar

29 %

10-14 jaar

19 %

35-44 jaar

24 %

5-9 jaar

17 %

25-34 jaar

21 %

5-9 jaar

13 %

25-34 jaar

10 %

≤ 5 jaar

24 %

≤ 24 jaar

4%

≤ 5 jaar

19 %

≤ 24 jaar

1%

Gemiddelde anciënniteit

Duitsland2017
≥ 25 jaar

23 %

20-24 jaar

12 %

Gemiddelde anciënniteit

Gemiddelde leeftijdspiramide

Gemiddelde leeftijdspiramide

Ierland / UK

2017

≥ 25 jaar
≥ 55 jaar

23 %

20-24 jaar

1%

≥ 55 jaar

10 %
24 %

9%

45-54 jaar

36 %

15-19 jaar

7%

45-54 jaar

10-14 jaar

7%

35-44 jaar

17 %

10-14 jaar

16 %

35-44 jaar

43 %

5-9 jaar

18 %

25-34 jaar

17 %

5-9 jaar

26 %

25-34 jaar

20 %

7%

≤ 5 jaar

50 %

≤ 24 jaar

3%

15-19 jaar

≤ 5 jaar

31 %

Gemiddelde anciënniteit
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≤ 24 jaar

Gemiddelde leeftijdspiramide

Gemiddelde anciënniteit

Gemiddelde leeftijdspiramide
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STRUCTURED LEARNING: MEDEWERKERS SNEL EN
EFFICIËNT DE JUISTE KENNIS LATEN VERWERVEN
Veel medewerkers zoeken met plezier
nieuwe uitdagingen. In hun loopbaan bij
Indaver willen ze zich bijscholen of geheel
nieuwe kennis en vaardigheden opdoen.
Wij willen ze die kennis snel en efficiënt
aanleren.
In 2017 legden we nog meer de klemtoon op de efficiëntie
en de doeltreffendheid van ons levenslang leren. Met
‘structured learning’ bepalen we voor elke functie welke
minimale vaardigheden en kennis medewerkers nodig
hebben en welke leermethodes het meest geschikt zijn.
We kijken ook naar welke attitudes belangrijk zijn in hun
functie. We investeren in ‘blended leren’ dat ‘on the job’
leren en de klassieke klasmethode combineert met nieuwe
(technologische) vormen van leren. Zo garanderen we
dat onze medewerkers in alle regio’s voor elke functie
dezelfde kennis en vaardigheden in huis hebben. Bij nieuwe
investeringsprojecten of in nieuwe regio’s kunnen we
sneller uit de startblokken schieten.

Standaardisatie opleiding sales support
In 2017 werkte Indaver voor een aantal functies in
Industrial Waste Services een prototype van een coherent
leerprogramma uit. Een van die functies is die van sales
support. Tientallen mensen moesten snel opgeleid
worden in verschillende regio’s, maar de software voor de
Duurzaamheidsrapport 2017

orderverwerking is uitgebreid en complex omdat Indaver
een dienstverlening op maat levert aan haar industriële
klanten.
Om applicaties snel en efficiënt aan te leren werd een reeks
leermethodes uitgewerkt. Naast de klassikale face-tofacetraining zijn er nu webinars en interactieve video’s,
en experimenteren we met e-learning, gamification en
screen capturing & recording, waarbij we aan de hand van
screenshots of filmpjes een applicatie aanleren. We zullen
deze opleidingstools integreren in de online werkomgeving
van onze medewerkers. Leidinggevenden krijgen adviezen
om de meest aangewezen methode te bepalen voor elke
leerbehoefte.

Opleidingen (in uren)

2017

79 190
totaal aantal
uren opleiding

regelgeving & veiligheid

27 109
technische vaardigheden

34 549
leadership/management

“De opleidingsmodules bevatten
video- en ander materiaal over wat
Indaver doet en waarom, en welke
rol de medewerkers daarin hebben.
Het motiveert als je werk ertoe doet.
Daarom leggen we voortdurend dat
verband.”
Nathalie Vasseur, projectmanager voor
Unity, het gemeenschappelijk ICTplatform voor Indaver Groep

6 937
andere vaardigheden

10 595
In 2017 gingen 79 190 uren naar de opleiding en
ontwikkeling van onze mensen; een gemiddelde
van 48 uren per werknemer per jaar.
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ENERGY@WORK

MEDEWERKERS WAPENEN TEGEN BURNOUT, STRESS EN ZIEKTEVERZUIM
We helpen onze medewerkers fysiek en mentaal gezond te blijven. We waken over het evenwicht tussen
draagkracht en draaglast en maken van de bestrijding van ongezonde werkdruk en stress een prioriteit.
Preventie staat voorop. We wapenen onze medewerkers tegen burnout, stress en ziekteverzuim.

Het gemiddelde absenteïsme daalde lichtjes tot 4,55 %,
tegenover 5,19 % in 2016 – onder andere het gevolg van
de absenteïsmegesprekken van onze leidinggevenden met
hun medewerkers. We hebben wel enkele gevallen van
langdurige ziekte in België, Duitsland en Nederland.

Duurzaamheidsrapport 2017

Nederland
BRAVO
BRAVO is de afkorting van
bewegen, roken, alcohol, voeding
en ontspanning. Uit het periodiek
medisch onderzoek dat Indaver in
Nederland in 2017 organiseerde,
blijkt dat het percentage rokers
met ruim 30 % is gedaald. Van de
overgebleven rokers wil de helft hulp
bij het stoppen. Deze uitkomsten
sterken ons in het besluit om per 1
januari 2018 alle Indaver-locaties
in Nederland rookvrij te maken.
Uitgezonderd is het roken buiten
werktijd in speciale rookcabines.
Tegelijkertijd bieden wij potentiële
stoppers de mogelijkheid om een
ondersteunende training te volgen.
Fruitacties, sportvergoedingen en
campagnes rond gezonde voeding
en een betere balans tussen werk en
privé werpen hun vruchten af.

Flexibilisering
arbeidsvoorwaardenpakket
Sinds 2017 kan iedere medewerker
van Indaver in Nederland zijn
arbeidsvoorwaarden afstemmen
op zijn persoonlijke situatie en
toekomstplannen. Zo bepalen
medewerkers dankzij het Individuele
KeuzeBudget zelf de bestemming
van de maandelijkse opbouw van hun
eindejaarsuitkering of 13de maand.
Dit geeft hun meer regie over hun
budget en vrije tijd.
Met de Generatieregeling speelt
Indaver in Nederland in op de steeds
verder stijgende pensioengerechtigde
leeftijd. Medewerkers kunnen in de
laatste vijf jaar een stapje terugdoen
om gezond en duurzaam hun carrière
af te ronden.

Vernieuwing beoordelingssysteem
In 2017 werd in het kader van een
afstudeerstage een adviesrapport
opgesteld over de mogelijkheden
van een nieuw beoordelingssysteem.
Medewerkers hebben hun inbreng
geleverd door massaal de enquête
in te vullen. Leidinggevenden zijn
vervolgens in workshops aan de
slag gegaan om de eerste contouren
van de nieuwe systematiek te
ontwikkelen. In 2018 wordt het
nieuwe Performance Management
systeem geïntroduceerd. Het is
eenvoudiger, flexibeler, wordt
gedigitaliseerd en moet leiden tot een
zo objectief mogelijke beoordeling.
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ENERGY@WORK

MEDEWERKERS WAPENEN TEGEN BURNOUT, STRESS EN ZIEKTEVERZUIM

België

Duitsland

Ierland & UK

Indaver bood in 2017 in het kader van haar welzijnsbeleid
de workshop ‘Energy@work’ aan. Die leerde medewerkers
hoe ze hun energie in balans kunnen houden.

Een gezonde rug op de werkvloer
Indaver in Duitsland bood haar medewerkers in Biebesheim
een opleiding over ‘gezondheid van de rug’. Meer dan 30
medewerkers kregen die dag begeleiding van een coach
over hoe ze hun rug kunnen sparen op de werkvloer. De
coach gaf tips en achtergrondinformatie en stelde voor
iedere medewerker de correcte manier van zitten of staan
en de correcte afstand tot het scherm voor.

Welbevinden medewerkers verhogen
In 2017 werd een programma voor welzijn en welbevinden
op het werk opgezet bij Indaver in Ierland & UK.
Medewerkers kunnen gebruik maken van verschillende
medische diensten (bijvoorbeeld begeleidingsprogramma’s,
griepvaccin). Er zijn maatregelen genomen voor bijkomend
moeder- of vaderschapsverlof zodat medewerkers hun
privéleven en hun werk kunnen combineren.

“Enkele zaken die in mij
opkomen als ik aan de
opleiding Energy@work denk:
Bewustmakend – tot nadenken
stemmend – confronterend –
verrassend. Nu nog de theorie
omzetten in de praktijk.”

Betere samenwerking door
in elkaars schoenen te lopen
Sinds 2016 loopt in Indaver in Duitsland het project
‘Mijn werk Jouw Werk’. Medewerkers kunnen zo hun
vaardigheden en expertise ontwikkelen door andere
afdelingen en collega’s beter te leren kennen. Dit project is
een succes. Het heeft geleid tot een betere communicatie
en samenwerking tussen afdelingen. In 2017 kregen
14 medewerkers de kans om een andere functie uit te
voeren en van binnenuit te beleven.

Inge Wouters, Medewerker
Aankoopadministratie

Duurzaamheidsrapport 2017
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VEILIGHEID

INDAVER WIL DAT HAAR MEDEWERKERS ELKE DAG ONGEDEERD NAAR HUIS GAAN

Onze mensen geven elke dag het beste van zichzelf. Wij streven naar de goede werking
van onze hoogtechnologische installaties, de veiligheid van de werkomgeving en het
verkeer op de vestigingen. We leren onze mensen de gevaren en de risico’s te zien en
voorzien in de nodige veiligheidsopleidingen. Wij werken aan een cultuur waar iedereen
oog heeft voor elkaars veiligheid.

Nieuwe veiligheidscampagne:
Work safe ◆ Home safe ◆ Everyone ◆ Every day
Werk en thuis zijn geen gescheiden
werelden. Voor een veiligheidsincident
op het werk betaalt een medewerker
ook de prijs in zijn privéleven.
Dit is de boodschap van de
veiligheidscampagne die Indaver
in 2017 opstartte. De jaarlijkse
groepsbrede veiligheidscampagne
kreeg zo een persoonlijkere
toets. We benadrukken in de
postercampagne dat we persoonlijke
beschermingsmiddelen ter
beschikking stellen, maar dat
medewerkers de verantwoordelijkheid

Duurzaamheidsrapport 2017

hebben om ze te dragen. Onze mensen
stonden zelf model. Ze poseerden op
hun werk en tijdens het beoefenen
van hun hobby: een saxofonist vertelt
waarom hij zijn handen beschermt, een
vogelliefhebber waarom hij zijn ogen
beschermt op het werk. De campagne
loopt ook in 2018.

“Ik verplaats vaten industrieel
afval met de heftruck. Ik zal
nooit zonder handschoenen
werken, opdat het zeker niet mis
gaat. Ik wil geen risico nemen,
want zonder handen doe je
niets. Ik speel al zo’n dertig jaar
saxofoon. Het is mijn lust en mijn
leven.’’
Peter Casie, operator Waste
Transfer Station Antwerpen en
model voor de veiligheidscampagne

Peter. Altijd met zijn
hoofd bij zijn handen.
Peter Casie is Operator
bij
het Waste Transfer Station
in
Antwerpen. In zijn vrije
tijd speelt
hij de bas- en baritonsaxofo
on
bij Het Saxofoonorkest
uit
Zwijndrecht (B).

“Al van mijn acht jaar speel
ik met heel veel plezier
saxofoon. Het Saxofoonor
kest
is mijn lust en mijn leven
.
Een blessure aan mijn hande
n
heeft direct gevolgen voor
mijn
muziekspel. Ik draag de correc
te
handschoenen. Altijd.”

Werk veilig.

Work safe ◆ Home safe ◆
Everyone ◆ Everyday

Y
FET
SARST
FI
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INCIDENTEN OPVOLGEN EN ANALYSEREN

Veiligheid loopt als een rode
draad door onze beleidslijnen,
procedures en beheersystemen.
Het Internationaal Management
Team (IMT) legt elk jaar opnieuw de
jaarlijkse veiligheidsdoelstellingen
vast. Ieder Regionaal Management
team (RMT) werkt een eigen
veiligheidsplan uit. Dat wordt
opgevolgd met interne audits, risicoevaluaties en opleidingen. Veiligheid

is de verantwoordelijkheid van
iedereen, op alle niveaus en in alle
functies.

Incidenten opvolgen en
analyseren
In een doeltreffende
veiligheidscultuur wordt niet alleen
gereageerd en gecorrigeerd, het is
vooral zaak om te voorkomen. Wij
moedigen onze medewerkers aan om

onveilige situaties te signaleren via
een gebruiksvriendelijke applicatie.
Hoe meer onveilige situaties
gerapporteerd en aangepakt worden
voor het tot ongevallen of schade
komt, hoe kleiner het risico op alle
andere soorten ongevallen. Dat
ondervinden we bij Indaver. We
gebruiken deze Veiligheidspiramide
om in elke regio een veilige
werkomgeving te creëren.

Veiligheidspiramide2017
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0

fatale ongevallen

23

ongevallen met verzuim

4

ongevallen met aangepast werk

26

medische behandeling

105

EHBO ongevallen

166

bijna-ongevallen

998

preventieve meldingen

29 juni 2017. CEO Paul De Bruycker, Regiomanager
België Rob Kruitwagen en Chief Organisational
Development Manager Guido Wauters bezoeken
onze locatie in Antwerpen. Medewerkers van
verschillende afdelingen geven tekst en uitleg
bij verbeteringsprojecten en gaan in dialoog met
de leden van het IMT en RMT. Paul De Bruycker:
“Een veilige en propere werkomgeving is niet
alleen prettiger om te werken, ze verhoogt ook de
efficiëntie.”
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DE OORZAAK VINDEN EN HET PROBLEEM AANPAKKEN
We houden niet alleen alle incidenten, (bijna)ongevallen en risico’s bij. In ons
incidentenbeheer analyseren we ook steeds de grondoorzaken van incidenten.
Zo kunnen we snel preventief ingrijpen en
acties uitwerken op basis van harde gegevens
om herhaling te voorkomen. Het gevaar
van onachtzaamheid blijft reëel, zeker bij
routinematige handelingen. In 2017 stelden we
vast dat een ongeluk vaak in een klein hoekje
zit, zoals vallen door uitglijden en struikelen.
We registreerden in totaal 23 incidenten die tot
werkverlet/verzuim hebben geleid.

Veiligheidsdatabase: veiligheidsacties
gerichter maken
Sinds 2016 gebruikt Indaver een nieuw systeem
voor de melding van veiligheidsincidenten en van
de acties om ze aan te pakken. Wij stimuleren
medewerkers om preventief te melden hoe we
de veiligheid nog kunnen verbeteren. Door alle
suggesties en alle incidenten te registreren en te
classificeren, kunnen wij tendensen zien en op
gepaste wijze preventief handelen met gerichte
veiligheidscampagnes en toolboxen. Omdat
we deze leermomenten in de hele organisatie
registreren, verzekeren we dat iedereen leert
van de bevindingen van de andere vestigingen en
regio’s.

Duurzaamheidsrapport 2017

Nederland: Leermoment van het jaar
Indaver in Nederland introduceerde in 2016
de verkiezing van het Leermoment van
het Jaar. Indaver hecht veel waarde aan de
leermomenten op het gebied van veiligheid die
onze medewerkers alert houden en ze weer even
op scherp zetten. Daarom konden medewerkers
ook in 2017 leermomenten indienen. Tijdens
het kerstuitje in december werden de winnaars
bekendgemaakt en in het zonnetje gezet.
Gilco Baaij van IWS Terneuzen ging met de eer
strijken. Door zijn leermoment is een slangenrek
verplaatst zodat het beladen van vrachtwagens
op de locatie overzichtelijker en veiliger is
geworden. In 2017 organiseerde Indaver in
Nederland ook een veiligheidsdag voor alle
locaties.

Installaties veiliger maken
In 2017 heeft Indaver in Antwerpen de drie directe injectielijnen van
de draaitrommeloven 3 opnieuw gebouwd. We hebben ze echter
niet gewoon op dezelfde manier opgetrokken. We hebben de directe
injectielijnen opnieuw ontworpen met oog voor optimale acceptatie,
opslag en veiligheid. De acceptatieprocedure is grondig herwerkt. In de
herfst werden de drie nieuwe injectielijnen, een wachtplaats en twee
opslagtanks in dienst genomen.
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METINGEN: VEILIGHEIDSPRESTATIES OPVOLGEN
Onze organisatie is doordrongen van het belang van veiligheid. We investeren in de melding,
registratie en controle van veiligheid. We bieden opleidingen, medische onderzoeken en de juiste
beschermingsmiddelen. We zorgen voor een veilige werkvloer. We stimuleren veilig gedrag bij
onze medewerkers. Het resultaat van deze doorgedreven veiligheidscultuur zien we in het sterke
veiligheidsresultaat voor 2017.

Tussen 2012 en 2017 is onze
veiligheidsindex gestaag verbeterd. De
lichte dip in 2016 hebben we meer dan
goedgemaakt. In 2017 zette Indaver een
zeer sterke veiligheidsscore neer. Er is
minder verzuim door arbeidsongevallen.
Het aantal verzuimdagen als gevolg van
letsels ligt ook lager, omdat de letsels
minder zwaar zijn.

Veiligheidsindex 

2015 - 2017
België: Doel neemt gas terug

12-maand voortschrijdend gemiddelde (incl. contractors)
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Totaal Indaver groep (incl. contractors)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017

Snelheidsbeperkingen respecteren is
niet alleen belangrijk op de openbare
weg, maar ook op onze locaties. Zo
waken wij over de veiligheid van onze
chauffeurs, onze medewerkers en
onderaannemers en van bezoekers
van onze vestigingen. We weten
allemaal hoe het moet, maar een
geheugensteuntje is nuttig. In 2017
maakten we de chauffeurs op onze
vestiging in Doel bewust van de
afspraken: de snelheidsbeperking
respecteren, extra opletten bij slechte
weersomstandigheden, de nodige PBM’s
(Persoonlijke beschermingsmiddelen)
dragen.

Groepstarget
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VEILIGHEID BEGINT BIJ JEZELF
Het veilig handelen van onze medewerkers zelf is cruciaal
voor een veilige werkomgeving. Wij verwachten dat
iedereen bij Indaver, op alle niveaus en in alle functies,
verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen veiligheid en
die van zijn collega’s.

