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‘Open in woord en daad’ is een kernwaarde van Indaver. 
Via onze Duurzaamheidsrapportering zijn onze resultaten 
en de impact van onze activiteiten op mens en milieu 
transparant voor al onze stakeholders.
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Duurzaam afvalbeheer  
op maat voor bedrijven en 

overheden

Met Total Waste Management en Public waste PartnershipS 
biedt Indaver bedrijven en overheden kwalitatieve en 
kostenefficiënte totaaloplossingen voor afvalbeheer. 
Duurzaamheid staat daarbij centraal.
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Indaver beperkt  
haar impact op lucht,  

water en bodem

Indaver houdt haar impact op het milieu zo klein mogelijk 
en investeert in nieuwe technologieën en methodes 
om haar emissies naar lucht, water en bodem verder te 
beperken.
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Een onderneming die  
ruimte geeft aan talent

De ervaring, de kennis en de inzet van haar medewerkers 
maken van Indaver een bedrijf dat duurzame innovatie 
als handelsmerk heeft. Wij investeren voortdurend in 
opleiding, uitwisseling van kennis en ontwikkelen van 
vaardigheden.
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Winst voor de  
samenleving

Winst betekent voor Indaver niet alleen profit, ook 
al is ze tevreden dat ze in 2012 opnieuw een sterk 
resultaat neerzette. Ze verliest haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nooit uit het oog. Het gaat om 
prosperity – winst voor de hele samenleving.
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Naar een 
recycling 

society
Dankzij de vele natuurlijke rijkdommen 
kunnen meer mensen dan ooit vandaag 
goed leven. Maar die grondstoffen 
en energie zijn niet onuitputtelijk. 
We beseffen allemaal dat we moeten 
evolueren naar een samenleving waarin we 
zorgvuldiger en slimmer omspringen met 
wat de aarde ons geeft. Zodat we zorgen 
voor een duurzame wereld voor onze 
kinderen en kleinkinderen.

Afval is een grondstof
De manier waarop we met afval omgaan, 
speelt hierin een belangrijke rol. Want 
afval is een grondstof die we kunnen 
aanspreken om de aarde en haar rijk-
dommen te sparen. Wat we vandaag 
weggooien, is morgen een rijke bron 
van materialen en energie. Afval is geen 
eindpunt, maar het begin van een nieuw 
leven. Zo creëren we een samenleving 
waarin materialen een eeuwige kringloop 
vormen, een recycling society.
Wij geloven dat het kan. Niet in een verre 
toekomst, maar vandaag. Daar is Indaver 
al jaar en dag mee bezig. Sterker nog, het 
is onze bestaansreden. Want we zijn als 
organisatie ooit ontstaan omdat overheden 
en bedrijven geloofden dat er een betere 
manier moest zijn om met afval om te 
gaan. 

Kennis en innovatie
Innovatie is hierbij steeds een drijvende 
kracht. We ontwikkelen innovatieve 
dienstverleningsconcepten en nieuwe 
technologieën met één doel voor ogen: 

zo veel mogelijk materialen en energie te 
recupereren uit afval. 

We geloven steeds dat het nog beter 
kan. Kennis is hiervoor de sleutel. 
Kennis van materialen en grondstoffen. 
Kennis van de verwerkingsprocessen 
waarmee we afval kunnen omzetten in 
nieuwe materialen en energie. Kennis 
die onze mensen hebben opgebouwd 
en uitgediept en die leidt tot creativiteit 
en innovatie, en tot oplossingen die we 
gisteren niet voor mogelijk hielden.

Kennis doet ons het waardevolle zien in 
afval. Waardevolle materialen, die we 
kunnen recupereren. Die we opnieuw 
kunnen gebruiken. Die we kunnen 
omvormen tot nieuwe materialen en 
omzetten in energie. En die we dus niet 
verloren mogen laten gaan.

Veilige recycling society
Kennis maakt ons ook bewust van de 
gevaren. Niet alle materialen in ons afval 
zijn onschuldig. Het is onze taak om die 
buiten de kringloop te houden en ervoor 
te zorgen dat ze geen schade berokkenen 
aan onze product- en voedselketen.

De inzet van afvalstoffen als grondstof 
of hulpstof moet telkens opnieuw de 
toets van doelmatigheid, veiligheid, 
volksgezondheid en milieuperformantie 
kunnen doorstaan. Het is de enige manier 
om een recycling society te realiseren die 
tegelijk duurzaam en veilig is.

Een zaak van iedereen  
Indaver wil alvast deze uitdaging aan-
gaan. We doen dat uiteraard niet alleen. 
Afval is een zaak van iedereen. Van 
overheden, bedrijven en consumenten. 
Enkel door nauw samen te werken met 
alle betrokken partijen, in alle openheid, 
kunnen we echt het verschil maken. Zo 
helpen we overheden om een duurzaam 
beleid te ontwikkelen voor het afval van 
hun inwoners. En bieden we bedrijven 
innovatieve oplossingen voor een duur-
zaam beheer van al hun afval, ook het 
gevoeligste.

Ecologie, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en economie gaan voor 
Indaver hand in hand. Samen brengen we 
een duurzame recycling society elke dag 
een stap dichterbij.

Paul De Bruycker, 

CEO

Rob Frohn,

Voorzitter raad van bestuur
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Duurzaamheidsrapportering:  
transparant en betrouwbaar

‘Open in woord en daad’ is een van de kernwaarden van 
Indaver. Met onze jaarlijkse Duurzaamheidsrapportering 
komen we deze belofte na. We willen dat al onze 
resultaten en de impact van onze activiteiten op mens 
en milieu transparant zijn voor al onze stakeholders.

Indaver brengt haar kernwaarde  
van een transparant beleid dagelijks 
in de praktijk.
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Principes van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen als 
kapstok
De inhoud van de Duurzaamheids-
rapportering van Indaver is geïnspireerd 
door het EFQM-model. Dit bedrijfsmodel 
– ontwikkeld door de European Founda-
tion for Quality Management – schetst de 
principes van goede bedrijfsvoering. 

Voor Indaver zijn leiderschap, beleid en 
strategie, medewerkers, partnerschappen 
en middelen de essentiële succesfactoren 
voor het effi ciënte beheer van processen, 
producten en diensten. Naast de fi nancië-
le bedrijfsresultaten volgt Indaver continu 
de resultaten voor klanten, eigen mede-
werkers en de maatschappij op.

Centraal in het EFQM-model – en bij 
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen – staat de dynamische Plan-Do-

Check-Act-cyclus, die de basis is voor de 
continue verbetering van onze bedrijfs-
processen en dienstverlening.

Op deze manier vult Indaver de principes in 
van duurzaam ondernemen, waarbij eco-
nomische prestaties (prosperity) behaald 
worden met kwaliteitsvolle dienstverlening 
(processes/products) en met respect voor 
de maatschappij (people) en het milieu 
(planet). Deze principes vormen de kap-
stok voor haar Duurzaamheidsrapportering.

Scope van het rapport
Indaver geeft in deze brochure een be-
knopt overzicht van haar Duurzaamheids-
rapportering, die verslag uitbrengt van 
haar prestaties op het vlak van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. 
We doen dit voor de Indaver-activiteiten 
op onze verschillende vestigingen in 
Europa. Ook de activiteiten van dochter-

Belangrijkste realisaties in 2012
 Indaver boekte in 2012 
zeer goede resultaten: een 
stevige basis voor verdere 
groei. 

 Indaver is in 2012 een 
Europees bedrijf geworden: 
alle businessregio’s leverden 
met hun vestigingen en 
activiteiten een substantiële 
bijdrage aan het resultaat.

 Het afgelopen jaar stond 
in het teken van het creëren 
van één merk dat wil groeien 
via de businessconcepten 
Total Waste Management en 
Public waste PartnershipS.

 De dispatching van 
de afvalverwerking werd 
gestroomlijnd voor alle 
regio’s. Het aanbod van afval 
wordt centraal geregistreerd 
en uitgezet, met een 
betere bezetting van de 
verwerkingsinstallaties tot 
gevolg.

 Op site Antwerpen is 
MediPower® opgestart, een 
van de grootste en modernste 
installaties ter wereld voor de 
verwerking van risicohoudend 
medisch afval, ander 
verpakt afval en vloeibare 
afvalstoffen. We recupereren 
nog meer energie voor eigen 
gebruik en voor levering aan 
derden.

 Sinds 28 december 
2012 wordt geen afval 
meer gestort op de Derde 
Merwedehaven in 
Dordrecht, een stortplaats 

die Indaver in Nederland 
vervroegd sloot. Met 
gemeente en provincie is 
afgesproken de voormalige 
afvalberging om te vormen 
tot recreatiegebied. 

 In 2012 heeft de Waste-
to-Energy installatie in 
het Ierse Meath haar eerste 
volledige operationele jaar 
achter de rug. 