Letselincidenten ontstaan vaak
omdat medewerkers afwijken van
de veilige werkmethode of hun
persoonlijke beschermingsmiddelen
niet gebruiken.
Onder de noemer ‘Veiligheid
begint bij jezelf’ werken we
continu en systematisch aan deze
gedragscultuur. De kop zet de toon.
De leden van het Internationaal
Management Team (IMT) – onder
wie ook CEO Paul De Bruycker – en
van elk Regionaal Management Team
(RMT) brengen jaarlijks verschillende
bezoeken aan de vestigingen om
veiligheidsgesprekken te voeren met
mensen die daar werken.

Duurzaamheidsrapport 2017

Leidinggevenden leren in opleidingen
hoe ze veiligheidsrisico’s kunnen
herkennen, hoe ze hun bevindingen
overbrengen aan medewerkers, hoe
ze zelf het goede voorbeeld geven
en hoe ze hun mensen motiveren om
dat te volgen. Indaver organiseert
ook opleidingen om medewerkers
te helpen elkaar aan te spreken op
onveilig gedrag.
Door deze veiligheidsdialoog, op
alle niveaus, durven medewerkers
voorstellen voor verbetering te doen
en hun mening en zorgen te delen. De
gesprekken scheppen een band en
maken van praten over veiligheid iets
normaals.

“We zijn zeer
trots op onze
veiligheidsprestaties.
Maar we mogen onze
aandacht niet laten
verslappen. We blijven
gefocust op veiligheid
en gezondheid.”
Ray Lally,
Indaver in Ierland

Prestigieuze ‘Highly Protected Risk Status’
award voor Meath
In mei 2017 kreeg de locatie van Meath van Indaver in Ierland de Highly
Protected Risk Status award van FM Global, verantwoordelijk voor
de brand- en risicoverzekering van Indaver. HPR is de hoogste – en
moeilijk te verkrijgen – status die een installatie/locatie kan verwerven.
Slechts één andere waste-to-energy installatie ging Indaver voor. Deze
status toont hoe zwaar Indaver inzet op veiligheid en beklemtoont ons
continu streven naar verbetering. FM Global deed een risicoanalyse
voor alle cruciale installaties en gebouwen voor brandveiligheid
en machinebreuk. Ook onze ‘goede praktijken’, procedures en de
veiligheidsattitude van onze werknemers en onderaannemers werden
onder de loep genomen.
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METINGEN: PRESTATIES BENCHMARKEN
LTIR (Lost Time Incident Rate)

2015 - 2017

12-maand voortschrijdend gemiddelde (incl. contractors)
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Incidenten met werkverlet/verzuim
Een incident met werkverlet/verzuim is een
incident dat een personeelslid meer dan één dag
weghoudt van het werk. Elke regio verzamelt
haar eigen gegevens, en wij verifiëren die en
rapporteren als Groep. In 2017 waren er 23
incidenten met werkverlet/verzuim waarbij
19 medewerkers en 4 onderaannemers waren
betrokken. De frequentiegraad bedroeg 7,7 in
2017. Globaal gezien blijven onze resultaten in de
loop der jaren gestaag verbeteren. De werkelijkeernstgraad bedroeg 0,06 in 2017. De ernst wordt
bepaald aan de hand van een vergelijking van het
aantal dagen afwezigheid op het werk als gevolg
van arbeidsongeschiktheid door incidenten per
1 000 werkuren.

Totaal Indaver Groep (incl. contractors)
Chemie
Afvalsector

De LTIR (Lost Time Incident Rate) toont de frequentiegraad van het
aantal incidenten met werkverlet / verzuim.

Vergelijking met de sector
Er is geen publicatie met Europese veiligheids
cijfers voor de chemische en afvalsector. In
België bestaan er cijfers voor de afvalsector
en de chemische sector, en wij gebruiken die
als geschikte benchmark voor onze eigen
veiligheidsgegevens.
Frequentie – Volgens de recentste gegevens
(2015) gepubliceerd door de Belgische federale
overheid bedraagt in de sector afvalverwerking de
gemiddelde frequentiegraad 21,97. Zoals blijkt uit
onze frequentiegraad van 7,7 scoort de Indaver
Groep beduidend beter dan de sector van de
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afvalverwerking. De gemiddelde frequentiegraad
van alle sectoren in België bedraagt 16,25 en ook
hier zitten wij beduidend onder dat cijfer.
Werkelijke-ernstgraad – aantal verloren
dagen per 1 000 werkuren. Die meting geeft
het aantal dagen aan waarop het personeel
arbeidsongeschikt was. Opnieuw vergelijken we
onze groepsresultaten met Belgische cijfers. In
2017 bedroeg de werkelijke-ernstgraad 0,06 voor
Indaver. Het recentste cijfer voor werkelijke ernst
voor de sector van de afvalverwerking in België
is 0,64. Niet alleen is onze score veel beter dan
die van de afvalsector in het algemeen, ze staat
ook op één lijn met die van de chemische sector in
België, met een gemiddelde werkelijke-ernstgraad
van 0,21. We scoren beduidend beter dan het
nationale gemiddelde van 0,40 voor alle Belgische
sectoren.
Samen genomen tonen beide scores dat er bij
Indaver niet alleen minder ongevallen zijn dan
in de Belgische afvalsector, maar dat wanneer
er ongevallen gebeuren, ze resulteren in minder
dagen arbeidsongeschiktheid dan gemiddeld in de
afvalsector.
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“

Met het stoomnetwerk ECLUSE
verminderen we de CO2-uitstoot
aanzienlijk, waardoor de planeet
heel wat aantrekkelijker wordt.

”

Peter Van de Putte,
Directeur Maatschappij Linkerscheldeoever
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AFVAL VEILIG EN DUURZAAM BEHEREN

ONZE VISIE

Producenten in een circulaire economie
willen grondstoffen hergebruiken, op
voorwaarde dat ze net zo goed en veilig zijn
als het originele materiaal. Indaver maakt
dit mogelijk. Wij winnen kwaliteitsvolle
materialen terug uit het afval dat we
verwerken. Deze materialenkringloop
beschermen we tegen verontreiniging.
Indaver is zo een schakel in de circulaire
economie.

Grondstoffen in een circulaire economie maken
een hele reis door. Producenten gebruiken ze
om producten te vervaardigen. In een circulaire
economie hergebruiken we die producten, geheel of
gedeeltelijk, zoveel mogelijk. Wat niet meer kan (her)
gebruikt worden, eindigt bij het afval. Maar ook van
deze afvalstoffen is de reis nog niet ten einde.
Als de vrachtwagens onze installaties binnenkomen,
zien wij niet alleen afval. Wij zien grondstoffen die
we kunnen recupereren. In onze hoogtechnologische
installaties halen we hoogwaardige materialen uit
dit afval. De industrie gebruikt deze gerecupereerde
grondstoffen opnieuw in haar processen. Door
materialen zo efficiënt mogelijk te hergebruiken,
te recyclen en te recupereren, spreken we minder
primaire en fossiele grondstoffen aan.
Ook de energie die we terugwinnen kent een nuttige
toepassing. We recupereren energie uit afval
via thermische verwerking. Die energie gaat via
warmtenetten en elektriciteitsnetten en wordt als
stoom, warm water voor verwarming en elektriciteit
geleverd aan gebruikers.
Als leverancier van grondstoffen en energie zijn we
niet alleen een schakel in de circulaire economie, we
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vermijden of verminderen ook de CO2-uitstoot. We
verminderen de afhankelijkheid van eindige fossiele
brandstoffen en vervangen ze door hernieuwbare
energiebronnen. Ook in ons eigen energiegebruik zijn
we zo efficiënt mogelijk.
Tegelijk beschermen we het milieu en de voedsel- en
materiaalketens tegen vervuiling. Op onze eigen
vestigingen voorkomen we verontreiniging van
bodem en grondwater. In onze thermische processen
winnen we niet alleen energie terug, we vernietigen
ook de gevaarlijke restdeeltjes in het afval die niet in
de kringloop mogen terechtkomen. Contaminanten
die we niet kunnen vernietigen, verwerken we en/of
slaan we veilig op.
We beperken het milieueffect van onze activiteiten
tot een minimum. We volgen wat we doen nauwgezet
op en streven naar een minimale impact op lucht,
water en bodem. In onze eigen processen springen
we zuinig om met water en energie. We zijn altijd op
zoek naar manieren om ons gebruik van grondstoffen
te verminderen en vervangen nieuwe materialen
door gerecupereerde materialen. We beperken
onze ecologische voetafdruk in ons afvalvervoer.
Onze activiteiten beantwoorden aan de strengste
milieunormen.
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INDAVER GROEP IN EUROPA
LOCATIES EN VOLUMES IN BEHEER

4,8 miljoen ton afval van industriële bedrijven en
overheden ging in 2017 naar de activiteiten en
installaties van Indaver zodat wij het veilig konden
verwerken.

België Antwerpen, Doel, Grimbergen,

Kallo, Mechelen, Nivelles, Waregem, Willebroek

Nederland Alphen aan den Rijn,

Dordrecht, Goes, IJmuiden, Moerdijk,
Nieuwdorp, Rijpwetering, Rotterdam-Europoort,
’s-Gravenpolder, Terneuzen, Velsen-Noord,
Vlissingen-Oost, Voorschoten, Well

Trading

1,2

miljoen ton

Totale hoeveelheid
afval in beheer

4 799 955
ton

Duitsland Biebesheim, Billigheim, Frankfurt,
Hamburg, Kassel, Stuttgart, Wetzlar
Verwerking

Verwerking

3,6

Trading

miljoen ton

Ierland Cork, Dublin, Dun Laoghaire, Meath
Verenigd Koninkrijk Belfast,
Essex, Teesside

België

Nederland

Duitsland

Ierland/UK

miljoen ton

miljoen ton

miljoen ton

miljoen ton

2,14
Duurzaamheidsrapport 2017

1,15

1,03

0,45

Overige

Portugal Abrantes, Lissabon
Spanje Tarragona
Italië Origgio

0,03
miljoen ton
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AFVAL LEVERT GRONDSTOFFEN VOOR NIEUWE PRODUCTEN
In onze hoogtechnologische installaties halen we zo veel mogelijk
hoogwaardige materialen uit het afval dat we verwerken.
We vullen de mechanische recyclingmethoden aan
met nieuwe technieken voor chemische en thermische
recycling, zoals ons Molecule Management. Dat breekt
gevaarlijke industriële en farmaceutische afvalstoffen
af tot op hun basisbouwstenen. Van die bouwstenen
worden nieuwe, hoogwaardige producten gemaakt.

Afval voor materiaalterugwinning: 866 231 ton
Papier

PMD

Groen, GFT, hout,
bio-organisch afval

Plastics

Metalen*

Solventen

Zoutzuur

Bodemassen**

Kwikhoudend afval

26 811 ton
6 675 ton
149 863 ton
(*) uit voorbehandeling

34 174 ton
9 456 ton
237 998 ton

388 798 ton
7 384 ton
5 072 ton

Nieuwe composteringsinstallatie
verwerkt jaarlijks 28 000 ton GFT
Bodemverbeteraars zorgen ervoor dat land- en tuinbouw de grond niet
uitputten. WIPS (partnership 50/50 Indaver-SUEZ) levert voortaan
hoogwaardige compost met VLACO-label af met de nieuwe composteer
installatie die ze voor IlvA, een intergemeentelijke samenwerking voor
afvalbeheer in en rond Aalst, exploiteert. Op 29 september 2017 opende
deze nieuwe installatie. Jaarlijks zetten we 28 000 ton GFT-afval (groente,
fruit- en tuinafval) van 147 000 gezinnen om tot compost.
De installatie is van het type ‘tunnelcompostering’, waarbij het organisch
afval in afzonderlijke tunnels composteert. Elke tunnel is uitgerust met
een individueel systeem om temperatuur, vocht- en zuurstofgehalte te
sturen. Dit maakt het proces beter beheersbaar. Een mooi voorbeeld van de
manier waarop Indaver samenwerkt met lokale besturen aan een duurzaam
afvalbeheer.

(**) na thermische verwerking
Duurzaamheidsrapport 2017
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RECUPERATIE MATERIALEN

DE KWALITEIT VAN DE GRONDSTOFFEN NOG VERBETEREN

Consumenten en de bedrijven
die de producten voor hen
vervaardigen willen materialen
die hoogkwalitatief en veilig
zijn. Indaver investeert daarom
continu in de technologische
innovatie die nodig is om
kringlopen duurzaam te sluiten.
We zoeken naar manieren
om de kwaliteit van deze
materialen nog te verbeteren.
We wachten niet af maar we
ontwikkelen proactief nieuwe
technieken en installaties om
een oplossing te vinden voor
specifieke afvalstromen.

Duurzaamheidsrapport 2017

Plastics2chemicals: van plastic afval
naar grondstoffen voor de chemische
industrie
De strijd tegen plastics staat overal hoog op
de agenda. Ook Indaver denkt volop na over
vernieuwende en duurzame oplossingen
voor deze afvalstroom. Wij sorteren in onze
installaties in Willebroek recyclebare plastic
verpakkingen en maken ze gebruiksklaar
als grondstof voor de recyclingindustrie.
Wij bouwen nu ook aan een vernieuwende
oplossing voor end-of-life plastics die niet
meer hergebruikt kunnen worden. Zo lopen
we ook voorop in het nieuwe plasticsbeleid van de Europese Commissie. Die wil
alle plastic verpakkingen herbruikbaar of
recyclebaar maken, op een kostenefficiënte
manier, tegen 2030. Indaver wil in Europa
plastics2chemicals (P2C) installaties
bouwen die de plastics afbreken in kleinere
koolwaterstofketens. Deze thermische
moleculaire recycling zal hoogwaardige
grondstoffen opleveren voor de chemische
industrie. Dit project past in ons Indaver
Molecule Management® programma, dat
recycling naar een hoger niveau tilt.

Met Indaver Molecule Management®
zoeken we naar nieuwe en
betere manieren om waardevolle
componenten in huishoudelijke en
industriële afvalstromen op een
veilige en efficiënte manier terug te
winnen. Dat doen we door naar de
kleinste bouwstenen, de molecules,
te kijken. Dankzij deze IMM-aanpak
heeft Indaver al succesvol zoutzuur,
palladium en jodium teruggewonnen.
Er lopen ook R&D projecten naar de
terugwinning van zwavelzuur, fluor en
waardevolle metalen. In 2017 zijn de
voorbereidingen voor 2 belangrijke
projecten getroffen: het P2C project
met een recyclingoplossing voor end-oflife plastics, en IndaChlor® in Frankrijk.
Daar investeren we in een duurzame
oplossing voor gechloreerd afval door
dit in energie en grondstof om te zetten
voor de nabijgelegen industrie.

Voor IndaChlor® kunnen we onze
ruime ervaring in zoutzuurrecycling
aanspreken. Sinds 2001 staat er een
Acid Recycling Plant (ARP)-installatie
bij Tata Steel in het Nederlandse
IJmuiden. Tata Steel gebruikt zoutzuur
om in drie zogenoemde beitsbanen de
staalplaten van roest te ontdoen. Door
een transformatieproces ontstaan
geregenereerd zoutzuur en ijzeroxide.
Het zoutzuur gebruikt Tata Steel
opnieuw in zijn productieproces als
grondstof. Deze unieke industriële
symbiose sluit de kringloop voor
100 % en is een schoolvoorbeeld van
de circulaire economie. Deze kennis
en het belang van partnerships met
nabijgelegen industrie worden ook bij
IndaChlor® ingezet.
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DE KWALITEIT VAN DE GRONDSTOFFEN NOG VERBETEREN

GFT-vergister Alphen aan den Rijn:
ingrijpen om de kwaliteit verder te verbeteren
Bio Power Alphen is de nieuwste generatie GFTvergister van Indaver. Bij de realisatie van deze
installatie hebben we dankbaar gebruikgemaakt
van onze eerder opgedane kennis bij EcoFuels.
Uit het groente-, fruit- en tuin (GFT-) afval van
gemeenten uit de wijde omgeving wint Indaver
drie hoogwaardige grondstoffen terug en sluit
daarmee de materiaalkringloop: compost, groen
gas en vloeibaar CO2.

Groeiende productie
Operationeel sinds juni 2014 voldeed Bio
Power Alphen direct aan de hoogste normen.
Tegelijkertijd vertoont de productie van groen
gas een stijgende lijn. We konden in 2015
1,9 miljoen Nm3 groen gas op jaarbasis het gasnet
invoeren, in 2016 was dat 2 miljoen Nm3 en in
2017 gingen we ruim over de 2 miljoen Nm3 heen.

Proces en installatie
Indaver blijft continu werken aan verbetering
en innovatie, ook waar dit het proces en de
installatie van Bio Power Alphen betreft. Er
zijn aanpassingen uitgevoerd om mogelijke
geuroverlast in de directe omgeving terug te
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dringen. Tegelijkertijd werkte Indaver aan de
kwaliteitsverbetering van de compost, onder meer
door te investeren in nieuwe zeefinstallaties.

Capaciteitsuitbreiding
In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor
de aanvraag van de revisievergunning. Deze
omvat een capaciteitsuitbreiding van 75 000
ton tot 90 000 ton op jaarbasis. Ook is er een
investeringsonderzoek gaande voor de inname
van andere stromen dan GFT zoals vloeibare,
plantaardige vetstromen.

Betere kwaliteit door nieuwe
investeringen
De kwaliteit van compost heeft hoge prioriteit
op al onze composteringslocaties. In 2017 heeft
Indaver in Nederland geïnvesteerd in nieuwe
zeeftrommels (onder meer locatie Europoort) en
fijnere zeefmatten. Dat geeft minder vervuiling in
de compost. Bio Power Alphen heeft geïnvesteerd
in de gehele nabewerkingsinstallatie, onder
andere om een betere kwaliteit compost te
kunnen produceren. De komende jaren zetten we
het investeringsprogramma voort.

vloeibaar CO2

compost

2 235
ton

31ton441

groen gas

2 224Nm102
3
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ENERGIE LEVEREN VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Op dit moment gebruiken industrie en huishoudens vooral fossiele brandstoffen zoals aardgas en -olie.
Wij bieden een duurzamer alternatief. Bij de thermische verwerking van niet-recyclebaar afval in onze
installaties komt energie vrij, die we maximaal benutten.

De stoom die wordt opgewekt tijdens
de verbranding gebruiken we voor onze
installaties en gebouwen en leveren we aan
gezinnen en buurbedrijven. Via een turbine
zetten we de stoom ook om tot elektriciteit,
die we leveren aan het net.
Als we alle teruggewonnen energie uit de
thermische verwerkingsprocessen in 2017
zouden omzetten naar elektriciteit, zou
dit overeenkomen met het gemiddelde
stroomverbruik van 255 000 gezinnen
(3,5 MWh/gezin per jaar).

Waste-to-Energy: energie voor 257 800 gezinnen
Antwerpen

draaitrommelovens

11 000
gezinnen

Doel

Doel

roosterovens

wervelbedovens

gezinnen

gezinnen

88 300

98 900

Meath

roosteroven

39 500
gezinnen

Doel (België)

Alphen aan den Rijn (Nederland)
Naast de energie die we opwekken met
onze thermische verwerkingsinstallaties
produceren we ook groen gas uit bioorganisch afval in Alphen aan den Rijn
(Nederland) en elektriciteit op onze
stortplaatsen in Nederland. Alpen aan den
Rijn en de Nederlandse deponieën leveren
energie voor nog eens 2 800 huishoudens.
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Biebesheim

Hamburg

Nieuwdorp

Alphen a/d Rijn

9 800

1 300

1 500

draaitrommelovens

draaitrommelovens

gezinnen

gezinnen

7 500

stortplaats
gezinnen

Bio Power (groen gas)
gezinnen
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STOOM- EN WAMTENETWERKEN

Met de waste-to-energy strategie kunnen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot verder
terugdringen en het aandeel van hernieuwbare energie opdrijven. Zo dragen wij ons steentje bij
aan het Europese klimaatbeleid en leveren we energie voor de circulaire economie.

We investeren daarom ook in stoom- en warmtenetwerken
vanuit onze installaties in Antwerpen, Doel en Hamburg, en
zoeken voortdurend naar nieuwe toepassingen.
De restwarmte die we produceren tijdens de
afvalverbranding laten we niet verloren gaan. We
gebruiken deze warmte voor onze eigen gebouwen, zoals
het nieuwe contractorengebouw op de vestiging van
Antwerpen in België. Het warme effluent dat overblijft na
de rookgaswassing voedt de vloerverwarming. Indaver
Antwerpen levert ook restwarmte in een energiecluster
met Amoras, het ontwateringsproject voor baggerslib van
de Antwerpse Haven. Deze warmteoverschotten zullen
ook worden gebruikt door Logistiek Park Schijns, een
geplande zone voor logistieke activiteiten dichtbij Amoras.
In het project warmte@noord onderzoeken we bovendien
samen met buurgemeenten en de Stad Antwerpen hoe
we duurzame warmte van onze vestiging in Antwerpen
bij industriële bedrijven en woonwijken kunnen krijgen.
In het Duitse Hamburg levert Indaver stoom voor de
stadsverwarming.
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Het nieuwe contractorengebouw op de vestiging van
Antwerpen wordt verwarmd met het warme effluent uit
de rookgaswassing.

In het Duitse Hamburg levert Indaver stoom
voor de stadsverwarming.
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BELGISCHE MILIEUPRIJS VOOR DUURZAAM
INDUSTRIEEL STOOMNETWERK ECLUSE

en zullen vijf bedrijven wanneer nodig stoom afnemen.
Ze verduurzamen zo hun eigen energievoorziening
omdat ze niet meer op gas, een fossiele brandstof, zullen
stoken. Andere bedrijven dan de zes initiële kunnen later
aansluiten.

W2E
THERMISCH VERMOGEN NETWERK

160 MW
STOOM

40

BAR

400

5

°C

CONDENSAAT

Het ECLUSE-project past perfect in onze visie op
duurzaamheid omdat het economische en maatschappelijke
voordelen (scherpe prijzen die de industrie en de
werkgelegenheid verankeren in de haven van Antwerpen)
en ecologische voordelen (minder CO2) biedt, en omdat het
de energie opwekt die de circulaire economie nodig heeft
om te kunnen gedijen.
In de Waaslandhaven is op 6 februari 2017 de eerste buis
gelegd van het industriële stoomnetwerk ECLUSE. Zodra
het operationeel is, zal dit stoomnetwerk jaarlijks 100 000
ton aan CO2 besparen. Dat is het equivalent van vijftig
windturbines. Het zal vijf procent van de groene warmte
in Vlaanderen produceren en de industrie betrouwbare,
rendabele energie leveren. Antwerpen heeft de grootste
cluster van chemische bedrijven in Europa, en ECLUSE zal
de industrie daar de komende jaren helpen te verankeren.
Het netwerk gaat van start in het najaar van 2018 en zal
de stoom van Indaver en SLECO door een netwerk van
leidingen sturen. Indaver/SLECO was al met een bedrijf
in de buurt verbonden via een stoomleiding. Vanaf 2018
zal één bedrijf gebruikmaken van de condensaatwarmte
Duurzaamheidsrapport 2017

10

BAR

100

°C

AFNEMERS STOOM
CO2-REDUCTIE

240
60

MM

100.000

TON/JAAR

MM

ISOLATIE

15 X

7X

1

AFNEMERS
CONDENSAATWARMTE

NETWERK

4 KM
1 KM

BOVENGRONDS
ONDERGRONDS

Deze voordelen worden ook erkend en bekroond. ECLUSE
was in 2017 de trotse winnaar van de Belgische Energieen Milieuprijs in de categorie ‘duurzame energie’. De jury
loofde de uitzonderlijke manier waarop dit project bijdraagt
aan een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en
nationaal niveau.
In 2017 zijn de werken voor ECLUSE goed opgeschoten.
Het nieuwe condensaatgebouw bij Indaver/SLECO staat
er, de ondergrondse leidingen – een vijfde van het netwerk
komt onder de grond – liggen er, de zeven ondergrondse
wegkruisingen zijn aangelegd en een deel van de 15
leidingenbruggen staat ook al overeind. De mechanische
werken zijn in het voorjaar van 2018 afgerond.

Bekijk de video
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MINDER ENERGIEVERBRUIK, MINDER CO2

Indaver vernieuwt en verbetert haar
installaties continu om nog meer energie
uit afval te halen. We zoeken ook
voortdurend naar manieren om ons eigen
energieverbruik zo laag mogelijk te houden
en onze installaties CO2-arm te maken.
CO2 is namelijk een van de grootste boosdoeners voor
de klimaatverandering. 90 % van dit gas ontstaat bij
energieopwekking. Hoe energie-efficiënter installaties,
processen en gebouwen zijn hoe meer de CO2-uitstoot
wordt beperkt. We nemen daarom voortdurend onze
installaties en processen onder de loep om te zien hoe we
onze energiehuishouding kunnen verbeteren.

Duitsland
Certificaat voor de inzet van Indaver om CO2 te beperken
en efficiënt energieverbruik te verbeteren
De vestiging van Indaver in Hamburg, Duitsland, maakt
deel uit van de ‘Hamburger Industrie EnergieEffizienz’. Dit
is een netwerk van 13 industriële bedrijven die zich hebben
voorgenomen om in 2018 samen hun CO2-uitstoot met
60 000 ton te verlagen. Deze bedrijven delen informatie
en kennis over technologieën en verbeteringsprojecten
om regionaal de CO2-uitstoot te helpen beperken. In 2017
ontving Indaver een certificaat. Elk bedrijf stelt zichzelf
doelen om het gezamenlijke doel te realiseren en het
energieverbruik nog efficiënter te maken.

we als energie voor onze eigen vestiging gebruiken. Op
die manier hergebruiken we de opgewekte energie uit ons
eigen productieproces en drukken we onze energiekosten.
Gezien de huidige randvoorwaarden verwachten we
een elektriciteitsopbrengst van ongeveer 880 kW of
6900 MW/a. Dit betekent een totale CO2-besparing van
ongeveer 2100 Mg per jaar.
In de installatie in Biebesheim werden de modernste
lansen geïnstalleerd om de verdamping van vloeibare
afvalstromen te verbeteren. Door het verbrandingsproces
van vloeistoffen te versnellen, hebben we de uitstoot
verminderd. Met het nieuwe brandersysteem moeten we
minder extra brandstof op de energiemarkt aankopen.

In 2017 verving de vestiging in Hamburg alle verlichting
door LED-technologie wat een CO2-besparing van
335 ton per jaar opleverde. De primaire en secundaire
ventilatoren voor verbranding werden vervangen
evenals de aandrijfmotoren en de daarmee verbonden
frequentieomvormers door nieuwere en efficiëntere
onderdelen. Deze verbeteringen hadden een bijkomende
CO2-besparing van 72,5 ton per jaar tot gevolg.
Technische verbeteringen
In 2017 verbeterde Indaver de technische werking van haar
installaties in Duitsland nog verder. In Hamburg bereidden
we de implementatie van een technische verbetering in de
turbine voor. Een deel van de extra opgewekte stoom zullen
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Nederland
Energiebesparende maatregelen
In 2017 hebben we opnieuw
energiebesparende maatregelen
doorgevoerd. Er zijn energiezuinige
shovels gekomen, ook is de aandrijving
van shredders en ventilatoren verbeterd.
IWS Terneuzen heeft nieuwe LEDverlichting gekregen die niet alleen
energiezuiniger is, maar ook veiliger. De
medewerkers hebben een beter zicht op
hun werk gekregen. Voor deze locatie
is een energiebesparingsonderzoek
uitgevoerd. Dit vormt de basis voor een
nieuw energiemanagement-actieplan.
Samenwerking
Op het terrein van GFT-compost
in Vlissingen-Oost biedt Indaver al
jaren ruimte voor een windmolen van
Zeeuwind. In 2017 is dit verouderde
exemplaar ontmanteld. Een nieuwe
windmolen, met een grotere turbine die
meer energie kan opwekken, komt ervoor
in de plaats.

Ambitieuze reductie CO2-uitstoot
Indaver heeft een stevige ambitie
geformuleerd. Tussen 2014 en 2018 wil
zij jaarlijks 2 % CO2-reductie per ton
afval realiseren ten opzichte van het
voorgaande kalenderjaar. Dit geldt voor
zowel de scope-1 (directe) emissies, als de
scope-2 (indirecte) emissies. Begin 2017 is
onze CO2-footprint over 2016 bevestigd
en gevalideerd. Ook onze inspanningen
zijn positief beoordeeld. Ons CO2-Bewust
Certificaat is verlengd tot 2020.

Verkleinen van onze footprint (in ton C02) in Nederland
40 000
2 939
30 000

10 000

De CO2-uitstoot die wij in
Nederland hebben wordt door
onze terugwinningsactiviteiten
ruimschoots gecompenseerd.

Stortgasbenutting

10 928 Scope 2

20 000
25 278 Scope 1

2017

Benutting compost*,
38 212 biomassa, groen gas
en vloeibare CO2

0

	Scope 1:
directe CO2-emissies

-10 000

	
Scope 2:

indirecte CO2-emissies

-20 000

	
CO2-uitstoot (scope 1&2:

extern gevalideerde data)
(totale emissie: 36 206 ton)

-30 000
-40 000

75 306

Zoutzuurrecycling**

Compensatie
(totaal: 116 457 ton)

-50 000
-60 000
-70 000

*	Benutting compost: berekend
volgens vastgelegde methode
**	Vermeden uitstoot:
berekening op basis van
emissiefactoren (uit literatuur)

-80 000
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Doel en Meath
De vestigingen in Doel en Meath
van Indaver willen klimaatneutraal
worden. Door energie terug te winnen
vermijdt Indaver dat op een andere
plaats CO2 wordt uitgestoten voor
de productie van energie met fossiele
brandstoffen.

CO2 vermijden door energie terug te winnen
Doel

Meath

1 000 000

250 000

900 000

225 000

800 000

De berekeningen in bijgaande
grafieken zijn gebaseerd op de
“methodological agreements made
by the International Panel on Climate
Change (IPCC) in the framework
of the UN Convention of Climate
Change”.

2017

564 929

verminderde CO2-emissie
(biogeen aandeel afval)

200 000
175 000

700 000

150 000

600 000
500 000

125 083

1 062 303

verminderde CO2-emissie
(biogeen aandeel afval)

125 000
227 424
100 000

400 000
300 000

366 797

vermeden CO2-emissie (energie)

75 901

vermeden CO2-emissie (energie)

50 000

200 000
44 858

100 000
0

75 000

85 719
verschil (8 %)

vermeden CO2-emissie (metalen)

25 000

7 872

vermeden CO2-emissie (metalen)

18 568

0

verschil (8 %)

CO2-emissie
verminderde en vermeden CO2-emissie
niet vermeden of niet hernieuwbaar
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INDAVER BESCHERMT DE MATERIALENKRINGLOOP
TEGEN ONGEWENSTE STOFFEN
Consumenten en bedrijven vertrouwen erop dat de materialen die steeds opnieuw
hergebruikt worden, veilig en zuiver zijn. Ongewenste of schadelijke stoffen moeten
uit die productketen verdwijnen. De circulaire economie heeft daarom safe sinks nodig,
veilige opslagplaatsen voor die schadelijke stoffen.

Indaver wil die ‘Safe Sink’-garantie
bieden. Wij winnen zoveel mogelijk
materialen terug uit afval, maar
als dat afval niet voor recycling in
aanmerking komt en potentieel
schadelijk is, verwijderen we het
uit de materialenkringloop. Zo
garanderen we dat schadelijke
stoffen geen schade berokkenen –
nu of in de toekomst.
Gevaarlijke componenten die we
niet voor een goed en veilig gebruik
kunnen recupereren, vernietigen
we in draaitrommelovens. Dit
gebeurt via een combinatie van
hoge temperatuur, intense menging
en tijd, voor een homogene
en complete verbranding. Een

Duurzaamheidsrapport 2017

uitgebreide rookgasreiniging levert
schone emissies op.
Het residu dat na dit complexe
proces achterblijft, verwerken we in
onze fysicochemische installaties.
Via een chemisch proces
neutraliseren en immobiliseren
deze installaties zware metalen
en andere resterende gevaarlijke
componenten.
Het eindproduct voeren we af naar
de stortplaatsen van Indaver, waar
we het onder speciale condities
bewaren.

alle gevaarlijke componenten wel
degelijk verbrand of permanent
geïmmobiliseerd werden.
Al het afval analyseren we bij
aankomst, we volgen nauwgezet
de emissies op en controleren ook
systematisch de resultaten van het
afvalverwerkingsproces.
Indaver doet immers geen
toegevingen als het op duurzaam
heid aankomt. Onze Safe Sinkgarantie houdt zowel het milieu als
de circulaire economie schoon en
veilig.

Tijdens het hele proces voeren we
metingen uit om te controleren of
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GRONDSTOFFEN EN ENERGIE RECUPEREREN
ZONDER DE OMGEVING TE BELASTEN

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 impact van onze activiteiten
op het milieu beperken.

We proberen in onze eigen activiteiten
zo duurzaam mogelijk te zijn. We
vermijden het onnodige gebruik van
nieuwe grondstoffen en controleren
onze processen met het oog op
efficiëntie en voorkomen van verspilling.
We meten onze inputs en outputs streng,
en controleren heel zorgvuldig de aard
van onze emissies en residu’s. We voeren
die controle nauwkeurig uit omdat een
dergelijk diepgaand inzicht ons helpt
onze impact op het milieu te beperken.

Duurzaamheidsrapport 2017

Lucht

Bodem

Water

Indaver wil de impact
van haar activiteiten op
mens en omgeving zo
veel mogelijk beperken.
We investeren in
nieuwe technologieën
en methodes om onze
emissies naar de lucht
verder te beperken.

Indaver waakt erover
dat haar activiteiten de
bodem niet belasten.
We nemen de nodige
maatregelen om
vervuiling van de bodem
en het grondwater op
onze vestigingen te
voorkomen.

Indaver springt
spaarzaam en rationeel
om met water. We
investeren in nieuwe
technologiën en
methodes om ons
waterverbruik en
onze impact op het
omgevingswater verder
te beperken.

O
 p de pagina’s
52-64 vindt u de
milieuresultaten
van de belangrijkste
installaties.

O
 p pagina 65 leest u
meer over hoe we de
bodem beschermen.