Lees het volledige, door 
Bureau Veritas gevalideerde 
Duurzaamheidsrapport van 

Indaver online via

sustainabilityreport.indaver.com

ondernemingen waarin Indaver voor meer 
dan 50 % participeert en de dochters van 
50 % waarvan de exploitatie gebeurt op 
een Indaver-site komen aan bod. 
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Origgio
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Biebesheim

Nieder-Ofl eiden

Billigheim

Frankfurt
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Abrantes

Dublin
Meath

Cork

Doel
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De Indaver Groep
in Europa
Locaties en kerncijfers 2012

Totale hoeveelheid afval in beheer

Personeelsbestand

Vestigingen

België
688 

Nederland
287 

Duitsland
520 

Ierland/UK
185

Italië en Portugal
13

totaal
5 124 728

ton

Alphen a/d Rijn

Dordrecht
Nieuwdorp

Hoek

eigen verwerking 

transfer

trading

3 696 247 ton 
72 % 

402 841
ton
8 % 

1 025 640 ton
20 % 

Nederland
1 743 544

ton

Duitsland
982 267

ton

Italië en 
Portugal
45 496

ton

België
2 003 684

ton

Ierland/UK
349 736

ton
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Missie
Indaver heeft een duidelijke missie: ze 
gaat steeds voor een duurzaam afval-
beheer met de focus op een duurzaam 
materialen- en energiebeheer. Zo bouwt 
ze mee aan een samenleving waarin ma-
terialen een eeuwige kringloop vormen, 
de recycling society. 

Onze kernactiviteit is het beheren van 
intelligente afvalbeheerssystemen en de 
exploitatie van complexe, innovatieve 
verwerkingsinstallaties. We verwerken 
industrieel en gevaarlijk afval, huishoude-
lijk en vergelijkbaar bedrijfsafval en bio-
organisch afval. Daarbij staat terugwinnen 
van materialen en energie, volgens de 
strengste milieunormen, centraal. 

Kernwaarden
Indaver is een waardengedreven bedrijf. 
Alle acties van de onderneming en haar 
medewerkers moeten de toets met deze 
waarden doorstaan. Zij maken duidelijk 
waar wij belang aan hechten. 

We hebben oog voor mens, veiligheid 
en milieu. We hebben een duurzame 
relatie met ieder van onze stakeholders, in 
wederzijds vertrouwen. We zijn open 
in woord en daad. We zijn resultaat-
gericht en kosteneffi ciënt. We hebben 
aandacht voor continue verbetering. 

Wij zetten steeds de beste beschikbare 
technologieën in om de impact op mens 
en milieu zo klein mogelijk te houden en 
zoveel mogelijk materialen en energie 
terug te winnen. Wij waken over de veilig-
heid van onze medewerkers en van de om-
geving. We werken correct en transparant 
en leven normen en wetgeving volledig na. 

Strategie
Onze kernactiviteiten en ons diensten-
aanbod zijn scherp gedefi nieerd, onze 
geografi sche focus is duidelijk afgebakend. 
We hebben een transparante en duidelijke 
strategie voor ogen: groeien aan de hand 
van twee strategische dienstverleningscon-
cepten. 

Financiële kerncijfers 2012

Visie, strategie en 
beleid

527
(+1 %)

491,1
(+0 %)

103
(+10 %)

36,2
(+20 %)

31,6
(+2 %)

Bedrijfsopbrengsten: 

€ 527 miljoen 
tegenover € 520 miljoen 
voor 2011 (+ 1 %)

Bedrijfskosten: 

€ 491,1 miljoen 
tegenover € 490,3 miljoen 
voor 2011 (+ 0 %)

Bedrijfskasstroom 
(EBITDA): 
€ 103 miljoen 
tegenover € 93 miljoen 
voor 2011 (+ 10 %)

Bedrijfsresultaat (EBIT): 

€ 36,2 miljoen 
tegenover € 30,1 miljoen 
voor 2011 (+ 20 %)

Groepswinst na 
belastingen: 
€ 31,6 miljoen 
tegenover € 30,9 miljoen 
voor 2011 (+ 2 %)

MMissie en kernwaarden

Indaver is toonaangevend 
in duurzaam afvalbeheer, 
met de focus op duurzaam 
materialen- en energiebeheer. 
Afval is voor Indaver een 
waardevolle grondstof, een 
rijke bron van energie en 
materialen.
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De afvalmarkt wordt steeds internationaler. Indaver wil zich daarom profileren 
als een sterk merk. Vooral in Nederland en in Duitsland heeft ze zich in 2012 
ingespannen om haar bedrijfsimago kracht bij te zetten. Vanaf 1 januari 2013 zijn 
de twee merken waaronder Indaver in Nederland in de markt werd gezet, namelijk 
Indaver voor de verwerking van gevaarlijk afval en DELTA voor compost, biomassa, 
recycling en verwerking, één merk: Indaver. 

Met één merk kan Indaver zich in Nederland eenduidig positioneren met een 
transparant aanbod van diensten en producten voor industrie en overheid.  
Deze rebranding is een grote logistieke operatie. Huisstijl en communicatie 
worden gestroomlijnd. Locatieborden, formulieren, vlaggen en visitekaartjes 
zijn inmiddels voorzien van het Indaver-logo en het wagenpark krijgt een nieuw 
uiterlijk. 2013 staat in het teken van een naambekendheidscampagne in Nederland.