 Lees pagina 66 voor
meer informatie.
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DRAAITROMMELOVENS ANTWERPEN
EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

1. Massabalans

IN
Afvalstoffen
Afvalstoffen ter vervanging
van primaire grondstoffen

UIT
145 357 ton
9 222 ton

407 ton
167 148 GJ
25 181 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging
Ongebluste kalk
Natriumhydroxyde
Adsorbent voor dioxines en
zware metalen
Krijt
DeNOx reagens

Rookgassen

1 059 831 528 Nm³

Energie

Energie
Stookolie
Stoom
Elektriciteit

Emissies lucht

Energierecuperatie

1 148 624 GJ

Emissie water
Afvalwater (*)

173 076 m³

Restproducten
910 ton
3 431 ton
97 ton
3 868 ton
453 ton

Bodemassen
Vlieg- en ketelassen
Residu’s AW (*)

23 539 ton
4 418 ton
11 056 ton

Hulpstoffen waterzuivering
TMT
FeCl3

44 ton
407 ton

Water
Leidingwater (*)
Grondwater (*)
Hergebruikt water (*)

257 193 m³
372 115 m³
115 515 m³

(*) Berekende waarde

Duurzaamheidsrapport 2017
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DRAAITROMMELOVENS ANTWERPEN
EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

CO

Stof
10 mg/Nm³
Metalen*
0,5 mg/Nm³

0,15

mg/Nm³

mg/Nm³

1,28

0,00745

mg/Nm³

HCl

10 mg/Nm³

3,31

mg/Nm³

0,2

CO

18,8

TOC

1,4

0,100

HCl

0,1

0,080

SO2

3,5

NOx

141,6

0,060

0,14

mg/Nm³

Cd, Tl
0,05 mg/Nm³

TOC
10 mg/Nm³

mg/Nm³

0,00159

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

0,120

17,72

0,01

4. Vuilvrachten

Stof

0,140

50 mg/Nm³

mg/Nm³

Hg
0,05 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

mg/Nm³

133,38
mg/Nm³

SO2
50 mg/Nm³

NOx
200 mg/Nm³

0,0398

0,040
0,020
0,000

0,018

2013

2014

2015

2016

Prestaties 2017
(*) Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn
Duurzaamheidsrapport 2017

0,00169

Hg

0,00789

Metalen*

0,01058

2017

Draaitrommelovens continu
Draaitrommelovens discontinu
Emissiegrens

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning

Cd, Tl

Vuilvracht dioxines = 35,2 mg TEQ
(in normale omstandigheden)

* Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, V, Sn
Hoeveelheid vuilvrachten van
verontreinigende componenten
(in ton)
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DRAAITROMMELOVENS BIEBESHEIM
EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

1. Massabalans

IN
Afvalstoffen

UIT
119 023 ton

Rookgassen

Energie
Stookolie
Elektriciteit

427 ton
22 926 MWh

Hulpstoffen
Pelsmateriaal
Natriumhydroxyde
Adsorbent voor dioxines en
zware metalen
Na -sulfide / -polysulfide
DeNOx reagens

Emissies lucht
657 115 088 Nm³

Energie
Energierecuperatie

782 555 GJ

Emissie water
243 ton
4 616 ton
178 ton
445 ton
406 ton

Afvalwater

51 832 m³

Restproducten
Bodemassen
Vliegassen

19 395 ton
7 261 ton

Water
Leidingwater
Grondwater
Proceswater

Duurzaamheidsrapport 2017

14 629 m³
157 530 m³
13 961 m³
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DRAAITROMMELOVENS BIEBESHEIM
EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

Stof
10 mg/Nm³
Metalen*
0,5 mg/Nm³

0,44

mg/Nm³

CO

TOC
10 mg/Nm³

17,82
mg/Nm³

0,49

mg/Nm³

mg/Nm³

1,209

0,66

mg/Nm³

mg/Nm³

0,001

HCl
10 mg/Nm³

1,40

mg/Nm³

Hg
0,03 mg/Nm³

0,140

50 mg/Nm³

0,03

NH3
30 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

mg/Nm³

0,0003
mg/Nm³

Cd, Tl
0,05 mg/Nm³

151

mg/Nm³

SO2
50 mg/Nm³

NOx
200 mg/Nm³

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

Prestaties 2017
(*) Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Duurzaamheidsrapport 2017

Stof

0,2907

CO

11,7044

0,120

TOC

0,3245

0,100

HCl

0,4336

0,080

SO2

0,9174

NOx

99,1488

Cd, Tl

0,0002

0,040

Hg

0,0007

0,020

NH3

0,7943

Metalen*

0,0200

0,060

0,000

0,002

0,0001

0,0002

0,0013

0,0006

2013

2014

2015

2016

2017

Draaitrommelovens discontinu
Emissiegrens

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning

4. Vuilvrachten

Vuilvracht dioxines = 0,4 mg TEQ
(in normale omstandigheden)

* Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, V, Sn
Hoeveelheid vuilvrachten van
verontreinigende componenten
(in ton)
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DRAAITROMMELOVENS HAMBURG
EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

1. Massabalans

IN
Afvalstoffen (*)

UIT
113 379 ton

Rookgassen

Energie
Stookolie
Afvalolie/-solvent (*)
Stoom (eigen productie)
Elektriciteit (aankoop)

331
27
426 308
20 285

ton
ton
GJ
MWh

Hulpstoffen
Pelsmateriaal
Kalksteen
Adsorbent voor dioxines en
zware metalen
DeNOx reagens

Emissies lucht

300 ton
868 ton
596 ton
215 ton

707 786 935 Nm³

Energie
Energierecuperatie

676 422 GJ

Emissie water
Afvalwater

11 560 m³

Restproducten
Bodemassen
Vlieg- en ketelassen
Gips

24 184 ton
3 012 ton
1 186 ton

Water
Leidingwater
Oppervlaktewater
Regen- en proceswater
Gedemineraliseerd water

5 361
270 291
15 877
22 553

m³
m³
m³
m³

(*) Totale hoeveelheid verwerkt in draaitrommelovens: 113 406 ton =
113 379 ton + 27 ton
Duurzaamheidsrapport 2017
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DRAAITROMMELOVENS HAMBURG
EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

CO
50 mg/Nm³

Stof
10 mg/Nm³

0,3

Metalen*
0,5 mg/Nm³

mg/Nm³

1,4

mg/Nm³

0,00031

0,2

TOC
10 mg/Nm³

mg/Nm³

0,0011

HCl
10 mg/Nm³

2,8

mg/Nm³

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

Stof

0,22

CO

7,90

TOC

0,96

0,100

HCl

0,11

0,080

SO2

1,99

NOx

49,15

0,140

mg/Nm³

Hg
mg/Nm³
0,03 mg/Nm³

mg/Nm³

69,4

mg/Nm³

SO2
50 mg/Nm³

NOx
200 mg/Nm³

0,060
0,040
0,020
0,000

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning
Prestaties 2017
(*) Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Cd, Tl

0,00080

Hg

0,00022

Metalen*
0,009

0,0125

0,009

0,013

2013

2014

2015

2016

0,12

0,0019

Draaitrommelovens discontinu
Emissiegrens

Duurzaamheidsrapport 2017

4. Vuilvrachten

0,120

11,2

mg/Nm³

0,163

Cd, Tl
0,05 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

Vuilvracht dioxines = 1,3 mg TEQ
(enkel discontinue metingen)

2017

* Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, V, Sn
Hoeveelheid vuilvrachten van
verontreinigende componenten
(in ton)
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WERVELBEDOVENS DOEL
EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

1. Massabalans

IN
Afvalstoffen

UIT
618 962 ton

Rookgassen

Energie
Stookolie
Stoom
Elektriciteit

1 114 ton
114 461 GJ
70 144 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging
Kalk
NaOH
Adsorbent voor dioxines en
zware metalen
DeNOx reagens

632 ton
840 ton

2 518 780 000 Nm³

Energie
Energierecuperatie

4 149 621 GJ

Emissie water
Afvalwater

9 819 ton
237 ton

Hulpstoffen ovens
Zand

Emissies lucht

0 m³

Restproducten
Bodemassen
Elektrofilter- en ketelassen
Rookgasreinigingsresidu
Schroot

41 548
93 281
17 452
2 004

ton
ton
ton
ton

4 736 ton

Water
Leidingwater
Hergebruikt water

Duurzaamheidsrapport 2017

319 556 m³
20 278 m³
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WERVELBEDOVENS DOEL
EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

CO

Stof
10 mg/Nm³

mg/Nm³

0,015

0,7

mg/Nm³

Hg
0,05 mg/Nm³

0,009

0,17

mg/Nm³

mg/Nm³

Cd, Tl
0,05 mg/Nm³

TOC
10 mg/Nm³

mg/Nm³

mg/Nm³

HCl
10 mg/Nm³

0,8

< 0,008

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

1,6

CO

28,7

TOC

1,8

0,100

HCl

0,4

0,080

SO₂

2,1

0,060

NOx

231,0

0,120

11,4

mg/Nm³

4. Vuilvrachten

Stof

0,140

50 mg/Nm³

0,6

Metalen*
0,5 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

mg/Nm³

92

mg/Nm³

SO2
50 mg/Nm³

NOx
125 mg/Nm³

Cd, Tl

0,040
0,027

0,020
0,000

0,020

2013

2014

2015

2016

Prestaties 2017
(*) Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Duurzaamheidsrapport 2017

Hg

0,023

Metalen*

0,047

2017

Wervelbedovens continu
Wervelbedovens discontinu
Emissiegrens

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning

< 0,020

Vuilvracht dioxines = 57,1 mg TEQ
(in normale omstandigheden)

* Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, V, Sn
Hoeveelheid vuilvrachten van
verontreinigende componenten
(in ton)
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ROOSTEROVENS DOEL
EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

1. Massabalans

IN
Afvalstoffen

UIT
429 195 ton

Rookgassen

Energie
Stookolie
Stoom
Elektriciteit

261 ton
29 669 GJ
44 251 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging
Kalk
Kalksteen
Adsorbent voor dioxines en
zware metalen
DeNOx reagens

226 ton
1 543 ton

Water
Leidingwater
Regenwater hergebruik (*)

Energierecuperatie

136 324 m³
6 883 m³

11 %

10 %

2 227 206 148 Nm³
5%

Energie

Materialen uit
bodemassen

3 708 718 GJ

Emissie water
Afvalwater

2 240 ton
2 497 ton

8%

Emissies lucht

37 %

29 %

0 m³

Restproducten
Bodemassen (**)
Ketelassen
Rookgasreinigingsresidu
Gips

88 629
7 336
8 248
1 286

ton
ton
ton
ton

Nuttige toepassing

n
n
n

11 %

granulaten

37 %

zandfracties

29 %

Bergen van niet nuttige stromen:

n
n
n

77 %

ferro/non-ferro fracties

zwak ferro fracties

23 %
5%

filterkoeken

10 %

restfracties

8%

(*) Berekende waarde
(**) Samenstelling bodemassen: zie grafiek

Duurzaamheidsrapport 2017
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ROOSTEROVENS DOEL
EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

CO

Stof
10 mg/Nm³
Metalen*
0,5 mg/Nm³

0,6

mg/Nm³

10,6

0,3

< 0,005

0,5

mg/Nm³

mg/Nm³

Cd, Tl
0,05 mg/Nm³

TOC
10 mg/Nm³

mg/Nm³

mg/Nm³

HCl
10 mg/Nm³

1,1

< 0,01

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

1,3

CO

23,7

TOC

0,6

HCl

1,2

0,080

SO₂

2,5

0,060

NOx

332,4

0,120

mg/Nm³

0,01

mg/Nm³

149,2
mg/Nm³

SO2
50 mg/Nm³

NOx
200 mg/Nm³

0,100

0,040
0,020
0,000

0,002

2013

2014

2015

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning
Prestaties 2017
(*) Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

2016

Cd, Tl

< 0,02227

Hg

< 0,01114

Metalen*

0,014681

<0,005

2017

Roosterovens continu
Roosterovens discontinu
Emissiegrens

Duurzaamheidsrapport 2017

4. Vuilvrachten

Stof

0,140

50 mg/Nm³

mg/Nm³

Hg
0,05 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

Vuilvracht dioxines = 7,9 mg TEQ
(in normale omstandigheden)

* Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, V, Sn
Hoeveelheid vuilvrachten van
verontreinigende componenten
(in ton)
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ROOSTEROVEN MEATH
EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

1. Massabalans

IN
Afvalstoffen

UIT
227 284 ton

Rookgassen

Energie
Stookolie
Elektriciteit

225 ton
17 434 MWh

Hulpstoffen rookgasreiniging
Ongebluste kalk
Gebluste kalk
Adsorbent voor dioxines en
zware metalen
Kleikorrels
DeNOx reagens

Emissies lucht
1 320 686 081 Nm³

Energie
Energierecuperatie

1 844 181 GJ

Emissie water
2 977 ton
1 865 ton
99 ton
214 ton
373 ton

Afvalwater

0 m³

Restproducten
Bodemassen
Ketelassen
Rookgasreinigingsresidu

38 282 ton
1 834 ton
9 537 ton

Water
Grondwater

Duurzaamheidsrapport 2017

70 866 m³
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ROOSTEROVEN MEATH
EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

2. Prestaties tov emissiegrenswaarde

Stof
10 mg/Nm³
Metalen*
0,5 mg/Nm³

0,1

mg/Nm³

CO

TOC
10 mg/Nm³

4,9

mg/Nm³

0,4

mg/Nm³

mg/Nm³

0,8

Hg 0,00970
0,05 mg/Nm³ mg/Nm³

mg/Nm³

0,00023

HCl

10 mg/Nm³

30,6

mg/Nm³

mg/Nm³

0,1

mg/Nm³

HF
1 mg/Nm³

122,2
mg/Nm³

SO2
50 mg/Nm³

NOx
200 mg/Nm³

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

0,11

CO

6,98

TOC

0,71

0,100

HCl

1,80

0,080

SO2

50,10

0,060

NOx

198,28

Cd, Tl

0,0003

Hg

0,0128

Metalen*

0,0110

0,120

0,040
0,020
0,000

0,004 0,0014

2015

2016

Prestaties 2017
(*) Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn

Duurzaamheidsrapport 2017

2017

Roosteroven continu
Roosteroven discontinu
Emissiegrens

Daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning

4. Vuilvrachten

Stof

0,140

50 mg/Nm³

0,00835

Cd, Tl
0,05 mg/Nm³

3. Dioxinemetingen

Vuilvracht dioxines = 3,8 mg TEQ
(in normale omstandigheden)

* Som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, V, Sn
Hoeveelheid vuilvrachten van
verontreinigende componenten
(in ton)
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ARP IJMUIDEN

EMISSIES EN IMPACT OP HET MILIEU

Massabalans

IN
Afvalzuur

UIT
149 863 ton

Energie
Aardgas
Elektriciteit

154 043 ton

Emissies lucht
10 682 926 m³
5 190 187 kWh

Hulpstoffen
Vers zuur
Perslucht

Geregenereerd zuur

Rookgassen
Emissie water
Afvalwater

2 842 ton
67 629 m³

194 991 825 Nm³

302 817 m³

Restproducten
IJzeroxide

19 863 ton

Water
Industriewater
Zuurspoelwater
Gedemineraliseerd water
Leidingwater

Duurzaamheidsrapport 2017

96 945
324 502
1 706
790

m³
m³
m³
m³
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IMPACT OP WATER

WATER SPAARZAAM EN RATIONEEL VERBRUIKEN
Indaver springt spaarzaam en rationeel om met water.
We volgen ons verbruik van water uit primaire en
secundaire bronnen nauwgezet op, recupereren waar
mogelijk hemelwater en beperken ons verbruik van
primaire waterbronnen. We investeren in nieuwe
technologieën en methodes om ons waterverbruik
en onze impact op het omgevingswater verder te
beperken.

Waterverbruik per site

2017

Primair waterverbruik

Grondwater

700 000
650 000

Leidingwater

600 000

Oppervlaktewater

550 000

Gedemineraliseerd water
Industriewater (grijs water)

500 000

295 206 m³

450 000
400 000
Leidingwater
5 361 m³

350 000
300 000

606 018 m³

250 000
200 000

390 749 m³

Leidingwater
790 m³

150 000
100 000

270 291 m³

96 945 m³

50 000
0

Leidingwater
14 629 m³

Gedemin
water 1 706 m³

Antwerpen

Doel

IJmuiden

157 530 m³

Hamburg

Biebesheim

Hergebruik van water

Secundair water

200 000
150 000
100 000
50 000
0

Duurzaamheidsrapport 2017

145 078 m³

127 229 m³
47 865 m³

Antwerpen

Doel

IJmuiden

38 430 m³

Hamburg

13 961 m³

Biebesheim

65

POLICY

|

PEOPLE

|

PLANET

|

PARTNERSHIPS

|

PROSPERITY

IMPACT OP DE BODEM

BESCHERMEN TEGEN VERONTREINIGING

We leven alle wettelijke bepalingen voor bodemsanering na
en nemen de nodige preventieve en technische maatregelen
om het risico op vervuiling van bodem en grondwater te
beperken:
■■ al onze activiteiten gebeuren op verhard terrein.
■■ gescheiden rioleringsstelsels waarborgen de kwaliteit
van de afwatering op het openbare rioleringsnet.
■■ opslagtanks staan bovengronds, voorzien van een
inkuiping en bewakings- en alarmsystemen.
■■ met regelmatige controles en gedetailleerde
procedures beperken we de risico’s tot een absoluut
minimum en kunnen we meteen reageren bij
afwijkingen.

Stortplaatsen: eindstation voor wat de
circulaire economie niet kan gebruiken
Voor afvalstoffen die we niet nuttig kunnen
toepassen of thermisch verwerken blijft storten een
noodzakelijke optie bij duurzaam afvalbeheer. Zo
creëren we een duurzame oplossing voor stoffen die
we uit de kringloop verwijderen.
In België gebruikt Indaver een elektronisch
lekdetectiesysteem om na te gaan of we de
bodem voldoende beschermen tegen insijpeling
van afvalstoffen. In het Duitse Billigheim is er een
uitvoerig systeem voor grondwatercontrole met
onsite/offsite controleputten, waar we regelmatig
monsters nemen.
Ook als we de deponie hebben volgestort en
ze niet langer gebruiken, zorgen we ervoor dat
er voldoende financiële reserves zijn voor de
eindafdekking en voor de nazorg.

Duurzaamheidsrapport 2017
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IMPACT OP DE BODEM

BESCHERMEN TEGEN VERONTREINIGING

De voormalige stortplaats Derde Merwedehaven krijgt een
nieuwe bestemming en is omgedoopt tot Merwedeheuvel.

Nederland: stortplaatsen worden
recreatiegebied

Afvalberging in Zuidwest-Nederland:
nieuwe fase wordt ingericht

De voormalige stortplaats Derde Merwedehaven, die
in 2013 werd gesloten, krijgt een nieuwe bestemming
en is inmiddels omgedoopt tot Merwedeheuvel. Er
is overeenstemming over het landschapsontwerp en
eindafwerkingsplan. De Merwedeheuvel wordt ingericht
als recreatiegebied met grasland, bomen en struiken. Er
worden wandel- en fietspaden aangelegd. In 2017 zijn
de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het
project in 2018. Omwonenden en belangstellenden zijn
geïnformeerd. Naar verwachting wordt het recreatiegebied
in 2023 voor het publiek opengesteld. Wie de ontwikkeling
wil volgen, kan de site www.merwedeheuvel.nl bekijken.

Indaver exploiteert nog één stortplaats in Nederland:
stortplaats Noord- en Midden-Zeeland in het
industriegebied Vlissingen-Oost. Hier bergen we
saneringsgrond en overige (inerte) bulkstromen,
baggerspecie en restfracties van eerder gesorteerd bouwen sloopafval en bedrijfsafval. Ook asbesthoudend afval
verwerken we verantwoord en veilig op de stortplaats.
Om de continuïteit van de dienstverlening zeker te stellen,
investeren we in de inrichting van een nieuwe fase, fase
5B. Wij voorzien Fase 5B onder meer van onderafdichting
zodat er de komende jaren veilig gestort kan worden.

In Zeeuws-Vlaanderen is de voormalige stortplaats
Koegorspolder overgedragen aan de provincie Zeeland.
De Groene Koegors, zoals de nieuwe naam luidt, krijgt een
recreatieve bestemming, inclusief wandelpad, waarbij de
nadruk ligt op flora en fauna. Bloemrijk grasland, poelen,
plasdras weilanden en bomen gaan vogels, vlinders en bijen
aantrekken. Er zijn plannen voor een zonnepanelenpark.