Ook in Duitsland positioneert Indaver zich nu als één merk. Ze profileert zich 
daarbij als een partner voor duurzaam afvalbeheer, niet louter meer als een 
leverancier van verwerkingscapaciteit. Het Total Waste Management concept 
dat de industrie een oplossing op maat biedt voor alle soorten afval, is daarbij 
cruciaal. In 2012 zette Indaver deze dienstverlening in de kijker, onder andere op de 
internationale IFAT-beurs voor afval in München. 

Branding: 

Indaver 

zet haar 

bedrijfsimago 

kracht bij

Innovatieve 
dienstverleningsconcepten
Met het Total Waste Management en de 
Public waste PartnershipS biedt Indaver 
kwalitatieve, duurzame en kostenefficiën-
te totaaloplossingen voor afvalbeheer op 
maat van industriële bedrijven en open-
bare besturen. Voor elk type afval heeft 
Indaver een flexibele oplossing dankzij 
een brede waaier van eigen installaties, 
aangevuld met verwerkingsmogelijkheden 
bij derden.

•  Total Waste Management
In het business-segment Industrieel en 
Gevaarlijk Afval (IWS) heeft Indaver een lei-
dende positie op de Noordwest-Europese 
markt met haar Total Waste Management 
concept. Daarbij neemt ze, waar gewenst, 
op een flexibele wijze het afvalbeheer van 
klanten over, van advies, preventie en inza-
meling onsite over verwerking en adminis-
tratie tot de exploitatie van installaties.

De basisactiviteit is de thermische verwer-
king in complexe en hoogtechnologische 
installaties. Tijdens de verwerking worden 
zoveel mogelijk materialen en energie 
terug gewonnen. 

Indaver concentreert zich met deze dienst-
verlening in de eerste plaats op landen 
waar haar kernklanten – (petro)chemie, 
farmacie, auto, metallurgie en elektronica 
– sterk aanwezig zijn. Deze industriële be-
drijven zoeken geïntegreerde oplossingen 
voor hun afvalbeheer. De TWM-aanpak, 
eigen aan Indaver, speelt hierop in.

•  Public waste PartnershipS
Dit is het dienstverleningsconcept voor de 
markt voor huishoudelijk en vergelijkbaar 
bedrijfsafval. Indaver is voor overheden 
een belangrijke en betrouwbare partner 
voor een duurzaam en kostenefficiënt 
afvalbeleid. 

De Public waste PartnershipS (PwPS) zijn 
een passend antwoord op de behoeften 
van gemeenten en intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. Daarbij streven 
we naar langetermijnsamenwerking, vaak 
in intensieve partnerships, met gezamen-
lijke investeringen in verwerkingscapaciteit.

De belangrijkste verwerkingsmethoden in 
dit segment zijn hoogwaardige recycling 
en thermische verwerking met energiepro-
ductie. De verwerking van bio-organisch 

afval, via composteren en vergisten, wint 
ook aan belang.

In de verschillende regio’s waar Indaver 
vandaag actief is in PwPS, staan we sterk 
en willen we dat blijven. Op die manier 
kunnen we onze installaties optimaal inzet-
ten en kostenefficiënte oplossingen blijven 
aanbieden. 

Klantgericht
Onze dienstverlening is opgebouwd rond 
vijf kernideeën:

n Duurzaamheid, waarbij de maximale 
terugwinning van materialen en energie 
steeds voorop staat. 

n  Kwaliteit, waarbij we steeds voldoen 
aan alle wettelijke bepalingen, en 
transparantie en traceerbaarheid 
garanderen. 

n  Ontzorging, een dienstverlenings-
concept waarbij de klant zijn totale 
afvalbeheer of delen ervan uitbesteedt. 

n  Loyaliteit, waarbij we streven naar de 
laagste total cost of ownership voor de 
klant en naar continue verbetering. 

n  Zuivere prijsstelling, waarbij we 
streven naar openheid over de prijs-
vorming en een redelijke offerte. 
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Indaver is een Europees bedrijf 
met internationale ambities. Haar 
managementstructuur bevordert 
de samenwerking tussen haar 
businessregio’s en laat toe om de groei 
effectief en efficiënt te organiseren.

Matrixstructuur 
Indaver is gestructureerd in een landen-
organisatie met vier regio’s: België, Neder-
land, Duitsland, en Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk. De verkoopsorganisatie voor 
het business-segment van industrieel en 
gevaarlijk afval is op Europees niveau ge-
organiseerd. De dagelijkse leiding van de 
groep is in handen van de CEO en de CFO. 

Om de samenwerking tussen de regio’s te 
bevorderen is een matrixstructuur opge-
zet. De matrix bestaat groepsbreed uit het 
Internationaal Management Team en verti-
caal uit vier Regionale Management Teams. 