Duurzaamheidsrapport 2017

Verwerking & neutralisering van
bestrijdingsmiddelen
Het Duitse team van Indaver leidde wereldwijd
verschillende bodemsaneringsprojecten. In Moldavië waren
we verantwoordelijk voor de herverpakking, ontsmetting,
vervoer en afvoer van 500 ton bestrijdingsmiddelen
die in de installaties van Indaver veilig verwerkt en
geneutraliseerd werden. In het Zweedse Stockholm hadden
we de leiding over de sanering van een door PCB besmet
terrein. We zorgden voor het vervoer en de veilige afvoer
van 1 400 ton met PCB besmette grond. In het Afrikaanse
Mozambique leidden we de herverpakking, ontsmetting,
vervoer en afvoer van bestrijdingsmiddelen in goede banen.
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Partnerships

“

Wat ik heel mooi vind bij Indaver
is dat er 30 jaar ervaring is, er een heel
solide basis is opgebouwd, en er toch
voortdurend gezocht wordt naar innovatie,
naar nieuwe projecten.

”

Jiska Verhulst,
Transitiemanager Circulaire Economie
Vlaanderen Circulair

Bekijk de video
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SAMENWERKEN OM HET VERSCHIL TE MAKEN

ONZE VISIE

Om de planeet leefbaar te houden moeten
we allemaal onze manier van leven,
bouwen, verwarmen, consumeren en
ons verplaatsen aanpassen en de manier
waarop we grondstoffen gebruiken,
omgooien. Dit heeft gevolgen voor elke fase
in het productie- en consumptieproces.
De transitie naar een circulaire economie is
daarom een weg waar we allemaal samen
– overheden, producenten, onderzoeks
instellingen en burgers – aan timmeren.

Duurzaamheidsrapport 2017

Indaver draagt haar steentje bij aan de circulaire
economie door materialen en energie terug te winnen
en te recyclen. We houden de materialenkringloop
zuiver en veilig door contaminanten te vernietigen
of veilig op te slaan. Maar we leggen deze weg niet
alleen af.
Deze transitie is enkel mogelijk als iedereen
duurzame technologie en businessmodellen
ontwikkelt. Om dit te bevorderen, doen we
samen met kenniscentra onderzoek. We vormen
partnerschappen in de afvalsector en breder in
de hele industrie. We werken in consortia om
innovatieve projecten te initiëren en uit te voeren.

We steunen sociale initiatieven waarin burgers en
organisaties op hun eigen manier aanzetten tot de
nodige gedragsverandering.
We voeren in alle openheid een constructieve
dialoog met onze klanten om inzicht te hebben in de
specifieke wensen en de context van de klant, zodat
we een duurzame oplossing kunnen bieden die het
meest aan hun behoeften voldoet.
In dit hoofdstuk lees je meer over onze samenwerking
met onze klanten en met industrieën, over kennis
sourcen bij universiteiten en onderzoeksinstellingen
en kennis uitdragen.
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INDAVER REIST MET HAAR KLANTEN MEE
STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN VOOR DE BESTE RESULTATEN

We werken aan duurzame strategische
partnerschappen met onze klanten,
omdat dit de beste resultaten oplevert.
Teams aan beide kanten kunnen ervaring
opbouwen met elkaars situatie. Door
nauw samen te werken en kennis met
elkaar te delen, kunnen wij onze en hun
activiteiten blijvend verbeteren. Deze
langetermijnsamenwerking is bepalend
voor het succes van onze Total Waste
Management projecten en van onze Public
waste Partnerships.

Customer Event IWS over de circulaire
economie
Begin oktober 2017 nodigde Indaver Industrial Waste
Services (IWS) haar industriële klanten en partners uit op
een klantenevenement in de Antwerpse haven. Thema’s
waren de circulaire economie en de sectorgerichte aanpak
van het nieuwe IWS diensten-/partnershipmodel.
Diverse gastsprekers uit overheid en industrie deelden
hun visie en aanpak. Paul De Bruycker lichtte onze
Indaver visie op de circulaire economie toe. Wij zetten in
op waardecreatie, we zoeken dus om te beginnen in elke
afvalstroom naar waarde.

Bart Goethals vertelde aansluitend hoe wij deze visie
samen met de industrie in de praktijk vertalen. Hij lichtte
daarbij ons investeringsbeleid toe en gaf voorbeelden zoals
IndaChlor® en plastics2chemicals.
Samenwerking was hét codewoord van de middag.
Samenwerken is nodig om de volgende stap te kunnen
zetten. Indaver blijft zoeken naar de ideale industriële
symbiose. Ons netwerk is daarin cruciaal. De bereidheid
van onze klanten om hun organisatie te activeren en mee
te denken in oplossingen is van groot belang voor het
realiseren van projecten die bijdragen aan de circulaire
economie.

Bekijk de video

Duurzaamheidsrapport 2017
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LANGE WEG NAAR GESLAAGDE INNOVATIE
BEWANDELEN MET ONDERZOEKSINSTELLINGEN
Indaver heeft niet alle kennis zelf in pacht.
We zoeken voortdurend manieren om de
kennis die in onze organisatie aanwezig is,
te toetsen en te verrijken en om nieuwe
expertise op te doen. Om kringlopen
duurzaam te helpen sluiten, investeren
we in technologische innovatie. Aan
geslaagde innovatie gaat een lange weg
vooraf, een die we niet alleen kunnen
afleggen. We werken nauw samen met
universiteiten en onderzoeksinstellingen
om innovatieve projecten op te zetten en
uit te voeren. Samen vormen we kansrijke
ideeën en concepten om tot een werkbaar
en haalbaar project.

Duurzaamheidsrapport 2017

Innovatieve plastics-oplossing ontwikkelen samen met
universiteit
Indaver wil nieuwe installaties in Europa bouwen om grondstoffen uit
end-of-life-plastics te halen voor de chemische industrie.
De plastics2chemicals (P2C) installaties zullen de plastics afbreken in
kleinere koolwaterstofketens die hoogwaardige grondstoffen zijn voor
de chemische industrie. Indaver ontwikkelt op dit moment een pilot plant
voor thermische moleculaire recycling samen met de Universiteit Gent. In
deze installatie wordt het onderzoek naar de sturing van het proces van
depolymerisering aan de praktijk getoetst. Op 22 november 2017 stelde
Erik Moerman, Business Development Manager IWS, het P2C-project van
Indaver voor op CAPTURE – het Centre for Advanced Process Technology
or Urban Resource recovery. Dit centrum, verbonden aan de Universiteit
Gent, brengt wetenschappelijke experten samen met kennishouders uit de
privésector en beleidsmakers uit de overheid om recyclingmogelijkheden
te testen.

1 mio ton/jaar
end-of-life plastics gerecycled

Nederland:
Samenwerking met
onderwijsinstellingen
In 2017 stelde een student van de
HZ University of Applied Sciences ter
ondersteuning van QESH (Quality,
Environment, Safety, Health) tijdens
zijn stage een plan op voor de invoering
van de nieuwe ISO 9001 en 14001
standaarden.
Indaver kreeg tevens advies van
een studente Bedrijfskunde MER
(afstudeeropdracht) over aanpassingen
van haar beoordelingscyclus zodat
er een flexibele Performance
ManagementCyclus ontstaat.
Tot slot gingen negen studententeams
van de Hogeschool Rotterdam aan de
slag met een casus van Indaver over
communicatie met moeilijk benaderbare
doelgroepen.
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KENNIS DELEN LANGS VELE WEGEN

Om de circulaire economie een kans te geven mogen
we niet op informatie en kennis blijven zitten. De
oplossingen moeten uit verschillende hoeken komen.
Wij stellen daarom onze eigen kennis en kunde ter
beschikking van andere stakeholders van de circulaire
economie: bedrijven, sectororganisaties, overheden,
scholen, burgers. We geven presentaties op congressen
en tijdens evenementen, en zetten stands op
handelsbeurzen in binnen- en buitenland.
Ondernemers voor de klas
Indaver moet innoveren om gelijke
tred te houden. Dat is niet alleen
voor ons zo, maar voor de hele
economie. We zoeken allemaal
mensen die resultaatgericht werken,
problemen creatief oplossen en
verantwoordelijkheid nemen.
We zoeken ondernemers. VLAJO
(Vlaamse Jonge Ondernemingen)
wil de ondernemingszin van jonge
Vlamingen stimuleren met het
onderwijsproject ‘Ondernemers
voor de klas’, dat 350 ondernemers
Duurzaamheidsrapport 2017

en bedrijfsleiders voor de klas zet.
Rob Kruitwagen, Regiomanager van
Indaver in België, en Alain Konings,
Director Sales IWS in België, hielden
daarom in januari en februari 2017
gastcolleges in Vlaamse secundaire
scholen om hun kennis over
duurzaam ondernemen te delen met
de volgende generatie.

Expertise delen met gemeenten in masterclass waste-to-energy
Gemeenten moeten voor
hun inwoners geïnformeerde
keuzes kunnen maken
over hun afvalbeheer. Om
ze te helpen de gebruikte
technieken beter te begrijpen,
organiseerde Indaver in
België in februari 2017 een
masterclass over wasteto-energy voor openbare
besturen.

waste-to-energy, en voor de
rol die waste-to-energy speelt
in duurzaam afvalbeheer.
Deze masterclass past in onze
Public waste PartnershipS
met openbare besturen,
waarbij Indaver niet alleen
een afvalbeheer op maat van
de gemeenten biedt, maar
ook haar ruime expertise
en ervaring ter beschikking

stelt. Sprekers waren Nick
Alderweireldt, Lead Engineer
waste-to-energy van Indaver,
Johan De Greef, Technology
Project Manager bij Keppel
Seghers en Jo Van Caneghem,
Docent en Research &
Innovation Manager aan
de KU Leuven. Alle drie zijn
specialisten op het vlak van
waste-to-energy.

De 45 deelnemers
kregen in één dag een
uitgebreid overzicht van
de meest gebruikelijke
afvalverbrandingstechnieken
en installaties. De masterclass
had ook oog voor de
economische aspecten van
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Informatie en kennis delen over medisch afval
I ndaver verwerkt in de installatie MediPower® in
Antwerpen medisch afval op een duurzame en veilige
manier. Tijdens een vijfdaagse cursus over bioveiligheid,
georganiseerd door het Instituut voor Tropische
Geneeskunde in samenwerking met de Universiteit
Antwerpen, gaf Alain Konings, Director Sales IWS in
België, een gastcollege over de verwerking van afval dat
voortkomt uit onderzoek naar en behandeling van tropische
ziektes. Hij gaf meer informatie over de juiste omgang met
‘biohazardous waste’, over de risico’s en over de verwerking
door Indaver van medisch afval, dat we volledig, grondig en
veilig vernietigen. Deelnemers konden hun expertise delen,
zodat Indaver de juiste voorzorgsmaatregelen kan nemen
voor inzameling, transport en verwerking.

Duurzaamheidsrapport 2017

Live de toegevoegde waarde tonen van
slibontwatering
Tijdens de driedaagse Aqua Vakbeurs in het Nederlandse
Gorinchem in maart 2017 had Indaver Impex,
slibontwateringsexpert van de Indaver Groep, in haar
stand een groot labo waar bezoekers – potentiële en
bestaande klanten uit de grootindustrie en Waterschappen
– slibontwatering ‘live’ konden ontdekken. Zij konden
met eigen ogen zien hoe slib van water wordt gescheiden
waardoor een vaste slibkoek ontstaat. Dit beperkt
de kosten voor transport en verwerking. Impex heeft
een eigen laboratorium waar ze – op basis van de
samenstellingsanalyse van de staalnames van slib – de
juiste ontwateringstechniek bepaalt. Met het ‘live’ labo op
de Vakbeurs kon Indaver Impex de toegevoegde waarde
van deze aanpak voor bedrijven tonen.

Nederland: Landelijk Afvalbeheerplan
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
stelde eind november 2017 het Landelijk Afvalbeheerplan
2017-2029 (LAP3) vast. Indaver heeft in de inspraakronde
expliciet aandacht gevraagd voor de productie van
kwalitatieve grondstoffen. Daarbij wil Indaver nadrukkelijk
samenwerken in de keten om vanaf het moment van
inzamelen de kwaliteit te waarborgen.
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AAN DE WEG TIMMEREN
SAMEN MET ANDERE BEDRIJVEN
Geen enkel bedrijf kan deze transitie in zijn
eentje bewerkstelligen. Om de projecten
die de circulaire economie nodig heeft te
realiseren, timmeren we aan de weg met
andere bedrijven. Zo kunnen we vakkennis
uitwisselen en netwerken delen. Andere
bedrijven reiken nieuwe inzichten aan en
kunnen knelpunten in de ontwikkeling
oplossen. We investeren in deze
samenwerkingen met andere bedrijven.
Wij stimuleren ook industriële symbiose,
waarbij we grondstoffen recupereren uit
het afval van één bedrijf voor gebruik in de
productieprocessen van een ander bedrijf.

Duurzaamheidsrapport 2017

Uniek partnership in de haven van Duinkerke
IndaChlor®, de nieuwe verwerkingsinstallatie die Indaver
bouwt in de haven van het Franse Duinkerke, zal zoutzuur
halen uit gechloreerde reststromen, voornamelijk uit de
PVC-industrie. Ecophos, producent van voedselfosfaten en
buurbedrijf van IndaChlor®, zal het zoutzuur dat Indaver
terugwint in zijn productieproces gebruiken. Het zal dit
direct via pijpleidingen aangeleverd krijgen. De opgewekte
energie van het verwerkingsproces van IndaChlor® wordt
via een pijpleiding aan een ander bedrijf in de buurt
geleverd. Dit zijn mooie voorbeelden van industriële
symbiose. We voorzien de start van de bouw in 2018.

Gerecycled HCl (130kT)
en stoom (135kT)
voor nabijgelegen industrie
Stoom

HCl

74

POLICY

|

PEOPLE

|

PLANET

|

PARTNERSHIPS

|

PROSPERITY

AAN DE WEG TIMMEREN
SAMEN MET ANDERE BEDRIJVEN
ECLUSE: partnerschap voor volgende generaties
Het industriële stoomnetwerk ECLUSE, waarvan in
2017 de eerste buis is gelegd, zal de stoom van Indaver en
SLECO door een netwerk van leidingen sturen en leveren
aan vijf bedrijven. Een bedrijf zal het condensaat gebruiken
om zijn gebouwen te verwarmen. Zodra het operationeel
is, zal dit stoomnetwerk jaarlijks 100 000 ton aan CO2
besparen. Dat is het equivalent van vijftig windturbines. Een
belangrijke factor die bijdraagt tot het succes is de unieke
samenwerking tussen Indaver/SLECO en de bedrijven
die warmte afnemen, de bedrijven die voor de gronden,
de infrastructuur en financiering zorgen, en de Vlaamse
regering. Dit partnerschap werd in 2017 bekroond met de
Belgische Energie- en Milieuprijs in de categorie ‘duurzame
energie’.

Stoomnetwerk voor
nabijgelegen industrie
CO2-reductie 100 000 t/j

“Dit is de tweede erkenning die ECLUSE krijgt
omwille van haar duurzaam karakter. Dit sterkt
ons in de overtuiging dat we met dit partnerschap
de juiste keuze hebben gemaakt voor de volgende
generaties.”
Paul Verbeeck, voorzitter van de
raad van bestuur van ECLUSE

Duurzaamheidsrapport 2017
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MODAL SHIFT: DUURZAAM AFVALTRANSPORT
VERVOER VAN AFVAL OVER WATER: RESULTAAT VAN SAMENWERKING

Vrachtwagens uit het drukke verkeer
halen
Indaver denkt al vele jaren mee over de ‘modal
shift’ om haar eigen ecologische voetafdruk én die
van haar klanten te beperken. Dat geldt ook voor
het vervoer van het afval dat we beheren. Dat reist
vooral over de weg naar onze installaties, maar
we onderzoeken al langer alternatief vervoer naar
onze verwerkingsinstallaties op een duurzame en
kostenefficiënte manier. In de dichtbevolkte driehoek
tussen Brussel, Leuven en Antwerpen, in België, zijn
de verkeersassen verzadigd. In die files stonden ook
de vrachtwagens die het huishoudelijk afval van de
gemeenten in Vlaams-Brabant vervoeren naar de
verbrandingsinstallaties van Indaver in Doel.

Dankzij samenwerking
Sinds november 2017 gaat dit afval voor de helft
over het water met een binnenschip dankzij de
samenwerking van Waterwegen & Zeekanaal, de
intercommunales uit Vlaams-Brabant en Indaver
en Sleco. Door jaarlijks 60 000 ton afval van vanuit
Vlaams-Brabant via de binnenvaart te vervoeren,
worden 2 400 ritten heen en weer uitgespaard. De
CO2-uitstoot kan, afhankelijk van het type vaartuigen
die het voor- en natransport doen, dalen tot 50 % van
traditioneel vrachtwagentransport.

Duurzaamheidsrapport 2017
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COMMUNITY BUILDING

OPEN COMMUNICATIE MET STAKEHOLDERS

We proberen een goede buur te zijn voor
de omwonenden van onze installaties
en een goede partner in de regio waar
ze gelegen zijn. We zorgen voor open
communicatie en goede relaties. Via
burenraden en overlegcomités houden
we de buurt van onze vestigingen op de
hoogte van onze activiteiten, projecten
en (her)vergunningsaanvragen, en
maken we tijd voor hun vragen.
We organiseren open dagen en
bedrijfsbezoeken. Zo geven we onze
buren een kijkje achter de schermen.
Maar we organiseren deze bezoeken
ook voor buitenlandse bezoekers die op
onze vestigingen nieuwe inzichten willen
opdoen voor duurzaam afvalbeheer in
eigen land. We delen goede praktijken op
handelsmissies in het buitenland.

Duurzaamheidsrapport 2017

Met opruimactie meewerken aan
leefbaarheid van Antwerpse Haven

Nederland: bijeenkomsten en bezoeken
Ook in 2017 was de belangstelling voor rondleidingen en
bijeenkomsten groot. Vooral Bio Power Alphen was in trek; behalve
scholieren, bezochten ook beleidsambtenaren van de NVRD
Zuid-Holland en de lokale IVN Natuureducatie afdeling de locatie.
TV West maakte er opnames voor de GFT-aflevering van het
programma ‘Johan gaat Scheiden’, een tv-reeks op OmroepWest
over de wereld van afvalverwerking en recycling.

Galgeschoor is een waardevol
intergetijdengebied in de haven van
Antwerpen. Op 11 maart 2017 hielpen
meer dan 100 vrijwilligers, onder wie ook
Indaver-medewerkers, bij de opruimactie
van het afval dat door de Schelde in dit
waardevolle natuurgebied komt vast te
zitten. De actie was een initiatief van het
Havenbedrijf en de milieuorganisatie
Natuurpunt. Wij stelden containers
ter beschikking en verwerkten ook de
6 260 kg afval van deze opruimactie in onze
installatie in Doel.