Het Internationaal Management Team 
onder leiding van de CEO ontwikkelt de 
strategie, zet de jaarlijkse doelstellingen uit 
en coördineert de operationele activiteiten. 
Het zorgt ervoor dat de synergie maximaal 
benut wordt. De Regionale Management 
Teams zijn verantwoordelijk voor de orga-
nisatie van de activiteiten in hun regio.

Managementondersteuning
Businessteams staan in voor het resultaat 
in hun business-segment. Ze staan dicht bij 
de klant en de markt en kunnen daardoor 
snel inspelen op opportuniteiten. Ze staan 
garant voor business excellence.

International Operational Competence 
Centers ondersteunen het streven naar 
operational excellence. Specialisten uit de 
verschillende regio’s identificeren en imple-
menteren goede praktijken en wisselen in-
formatie rond technologische evoluties uit.

Bedrijfsstructuur

Indaver nv

Indaver België

Indaver Nederland bv

Indaver Ireland ltd

Indaver UK ltd

Indaver Deutschland GmbH

Indaver Portugal sa

Indaver Italia srl

100 %

100 %

100 %

51 %

100 %

100 %

Indaver is actief in België, Nederland, Duitsland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, 
Portugal en Italië. Het schema illustreert de groepsstructuur volgens de 
landenorganisatie. De structuur met dochterondernemingen en participaties per 
regio staat op de regionale websites. 

DELTA nv 75 % 

Vlaamse Milieuholding nv 16 % 

Groep van industriële aandeelhouders 9 % 

Totaal 100 % 

Aandeelhouders Indaver nv

Groepsstructuur en participaties

Samenwerking tussen 
de regio’s: Co-operation 
Agreement
Indaver is een internationale organisatie 
met dochters en participaties in verschil-
lende Europese landen. Met haar groei 
is de organisatie complexer geworden. 
Het management moet de strategie en 
de verdere groei effectief en efficiënt 
organiseren, alle organisaties en regio’s 
op één lijn krijgen en daarbij het overzicht 
bewaren. Er zijn duidelijke afspraken nodig 
die altijd en overal gelden en die zorgen 
voor een uniforme manier van werken en 
rapporteren. 

Daarvoor is er de Co-operation Agreement. 
Die legt vast hoe we samenwerken over 
de regio’s heen, ze formaliseert een aantal 
minimumvereisten en uniforme afspraken 
en beschrijft de relatie tussen de centrale 
coördinatie en de regio’s. De afspraken in 
de Co-operation Agreement zijn dan ook 
voor alle regio’s van toepassing. Dankzij 
deze Co-operation Agreement benadert 
Indaver haar stakeholders altijd en overal 

op dezelfde manier en draagt ze steeds 
consequent haar waarden uit.

Aandeelhoudersstructuur
DELTA is met 75 % van de aandelen de 
grootste aandeelhouder van Indaver.  
De Vlaamse Milieuholding bezit 16 % 
en een groep industriële aandeelhouders 
(Janssen Pharmaceutica nv, BASF Antwer-
pen nv, Solvay nv, Tessenderlo Chemie nv, 
Bayer Global Investments bv, Borealis 
Polymers nv) heeft 9 % van de aandelen. 
De rechten van de aandeelhouders zijn 
vastgelegd in een aandeelhoudersovereen-
komst.
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Duurzaam afvalbeheer op 
maat voor bedrijven en  
overheden

Met het Total Waste Management en de Public waste
PartnershipS biedt Indaver kwalitatieve, duurzame en
kostenefficiënte totaaloplossingen voor afvalbeheer op
maat van industriële bedrijven en openbare besturen. 

We hebben op elk moment zicht op onze 
bedrijfsprocessen via systemen die veiligheid, 
kwaliteit en milieu bewaken.
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Industrial Waste Services: duurzaam afval- en 
materialenbeheer op maat van de grootindustrie
Indaver neemt op een fl exibele wijze het 
volledige afval- en grondstoffenbeheer 
van in dus triële bedrijven voor haar reke-
ning, van ophaling en verwerking en bij-
behorend transport tot beheer op de site 
en zelfs het exploiteren van verwerkings-
installaties van de klant. Centraal staat de 
terugwinning van materialen en energie. 
Indaver helpt industriële klanten de mate-
rialen- en energiekringloop te sluiten. 

Total Waste Management: 
evenwicht tussen ecologie, 
economie en risicobeheersing
Industriële bedrijven willen een duurzame 
langetermijnoplossing voor hun afval. 
Ze willen zich kunnen concentreren 
op hun corebusiness en hun afval- en 
materialenbeheer op een veilige manier 

uitbesteden. Dit met oog voor de 
moeilijke economische context en dus 
kostenbesparend. 

Twee elementen bepalen hun keuze voor 
een partner: hun eigen doelstellingen 
voor Corporate Social Responsability en 
de laagste total cost of ownership. Met 
het Total Waste Management partnership-
model en haar duurzaamheidsfi losofi e 
speelt Indaver daarop in. 