Omwonenden zijn geïnformeerd over de investeringen en
de maatregelen om de geuroverlast terug te dringen. Ze
zijn ook ingelicht over de geplande werkzaamheden aan de
nabewerkingsinstallatie. Deze zijn noodzakelijk om de kwaliteit
van de compost te verbeteren.
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OP WEG MET ONZE
MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS
De circulaire economie is niet alleen een
opdracht voor overheden en bedrijven.
We moeten allemaal onze manier van
leven aanpassen en oog hebben voor
onze omgeving. Op lokaal niveau zijn
burgers al goed op weg. Indaver wil
maatschappelijke projecten steunen die
haar waarden weerspiegelen. Daarom gaan
we partnerschappen aan met organisaties
en burgers voor een duurzame omgeving.

Fonds Duurzaam Materialen en Energiebeheer:
lokale initiatieven voor verandering
Klimaatverandering tegengaan, mobiliteit beter
organiseren, anders gaan wonen en duurzamer
consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak
mogelijk en nodig. Het Fonds Duurzaam Materialen- en
Energiebeheer gaf deze lokale projecten in 2017 een
extra duwtje in de rug. Zesentwintig lokale verenigingen,
jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen,
buurtcomités of andere lokale (in)formele organisaties
kregen middelen om Vlaanderen lokaal duurzamer te
maken. In 2017 was er ook een regionale oproep van
het Fonds voor projecten met oog voor duurzaamheid,
innovatie en gedragsverandering in heel Vlaanderen.
 Meer info op www.fdme.be.

Met de steun van Indaver is in 2017 begonnen
met het herstel van een boomgaard met oude
variëteiten van appelen en peren aan de rand van de
polder in het natuurgebied Huzarenberg. Dit is goed
voor de biodiversiteit. Rob Kruitwagen (Directeur
Regio België) kreeg hulp van medewerkers van
Indaver, vrijwilligers van Natuurpunt en schepenen
van Stabroek om de eerste fruitbomen te planten.

Duurzaamheidsrapport 2017
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INTERNATIONALE SAMENWERKING
In deze transformatie naar een circulaire economie is het belangrijk dat organisaties weten wat op hen afkomt zodat ze daar
op kunnen inspelen. Indaver werkt daarom samen met partners op internationaal niveau om kennis en ervaring te delen over
duurzaam afvalbeheer, en om inzicht te hebben in de ontwikkeling en de toepassing van de wetgeving en de regelgeving voor de
sector. Zo kunnen we samen de standaard op het vlak van duurzaam afvalbeheer continu aanscherpen.
CEWEP: focus op waste-to-energy
Sinds 2017 is Paul De Bruycker, CEO van
Indaver, de nieuwe voorzitter van CEWEP
(Confederation of European Waste-toenergy Plants), de overkoepelende vereniging
van eigenaars en exploitanten van wasteto-energy installaties in Europa. Hij is de
opvolger van Ferdinand Kleppmann van de
Duitse sectororganisatie ITAD, oprichter
van CEWEP. CEWEP vertegenwoordigt 389
waste-to-energy installaties uit 18 Europese
landen, goed voor 80 % van de waste-toenergycapaciteit in Europa.
Indaver is via BW2E (Belgian Waste-toenergy) en via CEWEP Ierland al lang lid.
CEWEP wil het terugwinnen van alternatieve
energie uit afval een duwtje in de rug
geven en aantonen dat waste-to-energy
installaties de afhankelijkheid van storten
en van fossiele brandstoffen verminderen.
Ze vertegenwoordigt waste-to-energy

Duurzaamheidsrapport 2017

installaties op Europees niveau en neemt deel
aan het besluitvormingsproces. Bovendien
bevordert ze de uitwisseling van ervaring,
onderzoek en ontwikkeling tussen leden.

“Waste-to-energy is niet alleen
het omzetten van niet-recyclebaar
afval in energie en waardevolle
grondstoffen, het speelt ook een
cruciale rol in de transitie naar de
circulaire economie.”
Paul De Bruycker, CEO van Indaver
en voorzitter van CEWEP

Eurits: bewaker van de circulaire
economie

ISWA: duurzaam afvalbeheer
wereldwijd

Eurits, de Europese organisatie voor
een verantwoorde verbranding en
behandeling van speciale afvalstromen,
vertegenwoordigt meer dan 90 % van de
gespecialiseerde afvalverbrandingssector
in de Europese Unie. Ze waakt over een
veilige, wettelijke en milieuvriendelijke
afvalverbranding. Indaver neemt sinds
1997 ofwel het voorzitterschap, ofwel
de technische directie waar. Eurits biedt
Indaver een Europees platform om haar
visie te communiceren. Via Eurits kan
de sector technische en operationele
informatie uitwisselen om goede
praktijken te stimuleren. Eurits houdt
ook toezicht op de ontwikkeling en de
toepassing van de wetgeving voor de
sector door informatie te verstrekken aan
de belangrijkste Europese instellingen.

Indaver maakt deel uit van ISWA
(International Solid Waste Association),
die streeft naar een duurzaam en
professioneel afvalbeheer wereldwijd. Ze
biedt wetenschappelijke, economische
en maatschappelijke instrumenten, zoals
een internationaal netwerk om kennis
en ervaring te delen op het gebied van
duurzaam afvalbeheer en de strijd tegen
de klimaatverandering. ISWA heeft ook
werkgroepen van deskundigen om kennis
en expertise te vergroten, onderwijs en
opleidingen, professionele publicaties en
samenwerkingen met alle stakeholders
in afvalbeheer, in de eerste plaats
met de nationale ISWA-leden en met
internationale organisaties en instellingen.
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Prosperity

“

Wij willen een sleutelrol spelen in
de circulaire economie. Zo creëren we
meerwaarde voor onze klanten en
voor de maatschappij.

”

Paul De Bruycker, CEO Indaver

Bekijk de video
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WAARDE CREËREN

ONZE VISIE

De voorbije dertig jaar heeft Indaver
een hele weg afgelegd als organisatie,
van afvalverwerker via dienstverlener,
leverancier van totaaloplossingen en
ontzorger, tot leverancier van energie
en grondstoffen. We zijn daarbij gestaag
gegroeid door voortdurend onze processen
en onze dienstverlening te verbeteren, door
te innoveren en door gerichte acquisities.

Elke economie is gericht op waardecreatie, ook de
circulaire economie. Alleen is die waarde in een
circulaire economie niet alleen financieel maar
ook kwalitatief van aard. Ook de winst voor de
samenleving is van belang. Bij Indaver staat deze
waardecreatie voorop in haar visie op duurzame
productie en consumptie in een circulaire economie.
We hebben uitstekende groeivooruitzichten in de
diensten die passen in de circulaire economie. Er is
voor ons een bijzondere rol weggelegd als maker
en beschermer van waardevolle materialen. Om de
transitie naar een circulaire economie te kunnen
waarmaken, ontwikkelden we een groeimodel dat
focust op drie domeinen: efficiëntere processen;
organische groei; baanbrekende innovaties.
Dankzij dit groeimodel kunnen we blijven uitbreiden
en nieuwe diensten en technologieën ontwikkelen,
en de efficiëntie in onze kernactiviteiten blijven
verbeteren. In de regio’s waar wij actief zijn en in de
bedrijven die wij overnemen, blijven we altijd trouw
aan onze eigen visie en waarden. Indaver bewijst
dat goed zaken doen hand in hand kan gaan met
duurzaamheid.

Duurzaamheidsrapport 2017
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FINANCIËLE CIJFERS
Indaver heeft de voorbije drie jaar een stabiele groei gerealiseerd
in uitdagende economische omstandigheden.
In 2017 realiseerde Indaver een omzet van 542,5 miljoen euro en
een EBITDA van 116 miljoen euro.
De financieel stevige basis creëert de mogelijkheid om nieuwe
investeringen en groeiprojecten te realiseren.

Groep EBITDA
(in miljoen EUR)

108

103

2015

2016

116

2017

Bedrijfsopbrengsten Groep
(in miljoen EUR)
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554

546,1

542,5

2015

2016

2017

202,0
112,5
133,5
88,4
6,1

België
Nederland
Duitsland
Ierland/UK
Overige
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ONS PAD NAAR DUURZAME GROEI
FOCUS OP PROCESSEN, GROEI EN INNOVATIE

We verwerkten ons eerste afval in 1987
en zijn nu, in 2018, toonaangevend in
duurzaam afvalbeheer in verschillende
Europese landen. Op het pad naar groei
dat we al die jaren gekozen hebben,
komen drie wegen samen: operational
excellence, acquisities en overnames,
en baanbrekende innovatie – drie
groeidomeinen die Indaver helpen om
toegevoegde waarde te creëren, onze
diensten te verbeteren en het bedrijf
te ontwikkelen. Door onze kennis en
onze gedrevenheid, door onze solide
managementsystemen en -methodes
kunnen we inspelen op nieuwe
mogelijkheden, het afvalbeheer stevig
in handen houden en succesvol blijven in
wat we doen.

Duurzaamheidsrapport 2017

1

Operational excellence
Groeien doen we door als onderneming
continu aan onze processen te
sleutelen, ze te evalueren en ze
efficiënter te organiseren. We
kunnen zo beter aansluiten bij de
verwachtingen van onze klanten en van
de samenleving, onze dienstverlening
verbeteren en de kosten drukken. Dit
versterkt het vertrouwen van onze
stakeholders in onze organisatie en
helpt ons voor te bereiden op een
uitbreiding naar nieuwe locaties en
op een complexere dienstverlening.
Zo hebben we met Lean Six Sigma een
verbeteringsmethode om efficiënter
te werken en kosten te besparen.
Andere voorbeelden zijn onze
systemen voor kwaliteitsbeheer, onze
projectprocedure in 5 stappen, onze
Business Teams en onze “International
Operational Competence Centres”.

2

Organische groei en overnames
We zijn altijd op zoek naar manieren
om de positie van Indaver in de markt
te versterken. Dat doen we door eigen
installaties te bouwen en exploiteren,
en door onze technologieën, diensten
en processen uit te breiden naar nieuwe
landen of regio’s. Daarnaast nemen we
bestaande installaties over om die ver
volgens af te stemmen op onze manier
van werken . Zo kunnen we onze kennis
en dienstverlening aanbieden in meer
regio’s en landen en aan meer klanten.
Door onze portfolio te versterken, ver
werven we ook een stevigere onderhan
delingspositie op de markt en realiseren
we schaalvoordeel. Wij groeien op een
gecontroleerde manier. We investeren
enkel in bewezen technieken. We doen
enkel overnames als ze in onze strategie
passen en de toekomst van onze organi
satie niet in gevaar brengen.

3

Baanbrekende innovatie
We stimuleren nieuwe technologische
en/of businessmodellen. Zo kunnen
we inspelen op de veranderende
eisen van klanten en de steeds
strengere EU-doelstellingen. We
zoeken mogelijkheden die passen bij
onze focus op de ontwikkeling van de
circulaire economie, die technologisch
en economisch haalbaar zijn, en die
rekening houden met schommelingen
in de energie- en materiaalprijzen.
We kiezen onze innovatieprojecten
en business cases zorgvuldig: ze
moeten technologisch betrouwbaar,
ecologisch verstandig en financieel
verantwoord zijn. Wanneer we nieuwe
mogelijkheden zoeken en beoordelen,
onderzoeken we of ze wel bij onze
sterktes en in onze strategie passen.
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LEAN SIX SIGMA STUURT VERBETERING BIJ INDAVER
EN LAAT MENSEN GROEIEN
Met Lean Six Sigma pakken we complexe
terugkerende problemen aan op een
systematische en gestructureerde manier.
Zo verbeteren we de efficiëntie van onze
installaties en processen, of verhogen we
de opbrengst of de compliance.
Onze medewerkers zoeken zelf proactief naar manieren
om de processen op hun eigen en andere afdelingen te
verbeteren en efficiënter te laten lopen. We willen dat ze
automatisch bevragen waarom ze doen wat ze doen, en of
er geen betere manier is.
In alle regio’s van Indaver zijn Yellow Belts, Green Belts
of Black Belts met LSS-projecten aan de slag. Black
Belts begeleiden grootschalige, dikwijls internationale
projectverbeteringen; Green Belts realiseren meer gerichte
verbeteringen binnen regio’s en binnen afdelingen. In totaal
heeft Indaver op dit moment 5 Black Belts en 47 Green
Belts.

Duurzaamheidsrapport 2017

In 2017 kwamen daar Yellow Belts bij, die eenvoudige
verbeteringsprojecten uitvoeren waarbij teams snel tot een
oplossing komen. Er zijn er nu 23. Yellow en Green Belts
worden intensief gecoacht door de Black Belts. Door deze
LSS-aanpak zijn ze nog beter getraind om mogelijkheden
voor verbetering te zien en kunnen ze zich nog meer
concentreren op structurele verbeteringen.
Sedert 2015 zijn in de verschillende regio’s (België, Ierland,
Nederland) 91 LSS-projecten gestart. Er lopen nu nog 58
verbeteringsprojecten.

“Steeds meer medewerkers hebben
gezien dat LSS een verschil kan
maken. De schroom die ze voordien
hadden om zelf iets aan te kaarten
dat niet goed loopt, begint te
verdwijnen. Terwijl wij vroeger
mogelijke Green Belts zelf moesten
aanspreken, komen medewerkers nu
zelf vragen om een project te mogen
opstarten of een training te volgen.
We moeten dat verbeteringsgedrag
blijven stimuleren.”
Grim Sekeris,
Black Belt en coach
van Green en Yellow Belts
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OPERATIONAL EXCELLENCE

NOG BETER INSPELEN OP DE VERWACHTINGEN VAN KLANTEN

Digitalisering verbetert onze dienstverlening
In 2017 stapte Indaver in Nederland over op het ERPsysteem SAP. Tegelijkertijd haakte ze ook aan op het
organisatiebrede platform Unity. Deze overstap betekent
dat Indaver digitaal gezien efficiënter met haar klanten
kan werken. Er ontstaat bijvoorbeeld een eenduidige
administratieve afhandeling van orders en facturen.
In de loop van 2017 zijn steeds meer zaken gedigitaliseerd.
Zo is de elektronische verwerking van aankoopfacturen
(EVA) geïmplementeerd. Onze digitale klachtenregistratie
is eenduidiger geworden. Het systeem koppelt telkens
terug naar de klant en registreert of op een klacht een
corrigerende of preventieve maatregel volgt.
Een belangrijke stap was de implementatie van het
vernieuwde Laboratory Information Management System
(LIMS) in ons Unity Platform. In LIMS noteren wij alle
karakteristieken, analysedata, verwerkingsmethode en
transportgegevens van de afvalstoffen die wij in beheer
hebben.

Duurzaamheidsrapport 2017

Efficiënte logistieke oplossingen in Ierland
dankzij synergie met Katoen Natie
Ierland voert nog steeds het grootste deel van zijn
gevaarlijk industrieel afval uit, omdat de verwer
kingsmogelijkheden op het eiland beperkt zijn. Om de
afvalstoffen weg te halen van de vestigingen van de
klant gebruiken we tankcontainers. Deze situatie biedt
Katoen Natie en Indaver de perfecte kans om samen te
werken. De bedrijfslijn ‘Katoen Natie Tank Operations’
heeft een grote, moderne vloot tankcontainers. Dankzij
haar schaal en expertise komt KTN Tank Operations
tegemoet aan de behoeften van onze industriële Total
Waste Management klanten. De dienst werd dan ook
in 2017 succesvol ingevoerd bij onze IWS klanten in
Ierland. Als tankbedrijf/expediteur neemt Katoen Natie
nu ook daar het hele transport voor haar rekening,
van het afleveren van tankcontainers bij de klant, het
voortransport naar de haven tot het boeken van de
oversteek en het transport van de kade naar het ver
werkingscentrum. Na elk transport worden de contai
ners schoongemaakt, getest op druk, geïnspecteerd en
opnieuw gebruikt voor nieuwe transportorders.
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ORGANISCHE GROEI

POSITIE VAN INDAVER IN DE MARKT VERSTERKEN

Tien jaar Indaver in het Verenigd Koninkrijk
Het was in 2017 tien jaar geleden dat Indaver met haar
activiteiten het Kanaal overstak. Indaver bracht toen
een team van 39 operatoren, technici, administratieve
medewerkers, QESH-personeel en TWM-operatoren
van het afvalbeheercontract van een farma-klant onder
haar vleugels. Indaver in het Verenigd Koningrijk werd
een onderdeel van de regio Ierland/UK. Vanuit het Britse
hoofdkantoor in Harlow, Essex, sloot Indaver vervolgens
meer TWM-contracten af met grote chemische en
farmaceutische bedrijven in die regio. Ook Indaver Impex
maakte in 2017 veel vooruitgang op de Britse markt van de
slibontwatering. Ze rekent talloze waterbedrijven tot haar
klanten en breidt uit naar andere industriële sectoren. Na
een grondig onderzoek van afvalstromen die geschikt zijn
voor export naar onze draaitrommelovens op het vasteland
onderzoeken we nu verdere Build/Own/Operate-projecten
in het UK.

Duurzaamheidsrapport 2017

Duitsland: Indaver versterkt dienstverlening
door overname Duits transportbedrijf
Indaver kocht begin 2018 het logistieke bedrijf
Dörsam + Nickel Transport GmbH, een dienstverlener
voor transportoplossingen voor de chemische en
farmaceutische industrie in Duitsland. Met de overname
van Dörsam + Nickel, een specialist in het transport van
gevaarlijk afval, versterkt Indaver haar positie in de Duitse
afvalmarkt. Indaver
Deutschland telt nu 3
logistieke bedrijven:
Gareg UmweltLogistik GmbH in
Hamburg, Panse
Wetzlar Entsorgung
GmbH in Wetzlar
(Frankfurt regio) en
Dörsam + Nickel. Met
zo’n uitgebreide vloot
garandeert Indaver continuïteit en snelheid van afvalafvoer
in haar TWM-dienstverlening. Het transportbedrijf D&N
is gevestigd in Gimbsheim, vlakbij de site in Biebesheim
bij Frankfurt. De nabijheid van onze installaties bij onze
klanten is een belangrijke meerwaarde van onze Total
Waste Management (TWM) dienstverlening.

Portugal: nieuw hoofdkantoor
Indaver heeft zich de voorbije veertien jaar in Portugal
ontpopt tot een afvalbeheerbedrijf met kwaliteitsvolle en
kostenefficiënte oplossingen voor de markt van industrieel
en gespecialiseerd gevaarlijk afval in Portugal en sinds
enkele jaren ook in Spanje. Ons Portugese team beheert
een groot deel van het labo- en medisch afval van deze
landen. Het organiseert de ophaling, de tijdelijke opslag
in ons transferstation en het (overzeese) transport voor
verwerking in het buitenland, omdat Portugal geen veilige
en duurzame verwerkingsoplossing heeft. Indaver in
Portugal is nu verhuisd naar een groter kantoor in een
voorstad van Lissabon.
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POSITIE VAN INDAVER IN DE MARKT VERSTERKEN

Sluiting locatie Goes
Het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland
(OLAZ) heeft per 1 januari 2018 het contract voor
onze activiteiten aan de Houtkade in Goes (Nederland)
beëindigd. Op deze locatie zorgde Indaver voor
papierrecycling en kunststofsortering.
Het OLAZ besloot de overslag van papier en kunststof,
via dochterorganisatie de Zeeuwse Reinigingsdienst
(ZRD), in eigen beheer uit te voeren. Het transport en de
bewerking besteedt de Zeeuwse organisatie aan. Gezien
de kleinschalige opzet in Goes maakte Indaver geen kans
om het contract voor de bewerking van beide reststromen
te verwerven. Wel gaat het OLAZ de overslaglocatie, die
eigendom is van Indaver, meerjarig huren.
De vijf Indaver-medewerkers zijn in de loop van 2017
vanuit onze kernwaarde ‘Met oog voor mens, veiligheid en
milieu’ en met toepassing van ons Sociaal Kader, begeleid
naar passend werk. Drie van hen hebben werk gevonden op
een van de andere locaties van Indaver. Twee medewerkers
hebben de overstap gemaakt naar de ZRD waar zij aan
de Goese Houtkade vergelijkbare functies als bij Indaver
krijgen.
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Ierland: investeren in een infrastructuur voor
duurzaam afvalbeheer
Belfast
In september 2017 verkreeg Indaver in Ierland de
planningsvergunning om een mechanisch-biologische
verwerkingsinstallatie, een waste-to-energy installatie
en een bezoekerscentrum op één locatie te realiseren
in de buurt van Belfast in Noord-Ierland. Het Becon
Consortium speelt zo in op de overheidsopdracht van het
aanbestedende lokale bestuur arc21 voor de verwerking
van restafval. Het bedrijf achter het Becon Consortium
is Indaver (Northern Ireland) Ltd. De geplande locatie
moet een aanvulling worden op bestaande installaties
voor recycling en compostering in Noord-Ierland die al
afval verwerken dat wordt ingezameld door de arc21gemeenten.
Momenteel is de regio van arc21 goed voor 55 % van al
het huishoudelijk afval van Noord-Ierland. De technologie
in dit project past in de overkoepelende oplossing om
het afvalbeheer in de arc21-regio fors te verbeteren.
Het is een van de voorkeuroplossingen voor verwerking
in het arc21 Waste Management Plan. De installatie zal
jaarlijks tot 250 000 ton afval verwerken dat voorheen
noodgedwongen op de stortplaats belandde, en 14 MW
stroom aan het Ierse elektriciteitsnet leveren.

Cork
In en rond Cork, in Zuid-Ierland, is er al heel lang
behoefte aan afvalverwerking omdat er maar heel weinig
verwerkingscentra zijn. Indaver diende in 2016 een
aanvraag in bij de Ierse planningsoverheid voor een project
in Ringaskiddy, in het graafschap Cork. We wachten nog op
de beslissing. Het gaat om een waste-to-energy installatie
van 240 000 ton per jaar (thermische installatie met
energierecuperatie) voor de verwerking van huishoudelijk,
vergelijkbaar bedrijfsafval, industrieel, niet-gevaarlijk en
klein gevaarlijk afval. Net als de installatie van Indaver
in het graafschap Meath, zal de geplande installatie in
Ringaskiddy niet-recyclebaar afval verwerken en er
elektriciteit en waardevolle materialen uit terugwinnen.
De installatie, die gebruikmaakt van een inlandse
energiebron, zal ongeveer 18,5 MW elektriciteit
produceren voor het Ierse elektriciteitsnet. Dit is voldoende
om zowat 30 000 huishoudens van stroom te voorzien. De
beslissing over de aanvraag zit in de laatste fase.
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BAANBREKENDE INNOVATIE

SAMENWERKINGSVERBANDEN MET ONDERZOEKINSTELLINGEN

Oplossingen voor de circulaire economie lenen zich bij uitstek tot cocreatie,
waarbij de kennis om tot antwoorden te komen vanuit verschillende hoeken
bijeengebracht wordt. Indaver doet aan onderzoek en ontwikkeling in
consortia van onderzoeksinstellingen, overheden en bedrijven.
België
Onderzoek- & ontwikkelingsproject
voor P2C
De Vlaamse overheid steunt individuele
projecten van onderzoek & ontwikkeling
die worden uitgevoerd door een of
meerdere bedrijven, al dan niet in
samenwerking met onderzoekspartners.
De projecten vertrekken vanuit een
concreet probleem, waarover kennis
moet worden opgebouwd. De voorkeur
gaat uit naar projecten met een hoger
risico en een grotere potentiële impact
op Vlaanderen. Indaver heeft een
O&O project lopen in samenwerking
met de Universiteit Gent voor
‘plastics2chemicals’. Indaver wil nieuwe
installaties bouwen in Europa om uit endof-life plastics grondstoffen te halen voor
de chemische industrie. Wij ontwikkelen
een pilot plant voor thermische
moleculaire recycling samen met de
Duurzaamheidsrapport 2017

Universiteit Gent. In deze installatie
zullen we het onderzoek naar de sturing
van dit proces van depolymerisering aan
de praktijk toetsen. Nog in het kader
van plastics recycling loopt het ‘Matter’
project, met verschillende partners
binnen de hele recyclingketen die werden
samengebracht door Catalisti. Doel van
Matter is een coöperatief onderzoek naar
de optimale recycling in de plasticsketen,
inclusief sortering, mechanische recycling
en thermische recycling.
Ashcem: van assen bouwmaterialen
maken
Met dit project onderzoeken we hoe
de assen uit de asbehandeling kunnen
worden opgewaardeerd. Samen met
de cementindustrie bekijkt Indaver
of we bouwmaterialen kunnen
maken van de assen die in onze
asbehandelingsinstallatie worden

gewassen en gezeefd en van metalen
en onzuiverheden worden ontdaan.
We voeren dit onderzoek samen met
de Universiteit Gent, VITO en met de
cementindustrie.
Waste-to-energy
Met de KU Leuven werkt Indaver samen
rond waste-to energy. Dit leidt niet alleen
tot initiatieven zoals onze masterclass
waste-to-energy voor openbare
besturen, maar ook tot onderzoek naar
procesverbetering bij waste-to-energy
installaties.

Indaver heeft momenteel ongeveer
60 onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
lopen. Die richten zich op experimenteel en
industrieel onderzoek en softwareontwikkeling.
In het algemeen ligt de focus op:
■■ de ontwikkeling van efficiënte
materiaalterugwinning voor nuttige
toepassing of recycling; het verbeteren/
verminderen van het gebruik van primaire
grondstoffen; onderzoek om onze impact
op lucht, water en bodem nog verder te
verkleinen.
■■ het zoeken naar nieuwe manieren om de
teruggewonnen energie te gebruiken;
onderzoek om onze energie-efficiëntie te
verhogen en onderzoek naar energieclusters.
■■ het gebruik van Life Cycle Analysis Research
om klanten te helpen hun afvalstroom en
-verwerking in kaart te brengen en de beste
en milieuvriendelijkste optie te vinden tegen
de beste prijs.
■■ procesoptimalisatie, gericht op de
verbetering van milieuprestaties, grondstofen energieverbruik, en capaciteit van onze
installaties en transportservices.
■■ de samenwerking met onderzoeksinstituten.
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BAANBREKENDE INNOVATIE
ONDERZOEK & ONTWIKKELING

Ierland
Oplossing voor waste-to-energy residu’s in Meath
Sinds midden 2014 werken we samen met ISME (Irish Saltmine
and Exploration Co. LTD.) aan de ontwikkeling van de enige
terugwinningsinstallatie voor waste-to-energy residu’s in Ierland. De
haalbaarheidsstudie is afgerond en de commerciële overeenkomst is
ondertekend; de bouwaanvraag heeft op 15 juni groen licht gekregen.
We zullen nu €2 miljoen in Meath investeren om deze residu’s voor te
behandelen. Deze voorbehandelde residu’s gaan naar de nieuwe ISMEterugwinningsinstallatie zodra ze operationeel is. Op dit moment worden
deze residu’s van Meath voorbehandeld in Duitsland. Als dit in Ierland kan,
wordt het overzeese transport van deze residu’s vermeden. Dit levert ieder
jaar een aanzienlijke besparing voor de installatie in Meath op.

Duitsland
Onderzoek naar recycling van koolstofvezels
In Duitsland werkt Indaver samen met de Universiteit van Aken aan een
onderzoeksproject van het Umweltbundesamt (Ministerie van Milieu) om een
oplossing te zoeken voor een veilig verbrandingsproces van koolstofvezels.
Koolstofvezel is zeer stijf en zeer sterk, is zeer licht en is bestand tegen hoge
temperaturen. Dit maakt het een voortreffelijk materiaal voor gebruik in de
luchtvaart en de auto-industrie. Koolstofvezels kunnen gerecycled worden,
maar na hun levensduur worden ze verbrand met energieterugwinning.
Samen met onze partners bekijken we de impact van verbranding.
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IndaChlor®: duurzame oplossing voor gechloreerde productieresidu’s in Duinkerke
Met IndaChlor® bouwt Indaver een nieuwe
verwerkingsinstallatie in Loon-Plage, in de
haven van het Franse Duinkerke, om zoutzuur
uit industriële reststromen te halen. De nieuwe
installatie heeft een capaciteit van 40 000 ton
en zal gechloreerde residu’s uit de PVC-industrie
recyclen om zoutzuur terug te winnen. Zoutzuur
wordt gebruikt in de chemische, petrochemische,
metaalverwerkende en levensmiddelensector.

Met deze nieuwe recyclinginstallatie tonen we
eens te meer dat we ons steentje bijdragen aan de
circulaire economie. Het zoutzuur zullen we via
een directe pijpleiding leveren aan Ecophos, dat
het gebruikt voor de productie van fosfaten voor
onder andere veevoeders. De teruggewonnen
energie leveren we via een stoomleiding aan een
nabijgelegen alcoholdistilleerderij.
In 2017 doorliep Indaver verschillende etappes
om een bouw- en exploitatievergunning te
verkrijgen. In Frankrijk voorziet de overheid
in een uitgebreide periode om de bevolking en
diverse stakeholders te informeren over nieuwe
projecten. In 2018 voorzien we de start van de
bouw van de installatie. De opstart is voorzien
voor 2019.
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INDAVER EN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

In september 2015 keurde de
Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties een markante
nieuwe agenda goed voor wereld
wijde duurzame ontwikkeling: de
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(SDG’s). Elk doel heeft specifieke
streefpunten die in de komende
15 jaar moeten worden bereikt.
Voor het eerst zat ook het bedrijfsleven mee aan
de onderhandelingstafel. Het bedrijfsleven heeft
samen met de andere maatschappelijke actoren
een cruciale rol te spelen om de ambitieuze doelen
te helpen verwezenlijken. Met haar visie om “een
wereld zonder afval te creëren” en haar steun
voor deze nieuwe Agenda voor 2030 hielp ISWA
de doelstellingen voor een degelijk duurzaam
afvalbeheer te definiëren.
In het Duurzaamheidsrapport verwijst Indaver
duidelijk naar 8 van de 17 SDG’s die samen onze
wereld zullen veranderen.

Duurzaamheidsrapport 2017

Zorgen voor een gezond leven en
ieders welzijn bevorderen, op elke
leeftijd
Zorgen voor ieders gezondheid en welzijn,
op elke leeftijd, is cruciaal voor duurzame
ontwikkeling. Er is al aanzienlijke vooruitgang geboekt:
de levensverwachting is gestegen en enkele van de meest
voorkomende oorzaken van kinder- en moedersterfte zijn
aangepakt. Er is ook een betere toegang tot schoon water
en sanitaire voorzieningen, waardoor de verspreiding van
malaria, tuberculose, polio en HIV/aids aanzienlijk werd
ingedijkt. Maar er zijn nog veel meer inspanningen nodig
om verschillende ziekten definitief uit te roeien en heel
wat hardnekkige en nieuwe gezondheidsproblemen aan te
pakken.

Zorgen voor water en sanitaire
voorzieningen voor iedereen
Schoon water voor iedereen is onmisbaar
in de wereld waarin wij willen leven. Er is
voldoende zoet water op de planeet om
dat mogelijk te maken. Door slecht economisch beheer of
slechte infrastructuur sterven echter jaarlijks miljoenen
mensen, vooral kinderen, aan ziekten die het gevolg zijn
van ontoereikende watervoorziening, waterzuivering en
hygiëne.
Waterschaarste, slechte waterkwaliteit en gebrekkige
sanitaire voorzieningen hebben kwalijke gevolgen voor de
voedselzekerheid, de keuzes voor het levensonderhoud en
onderwijskansen voor arme gezinnen over de hele wereld.
De droogte treft enkele van de armste landen ter wereld,
waardoor er nog meer honger en ondervoeding zijn. Tegen
2050 zal waarschijnlijk een op de vier mensen in een land
wonen met een chronisch of terugkerend tekort aan zoet
water.

Zorgen dat iedereen toegang heeft
tot betaalbare, betrouwbare,
duurzame en moderne energie
Energie staat centraal in nagenoeg
alle belangrijke uitdagingen en kansen
waar de wereld momenteel voor staat. Of het nu gaat
om werkgelegenheid, veiligheid, klimaatverandering,
voedselproductie of stijgende inkomens, toegang tot
energie is voor iedereen van essentieel belang.
Duurzame energie is een kans – het verandert levens,
economieën en de planeet.

Inclusieve en duurzame
economische groei bevorderen,
werkgelegenheid en waardig werk
voor iedereen
Ongeveer de helft van de wereldbevolking
leeft nog steeds van het equivalent van zo’n 2 Amerikaanse
dollar per dag. Op al te veel plaatsen biedt een baan nog
geen uitweg uit de armoede. Deze trage en ongelijke
vooruitgang maakt duidelijk dat we ons economisch en
sociaal beleid om armoede te bestrijden moeten herzien en
aanpassen.
Te weinig volwaardige banen, onvoldoende investeringen
en onderconsumptie hollen het onderliggende sociale
contract van elke democratische samenleving uit, namelijk
dat iedereen in de vooruitgang moet delen. Het creëren
van hoogwaardige banen blijft ook lang na 2015 een grote
uitdaging voor nagenoeg alle economieën.
Om duurzame economische groei mogelijk te maken,
moeten samenlevingen de voorwaarden scheppen om
mensen volwaardige banen te kunnen aanbieden die de
economie stimuleren zonder het milieu te schaden. Voor
de hele beroepsbevolking moeten er werkgelegenheid en
waardige arbeidsomstandigheden zijn.
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INDAVER EN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
Maak steden inclusief, veilig,
flexibel en duurzaam
Steden zijn knooppunten voor nieuwe
ideeën, handel, cultuur, wetenschap,
productiviteit, sociale ontwikkeling
en zoveel meer. In het ideale geval hebben steden
mensen in het verleden geholpen om economische en
maatschappelijke vooruitgang te boeken.
Momenteel staan we echter voor de grote uitdaging om
te maken dat onze steden voor werk en welvaart kunnen
blijven zorgen zonder de beschikbare grond en middelen
al te veel onder druk te zetten. Steden hebben vaak af te
rekenen met verzadigde wegen, te weinig middelen om
basisvoorzieningen te leveren, een tekort aan geschikte
huisvesting en een verloederende infrastructuur. We
kunnen de uitdagingen waarmee de steden worden
geconfronteerd overwinnen op manieren die ze in staat
stellen te blijven groeien en floreren en beter gebruik te
maken van de beschikbare middelen. Vervuiling en armoede
worden daarbij een halt toegeroepen. In de toekomst die wij
voor ogen hebben, bieden de steden kansen voor iedereen,
met toegang tot basisvoorzieningen, energie, huisvesting,
transport en nog zoveel meer.

Zorgen voor duurzame
consumptie en productiepatronen
Duurzame consumptie en productie
draait om het stimuleren van een
efficiënte omgang met energie en
middelen, een duurzame infrastructuur, en toegang tot
basisvoorzieningen, groene en waardige jobs en een
hogere levenskwaliteit voor iedereen. Door duurzaam
te consumeren en produceren kunnen we algemene
ontwikkelingsplannen verwezenlijken, de toekomstige
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economische, milieu- en sociale kosten beperken, het
concurrentievermogen versterken en de armoede
verminderen.

Dringende maatregelen nemen
om de klimaatverandering en de
impact ervan te bestrijden
De klimaatverandering laat zich vandaag
al voelen in elk land op elk continent. Zij
verstoort nationale economieën en heeft een weerslag op
levens. Zij kost nu al veel aan mensen, gemeenschappen en
landen, en allicht morgen nog meer.
Mensen ondervinden de significante impact van
de klimaatverandering, waaronder veranderende
weerspatronen, een stijgende zeespiegel en extremere
weersomstandigheden. De klimaatwijziging is vooral
het gevolg van de broeikasgassen van menselijke
activiteiten, en hun uitstoot neemt nog toe. Nooit eerder
in de geschiedenis was hun niveau zo hoog. Als we niets
ondernemen, zal de gemiddelde oppervlaktetemperatuur
van de aarde verder blijven stijgen in de 21ste eeuw;
allicht zal ze deze eeuw nog met meer dan 3 graden Celsius
toenemen. Bepaalde gebieden van de wereld zullen naar
verwacht nog meer opwarmen. De armsten en zwaksten
worden er het meest door getroffen.
Er zijn nu betaalbare, schaalbare oplossingen beschikbaar
waarmee landen de sprong kunnen maken naar schonere,
flexibelere economieën. De veranderingen voltrekken
zich steeds sneller: meer mensen maken de omslag naar
hernieuwbare energie, en er worden maatregelen genomen
om de emissies te doen dalen en de inspanningen om het
leven aan te passen aan de klimaatwijziging op te drijven.