Ze neemt de klant het afvalbeheer uit 
handen en geeft dienstverlening op maat 
tegen de laagste totaalkost. Ze biedt 
totaal oplossingen waarbij ecologie 
(maximale terugwinning), economie 
(beste prijs) en het zoveel mogelijk ver-
minderen van risico’s hand in hand gaan.

IWS boekt goede resultaten
2012 werd gekenmerkt door een grote 
druk op de prijzen en een algemene 
terugval in de industriële productie en 
dus ook in de hoeveelheid reststromen. 
Toch kon Indaver standhouden. Bij de 
keuze van een partner geven onze kennis, 
professionaliteit, klantgerichtheid en 
garantie van continuïteit door fi nanciële 
stabiliteit de doorslag. Indaver kon veel 
TWM-contracten verlengen en trok nieuwe 
klanten aan in verschillende Europese 
landen.

Ze bevestigde haar marktleiderschap in 
de chemische en farmaceutische sector. 
Daarnaast voerde ze eenmalige, dringende 
projecten uit waarbij haar kennis van 
complexe afvalstromen haar nut bewees.

Leidende principes voor 
Industrial Waste Services

■ Maximale terugwinning van materialen en energie
■ Geen risico’s door strenge procedures en regels
■ Beste prijs

Indaver Molecule Management: 
innovatief grondstoffenbeheer
Indaver helpt industriële klanten de materia-
len- en energiekringloop te sluiten. Ze bekijkt 
reststromen als potentiële grondstoffen, tot op 
moleculair niveau. Dit vereist de juiste kennis 
van complexe en/of gevaarlijke reststromen 
en inzicht in de productieprocessen waaruit 
ze voortkomen en in de productieprocessen 
waarin ze opnieuw kunnen worden ingezet als 
grondstof.

Indaver beheert jaarlijks meer dan 5 miljoen 
ton afvalstoffen. We weten bijgevolg welke 
de waardevolle technologisch en economisch 
te valoriseren materialen zijn. De teruggewon-
nen materialen fungeren als grondstoffen in 
het productieproces van de klant of in dat van 
buurtbedrijven. De stoom of de elektriciteit die 
wordt opgewekt tijdens het terugwinningspro-
ces kan op de site van de klant worden ingezet 
of aan het publieke net worden geleverd. Op 
deze manier blijft de kringloop draaien en 
wordt de klant minder afhankelijk van de ex-
terne grondstoffenmarkt. 

Total Waste Management in 
Duitsland in de kijker

Indaver positioneert zich in Duitsland sinds 2012 op de markt als één merk. 
Ze profi leert zich daarbij als een partner voor duurzaam afvalbeheer, niet 
louter meer als een leverancier van verwerkingscapaciteit. Het Total Waste 
Management concept dat de industrie een oplossing op maat biedt voor 
alle soorten afval, is daarbij cruciaal. In 2012 zette Indaver deze dienstver-
lening in de kijker, onder andere op de internationale IFAT-beurs voor afval 
in München.

De belangrijkste klanten van Indaver in Duitsland zijn multinationals in de 
chemie, de petrochemie, de farmaceutische en de auto-industrie. Bedrijven 
in deze sectoren vragen een integrale aanpak voor hun gevaarlijk en niet-
gevaarlijk afval op al hun vestingen in Europa. Dat kan een internationaal 
bedrijf als Indaver garanderen. Ze heeft ondertussen 20 TWM-klanten.

Maximale terugwinning van materialen en energie
Geen risico’s door strenge procedures en regels
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Openbare besturen gaan 
steeds vaker in zee met een 
gespecialiseerde partner 
voor hun afvalbeheer. De 
wetgeving wordt strenger, 
het kluwen van administra-
tieve verplichtingen groter, 
de verwerking van het afval 
complexer. Het antwoord van 
Indaver daarop zijn de Public 
waste PartnershipS (PwPS).

Met de PwPS kunnen open-
bare besturen het beheer van 
hun huishoudelijk en verge-
lijkbaar bedrijfsafval met een 
gerust gemoed overlaten aan 
een betrouwbare partner. De 
basiskenmerken van PwPS zijn 
flexibiliteit, vertrouwen, en vrije 
beleidskeuze.

PwPS zijn flexibel 
Indaver bestrijkt een breed 
spectrum aan activiteiten, zodat 

openbare besturen flexibel 
kunnen werken. Gemeenten 
of intercommunales kiezen 
zelf welke oplossing het meest 
geschikt is voor het afval van 
hun inwoners. Zij bepalen wat 
ze uitbesteden aan Indaver en 
wat ze in eigen beheer houden. 
Naargelang de businessregio 
kan Indaver het huishoudelijke 
afval verwerken, de volledige 
organisatie van het afvalbeheer 
op zich nemen of een publieke 
verwerkingsinstallatie uitbaten. 

PwPS: vertrouwen 
centraal

•  Het openbaar bestuur 
weet dat het afval duur-
zaam beheerd wordt

Voor Indaver is afval een 
grondstof die we kunnen 
aanspreken als materiaal 
of als energie. Recupereren 
van materialen en energie is 

daarom een prioriteit, ook 
in de samenwerking met 
openbare besturen. Indaver 
kan het huishoudelijke afval 
van gemeenten hoogwaardig 
recyclen of energetisch 
valoriseren.

•  De dienstverlening van 
Indaver is betrouwbaar 

Indaver heeft een breed net-
werk van installaties om huis-
houdelijk afval te verwerken. 
Zo kan ze openbare besturen 
garanderen dat er altijd een 
oplossing is voor hun afval. Ze 
doet dat met volledig respect 
voor de milieu- en veiligheids-
wetten en op een kostenef-
ficiënte manier voor de klant. 
Indaver boort voortdurend 
nieuwe mogelijkheden aan voor 
de verwerking en recycling van 
afval en investeert in nieuwe 
verwerkingstechnieken.

Vrije keuze voor 
openbare besturen
Indaver respecteert de auto-
nomie van de openbare bestu-
ren: zij zetten het beleid en de 
strategie voor hun afvalbeheer 
uit, maar Indaver geeft advies 
op basis van haar uitgebreide 
technische, administratieve, 
wettelijke en commerciële 
knowhow. 

Indaver denkt mee met de 
openbare besturen zodat die 
de juiste keuze kunnen ma-
ken voor hun inwoners. Ze is 
perfect op de hoogte van de 
recentste wetgeving, reglemen-
tering en tendensen voor de 
openbare sector. Ze heeft voe-
ling met de lokale noden door 
haar jarenlange ervaring met 
openbare besturen. Zo komen 
we samen tot een oplossing op 
maat.

In haar zoektocht naar de beste en 
duurzaamste oplossing voor elke af-
valstroom toetst Indaver ook voort-
durend de tevredenheid van de klant 
af. Ze gebruikt de resultaten van die 
bevraging om haar dienstverlening te 
verbeteren. 

Voor industriële klanten wordt de klan-
tentevredenheid opgevolgd tijdens de 
regelmatige, rechtstreekse contacten van 
de accountmanager met de klant. Voor 
TWM-klanten wordt daarnaast gebruik 
gemaakt van een Balanced Score Card 
(BSC), een kwantitatief instrument dat de 
dienstverlening van Indaver voor onsite 
dienstverlening, logistiek, verwerking 
afvalstof/toepassing grondstof, overleg, 
rapportering en facturatie beoordeelt om 
ze te verbeteren. 

België Indaver wil weten wat klanten van 
de Public waste PartnershipS vinden. Uit 
een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd 
in december 2012 rond de verwerking 
van gemeentelijk afval blijkt dat klanten 
Indaver een gemiddelde score van 7,9/10 
geven. Op basis van deze resultaten willen 
we onze diensten aan openbare besturen 
nog verbeteren. 

Nederland Indaver Nederland heeft 
in 2012 een continue bevraging via het 
web over haar dienstverlening ingevoerd. 
Zo wil ze nog meer inzicht krijgen in de 
behoeften van haar klanten, om op basis 
daarvan verbeteringen door te voeren 
en eventuele problemen op te lossen. 
Via deze ‘closed loop feedback’ geeft 
de klant rechtstreeks feedback aan zijn 
accountmanager over wat goed is en 

wat beter kan. Deze informatie wordt 
doorgegeven in de organisatie. De privacy 
van de klant wordt daarbij gerespecteerd. 
Ook zijn tevredenheid wordt online 
opgevolgd. 

Ierland Maandelijks vergadert het 
klantenteam dat is opgebouwd rond 
de accountmanager die het vaste 
aanspreekpunt voor de klant is. Het 
team telt leden uit de technische en 
verkoopsdienst, de logistieke dienst en de 
dienst facturatie. 

Correcte opvolging van klachten 
van klanten
Elke regio heeft een databank waarin 
klachten van klanten geregistreerd 
worden en opgevolgd wordt welke acties 
ondernomen zijn.

Tevredenheid bedrijven en overheden  
wordt gemeten

Public waste PartnershipS:  
afvalpartner voor openbare besturen
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Indaver probeert in al haar activiteiten 
en installaties materialen zo veel en zo 
efficiënt mogelijk terug te winnen. Voor 
haar is afval een waardevolle grond-
stof. Zo werkt ze mee aan een samenle-
ving waarin materialen een duurzame 
kringloop vormen, de recycling society. 
Indaver streeft ernaar om zo weinig 
mogelijk reststoffen te storten. 