Geef het wereldwijde
partnerschap voor duurzame
ontwikkeling een nieuw elan
Een succesvolle agenda voor duurzame
ontwikkeling vereist samenwerking tussen
overheden, de private sector en het maatschappelijk
middenveld. Dergelijke inclusieve partnerships zijn
gebouwd op principes en waarden, een gedeelde visie en
gedeelde doelstellingen die de mens en de planeet centraal
plaatsen. Ze zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en
lokaal vlak.
Er zijn dringend maatregelen nodig om de transformerende
kracht van miljoenen dollars aan private middelen te
mobiliseren, een nieuwe bestemming te geven en vrij te
geven, zodat er duurzame ontwikkelingsdoeleinden mee
kunnen worden gerealiseerd. In kritieke sectoren, met
name in de ontwikkelingslanden, zijn investeringen op
de lange termijn noodzakelijk, met inbegrip van directe
buitenlandse investeringen. We denken onder meer aan
duurzame energie, infrastructuur en transport, maar ook
informatie- en communicatietechnologieën. De publieke
sector zal een duidelijke richting moeten aangeven.
Structuren, regelgeving en stimulerende maatregelen
die zulke investeringen mogelijk maken, moeten worden
herzien om investeringen aan te trekken en duurzame
ontwikkeling te versterken. Nationale toezichthoudende
mechanismen zoals hogere controle-instellingen en
toezichthouders moeten meer slagkracht krijgen van de
wetgever.
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INDAVER EN GRI-RAPPORTAGE
Bij Indaver maakt duurzaamheid integraal
deel uit van haar inzet voor de circulaire
economie. In dit Duurzaamheidsrapport
verwijzen we naar de GRI-criteria die
relevant zijn voor onze sector.
Aan de hand van de tabel vindt u alles
makkelijk terug.

GRI is een internationale onafhankelijke
organisatie die bedrijven, overheden en
andere organisaties helpt om inzicht te
verwerven in en te communiceren over de
impact van hun bedrijfsvoering op kritieke
duurzaamheidsproblemen zoals beschreven in
de SDG’s van de VN. Bedrijfs- en regeringsleiders
kunnen wel instemmen met internationale
principes, maar GRI vertelt ze hoe ze deze
principes kunnen omzetten in de praktijk.

GRI reikt de normen aan die wereldwijd het
meest gebruikt worden voor duurzaamheids
rapportering en -communicatie. Daarmee stelt
het bedrijven, overheden, het maatschappelijk
middenveld en burgers in staat om beter
geïnformeerde beslissingen te nemen, gebaseerd
op informatie die ertoe doet.

ALGEMENE STANDAARD BEKENDMAKING
Standaard bekendmaking

Correspondentie Indaver Duurzaamheidsrapport 2017

Pagina

Indicator

“Indaver is zich er al lang van bewust dat een duurzame wereld alleen mogelijk is als
we ons afval slim en zorgvuldig beheren We zijn opgericht in 1987, omdat de overheid
en denindustrie een veilige, duurzame oplossing zochten voor het afval van de haven
van Antwerpen.” CEO Paul de Bruycker

p. 2

Een verklaring van de belangrijkste beslisser (bv. CEO, voorzitter of
equivalente hoge positie) over de relevantie van duurzaamheid voor de
organisatie en de strategie van de organisatie om duurzaam te werken.

STRATEGIE EN ANALYSE
G4-1

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
G4-3

“Indaver NV”

p. 9

Geef de naam van de organisatie

G4-4

“Wij beheren en verwerken industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde
installaties voor een gevarieerd klantenbestand (…)”

p. 5 en 6

Geef de voornaamste merken, producten en diensten op.

G4-5

“Indaver nv is gevestigd in Burcht Singelberg, Blok D (lady Hedwige Tower),
Ketenislaan 1, Haven 1548, BE-9130 Kallo , België”

p. 9

Geef de vestiging van het hoofdkantoor van de organisatie op.

G4-6

“Afval levert grondstoffen voor nieuwe producten”. België, Nederland, Duitsland,
Ierland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje, Italië.

p. 40

Vermeld het aantal landen waar de organisatie actief is, evenals de namen
van landen waar de organisatie belangrijke activiteiten heeft of activiteiten
die relevant zijn voor de duurzaamheidsproblemen die in het rapport aan bod
komen.

G4-7

“Indaver NV”

p. 9

Vermeld de eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

G4-8

“Afval levert grondstoffen voor nieuwe producten”

p. 40

Vermeld de afzetmarkten (inclusief geografische indeling, bediende sectoren
en soorten klanten en begunstigden).
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INDAVER EN GRI-RAPPORTAGE
G4-9

“ De Indaver groep telde 1662 medewerkers in december 2017”
“Waarde creëren”
“Financiële cijfers”

p. 25
p. 81
p. 82

Vermeld de omvang van de organisatie.

G4-10

“People”

p. 25 - 29

Totaal aantal werknemers (permanent en tijdelijk) per type werk, per regio en
volgens gender (en variaties).

G4-12

“Een gesloten en veilige kringloop” en “Een totale dienstverlener met een heldere
strategie”

p.12 en 13

Beschrijf de toevoerketen van de organisatie.

G4-13

“Organische groei”

p. 86 en 87

Ingrijpende veranderingen in de omvang, structuur, het kapitaal of het
aankooptraject van de organisatie.

G4-14

“Methode, scope en stakeholders”

p. 7

Meld of en hoe de organisatie haar preventieve aanpak of principe regelt.

G4-15

“Duurzame ontwikkelingsdoelen”
“Auditing”

p. 7
p. 20 en 21

Extern ontwikkelde economische, milieu- en sociale charters, principes of
andere initiatieven die de organisatie onderschrijft of waar ze achter staat.

G4-16

“Internationale samenwerking”

p. 79

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals beroepsverenigingen) en nationale
of internationale belangenorganisaties.

BETROKKENHEID STAKEHOLDERS
G4-25

“Inspelen op verwachtingen”

p. 7

Vermeld op welke basis stakeholders die de organisatie wil betrekken, worden
geïdentificeerd en geselecteerd.

G4-26

“De stakeholders worden in kaart gebracht in functie van hun belangen en potentiële
impact op Indaver. (…) We organiseren een brede stakeholderbevraging bij het
uitsturen van dit verslag; de resultaten nemen we mee naar het verslag van volgend
jaar.”

p. 7

Beschrijf de houding van de organisatie tegenover de betrokkenheid van
stakeholders, met inbegrip van de frequentie van de betrokkenheid per
type en per stakeholdergroep, en vermeld of een verbintenis specifiek werd
aangegaan als onderdeel van de voorbereiding van het rapport.

PROFIEL VAN HET RAPPORT
G4-28

Januari 2017 - december 2017

Rapporteringsperiode (bv. fiscaal of kalenderjaar) voor de verstrekte
informatie.

G4-29
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Datum van het recentste vorige rapport (als dat er is).

G4-30

Jaarlijks

Verslagcyclus (bv. jaarlijks, tweejaarlijks).

G4-31

Inge Baertsoen, Communications Manager Belgium

Geef het aanspreekpunt voor vragen over het rapport of de inhoud.

G4-32

Er werd gekozen voor de ‘core’-optie.

De organisatie koos voor de optie naleving van GRI G4 (“Kern” of
“Allesomvattend”) en een verwijzing naar het externe auditrapport.

G4-33

Validarieverklaring Bureau Veritas

p. 97

Een externe beoordeling aanvragen.

“Missie en strategie”, “Onze visie”, Coherent en verantwoord werken in heel Europa”,
“10 codes van goede praktijk”

p. 5 en 6, p. 9
en 8

De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie,
zoals gedragscodes en ethische codes.

ETHIEK EN INTEGRITEIT
G4-56
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INDAVER EN GRI-RAPPORTAGE
SPECIFIEKE INFORMATIE PER THEMA
Specifieke standaard
bekendmaking
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Pagina

Indicator

Financiële cijfers

p. 82

Directe economische waarde die gegenereerd en gedistribueerd werd

G4-EN2

“Afval levert grondstoffen voor nieuwe producten.”, “Recuperatie van materialen”,
“Terugwinning energie”, ...

p. 39 to 67

Percentage gebruikte materialen die gerecyclede grondstoffen zijn.

G4-EN3

“Efficiënte energiehuishouding.”

p. 47 - 49

Energieverbruik in de organisatie.

G4-EN10

“Water spaarzaam en rationeel gebruiken.”

p. 65

Percentage en totaal volume gerecycled en hergebruikt water.

G4-EN15

“Emissies en impact op het milieu.”

p. 51 tot 67

Totaal directe uitstoot van broeikasgas.

G4-EN16

“Emissies en impact op het milieu.”

p. 51 tot 67

Totaal indirecte uitstoot van broeikasgas.

G4-EN19

“Efficiënte energiehuishouding.”, “ECLUSE: partnerschap voor volgende generaties”,
“de Modal shift: duurzaam afvaltransport”

p. 47, p. 75
en 76

Vermindering uitstoot van broeikasgas (GHG).

G4-EN21

“Emissies en impact op het milieu.”

p. 52 tot 67

NOx, SOx, en andere belangrijke luchtemissies

G4-EN23

“Afval levert grondstoffen voor nieuwe productie” en “Recuperatie materialen”

p. 40 tot 43

Totaal gewicht en percentage afval verzameld via het verwerkingskanaal.

G4-EN27

“Afval veilig en duurzaam beheren.”

p. 39

Vermindering van de omvang van de milieu-impact van producten en diensten.

G4-EN30

“de Modal shift: duurzaam afvaltransport”

p. 76, p. 85
en p. 88

Belangrijke milieueffecten van het vervoer van producten, andere goederen en
materialen voor activiteiten, en het vervoer van leden van de organisatie.

G4-LA1

“Personeelsbestand” en “Grafieken anciëniteit en leeftijd”

p. 25 en 28

Totaal aantal en percentage nieuwe medewerkers en personeelsverloop
volgens leeftijdsgroep, gender en geografische regio.

G4-LA6

“Incidenten opvolgen en analyseren.” en “veiligheidsprestaties opvolgen”

p. 33 en p.35

Graad van ernst en soorten werkongevallen, werkgerelateerde ziekten,
ziekteverzuim, verhouding verloren werkdagen en totaal aantal
werkgerelateerde dodelijke ongelukken, per geografische regio en volgens
gender.

G4-LA9

“Opleiding in uren.”

p. 29

Gemiddeld aantal opleidingsuren per jaar, uitgesplitst volgens werknemer,
gender en beroepscategorie.

G4-PR4

“Incidenten opvolgen en analyseren.” en “veiligheidsprestaties opvolgen”

p. 33 en p.35

Aantal incidenten gerelateerd aan het niet naleven van regels en vrijwillige
gedragscodes voor informatie en labeling van producten en diensten, per soort
resultaat.

G4-SO1

“Samenwerken om het verschil te maken.”

p. 69 tot 78

Percentage activiteiten met gemeenschapsparticipatie, impactevaluatie en
ontwikkelingsprogramma’s.

Economische prestaties
G4-EC1
Milieu

Maatschappelijk
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Anaerobische compostering (vergister) Een methode om bioorganisch afval om te zetten in compost via bacteriën. Voor
deze methode is geen zuurstof vereist.

Emissiemeting De meting van het volume/de concentratie van
een bepaalde stof die wordt uitgestoten vanuit een bepaalde
plek.

ARP Acid Recovery Plant

Emissiegrenswaarde Normen voor de uitstoot; het maximum
volume/de maximale concentratie dat/die mag worden
uitgestoten.

Biomassa Een grondstof voor energieopwekking die fossiele
brandstof vervangt.
Circulaire economie Een economisch systeem waarbij
het gebruik van primaire grondstoffen, en afval en
energieverspilling beperkt worden door de materialen- en
energiekringlopen te vertragen, te verkleinen en te sluiten.
Dit kan door duurzaam ontwerp, onderhoud, reparatie,
hergebruik, herbewerking, renovatie en recycling.
Co-operation Agreement De overeenkomst die ervoor zorgt
dat de operationele werking en dienstverlening dezelfde zijn
in alle regio’s waar Indaver actief is.
Dioxines Giftige persistente organische verontreinigende
stoffen; ze zijn vaak een nevenproduct van industriële
processen.
Draaitrommeloven Verbrandingsoven met
energierecuperatie voor de thermische verwerking van
gevaarlijk afval.
Duurzame inzetbaarheid HR-beleid voor duurzame
maatregelen voor de gezonde, aangename en productieve
deelname op de lange termijn aan het arbeidsproces.
Emissie De uitstoot van een bepaalde stof vanuit een bepaalde
plek (bv. een schoorsteen); wordt uitgedrukt in volume/m3.
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Enabler (facilitator) Rol van Indaver in de circulaire economie,
waarbij we energie en hoogwaardige materialen terugwinnen
uit afval op een veilige en efficiënte manier.
Energiecluster Warmte van de installaties van Indaver die
wordt geleverd aan buurbedrijven en woonwijken.
Frequentiegraad Wettelijk bepaalde veiligheidsindicator
die het aantal ongevallen met werkverlet van meer dan 1
kalenderdag in kaart brengt Fr = (A*1,000,000)/B A = aantal
ongevallen met werkverlet B = aantal uren blootstelling per
jaar (voor alle personeel samen)
Fysicochemische behandeling Immobilisatie, fixatie,
solidificatie en stabilisatie – technieken of methodes voor
de behandeling van gevaarlijk afval zodat het afval veilig kan
opgeslagen worden op een klasse 1 deponie.

Groen gas Gas dat is opgewerkt uit biogas, dat wordt bekomen
uit de vergisting van nat organisch restafval. Dit groen gas
heeft een heel hoge kwaliteit en kan dus fossiel aardgas
vervangen.
Groene warmte Warmte die wordt gehaald uit hernieuwbareenergiebronnen, in het geval van Indaver is de hernieuwbareenergiebron bio-organisch afval.
IndaChlor® Recyclinginstallatie voor gechloreerde
afvalresidu’s.
Indaver Molecule Management Moleculen terugwinnen
uit farmaceutisch en chemisch afval voor hergebruik in
industriële processen.
Industriële symbiose Systeem waarbij grondstoffen worden
gerecupereerd uit het afval van één bedrijf om te worden
gebruikt in de productieprocessen van een ander bedrijf.
Intermodaal transport De combinatie van verschillende
transportwijzen, bv. weg, water, spoor, om afval te vervoeren.
ISO International Organisation for Standardization
IWS Industrial Waste Services

Gatekeeper (poortwachter) Rol van Indaver in de circulaire
economie, waarbij we gevaarlijke afvaldeeltjes uit de voedselen materiaalketens houden voor, tijdens en na de verwerking
van afval.

Klimaatneutraal De netto-uitstoot van CO2 op nul brengen
door een evenwicht te bereiken tussen de gemeten CO2 die
wordt uitgestoten en de CO2 die wordt bespaard door deze af
te vangen of te compenseren.

GFT Groente-, fruit- en tuinafval.

LSS Lean Six Sigma
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Massabalans De massabalans visualiseert elk thermisch
proces. Aan de ‘in’-zijde bevinden zich de hoeveelheid
hulpstoffen, water en energie die nodig zijn om de afvalstoffen
efficiënt te verwerken. Aan de ‘uit’-zijde staan de hoeveelheid
vaste reststoffen die overblijven na het proces, de hoeveelheid
rookgassen die de schouwen uitstoten, de hoeveelheid
afvalwater en de hoeveelheid energie die vrijkomt bij het
verwerkingsproces.
Materiaalkringloop Systeem waarbij primaire grondstoffen
voortdurend worden teruggewonnen, hergebruikt of
gerecycled op een veilige manier.
Milieuprestatie Prestatie van een organisatie met betrekking
tot het milieu.
People Platform Digitaal platform dat personeelsleden de
mogelijkheid geeft om hun eigen opleidingen te beheren.
PMD Plastieken Flessen en Flacons, Metalen verpakkingen en
Drankkartons (selectief ingezameld)
PwPS Public waste Partnerships
QESH Quality, Environment, Safety and Health – verwijst
meestal naar een beleid of een afdeling van Indaver.
Residu Afvalstoffen die na sortering, zuivering, verwerking
niet meer voor verdere recycling of behandeling in
aanmerking komen

Safe Sink Gegarandeerde vernietiging door Indaver van
niet-recupereerbare elementen in afval en verwerking
in onze hoogtechnologische eindverwerkingscentra van
de resterende mogelijk gevaarlijke componenten, die zo
verwijderd worden uit de materiaalkringloop.
SDG Sustainable Development Goals, Duurzame
Ontwikkelingsdoelen, vastgelegd door de Verenigde Naties.
SEVESO Europese richtlijn met betrekking tot de beheersing
van de risico’s verbonden aan de opslag en behandeling van
gevaarlijke stoffen.
Shut-down Tijdelijke sluiting van een verwerkingseenheid
voor grootschalige revisie en/of onderhoud.

Vliegassen Residu uit de elektrostatische filter in de
draaitrommelovens/wervelbedovens.
Volumes van vervuilende stoffen komen overeen met
de hoeveelheid verontreinigde componenten die de
schoorstenen van de verbrandingsoven elk jaar uitstoten.
Deze volumes worden uitgedrukt in ton.
Waste-to-energy Terugwinning van energie uit de
thermische verwerking van afval, energie die dan omgezet
wordt in stoom of elektriciteit, en geleverd wordt aan
buurbedrijven, commerciële gebruikers (district heating) of
het elektriciteitsnet.

Total Cost of Ownership Financiële schatting om kopers en
eigenaars te helpen de directe en indirecte kosten van een
product of een systeem te bepalen.
Total Waste Management Dienstverleningsmodel dat
industriële klanten een zorgeloze oplossing op maat biedt.
Triple C Het Leiderschapsmodel van Indaver: Care, Connect,
Coach.
Veiligheidsindex Gewogen gemiddelde van het aantal
ongevallen (waarbij de ernst van het ongeval bepalend is
voor het toegekende gewicht) in verhouding tot het aantal
werknemers.

Roosteroven Verbrandingsoven met energierecuperatie
voor de thermische verwerking van niet-recyclebaar of nietgevaarlijk huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval.
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VALIDATIEVERKLARING
BUREAU VERITAS
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NEDERLAND www.indaver.nl
DUITSLAND www.indaver.de
FRANKRIJK www.indaver.fr
IERLAND www.indaver.ie
VERENIGD KONINKRIJK www.indaver.co.uk
PORTUGAL www.indaver.pt
ITALIË www.indaver.it
SPANJE www.indaver.es
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