Bio-organisch afval wordt 
biomassa en compost
Voor Indaver wordt de verwerking van 
bio-organisch afval steeds belangrijker. 
Ze verwerkt in Nederland bio-organisch 
afval zoals huishoudelijk groente-, fruit- 
en tuinafval (GFT), houtafval, organisch 
bedrijfsafval en groenafval van bedrijven, 
tuiniers en gemeenten. Indaver haalt het 
uit het afvalcircuit en verwerkt het tot 
biomassa en compost. De hoogwaardige 
compost doet dienst als bodemverbeteraar 
in de land- en tuinbouw. Ook bij vergisting 
van dit afval ontstaat een nabehandeld 

digestaat dat nuttig is voor de bodem. 
Indaver verwerkt bio-organisch afval als 
houtsnippers of GFT ook tot biomassa. 
Biomassa kan in energiecentrales worden 
ingezet als hernieuwbare energiebron, 
en zo fossiele brandstoffen vervangen. Bij 
vergisting levert bio-organisch afval biogas 
op, dat kan worden omgezet in warmte 
of elektriciteit. Het gas kan ook opgewerkt 
worden tot aardgaskwaliteit en geleverd 
worden op het net. 
Door deze verwerking van organisch afval 
tot biomassa, de inzet van compost als 
bodemverbeteraar en de productie van 
stortgas, waarbij gas onttrokken wordt 
dat is ontstaan door de vergisting van de 
organische component op de stortplaatsen, 
vermijdt Indaver in Nederland dat er 
52 200 ton CO2 wordt uitgestoten. De CO2-
uitstoot op basis van haar eigen activiteiten 
en transport bedroeg in Nederland slechts 
33,2 ton. Zo draagt Indaver bij tot de 
groene economische groei waarvan Europa 
een prioriteit heeft gemaakt.

Duurzaam materialenbeheer:  
afval is een grondstof

Terugwinning van 
materialen voor 
recycling 
 
Indaver is erg actief in de efficiënte terug-
winning van materialen voor nuttige toepassing 
of recycling. Ze heeft sorteer-, zuiverings- en 
recyclinginstallaties voor PMD, papier-karton, 
plastics, kwikhoudende lampen, zoutzuur 
en solventen. Dankzij efficiënt sorteren en 
zuiveren van selectief ingezamelde afvalstromen 
maken we optimale recycling mogelijk. 
De gerecupereerde materialen voldoen 
aan de hoogste eisen en normen van de 
recyclingindustrie.

Papier
49 591 ton

Groen, GFT,  
bio-org. afval, hout

439 458 ton

Solventen-
recuperatie
2 896 ton

Zoutzuur-
regeneratie

145 389 ton

Plastics
2 577 ton

PMD
26 618 ton

Kwikhoudend
afval

3 838 ton

Bodemassen
89 203 ton

Metalen
28 270 ton

CO2

52 200
ton CO2

werd vermeden  
dankzij de verwerking 
van bio-organisch afval 

in Nederland 
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Residu’s vervangen 
grondstoffen
Duurzaam omgaan met materialen is 
een speerpunt van Indaver. Wij willen in 
onze processen zoveel mogelijk kostbare 
primaire grondstoffen vervangen door af-
valstoffen. De fysicochemische installaties 
op site Antwerpen verwerken industriële 
vloeibare en vaste anorganische afvalstof-
fen. We vervangen daarbij hulpstoffen 
als kalk en cement zoveel mogelijk door 
residu’s uit onze processen die wij dus 
hergebruiken. Zo sparen we grondstof-
fen uit. Tussen 2007 en 2012 daalde ons 
gebruik van cement bijvoorbeeld van 7,5 
naar 0,5 procent.

Duurzaam beheer van restafval: 
terugwinning materialen voor 
nuttige toepassing
Bij de thermische verwerking van afval 
proberen we zoveel mogelijk materialen 
terug te winnen. Herbruikbare en recycle-
bare fracties worden vooraf verwijderd. 
Via een geavanceerde asbehandeling 
worden ook materialen maximaal terug-
gewonnen na verbranding in de roos-
terovens. De assen die gerecupereerd 
worden via de asbehandeling worden 
verwerkt tot nuttige eindproducten: ferro- 
en non-ferrometalen die als secundaire 
grondstof worden gecommercialiseerd in 
de metaalindustrie; granulaten die onder 
meer omwille van hun drainerende eigen-
schappen worden ingezet voor de aanleg 
van dijken en in de bouw, bijvoorbeeld 
bij funderingswerken; een zandfractie die 
nuttig wordt ingezet bij bouw- of stabili-
teitstoepassingen op stortplaatsen.

Voorvergister Alphen aan den Rijn: 
van groen afval naar groen gas 
Op de composteringssite van 
Alphen aan den Rijn wordt 
een vergister gebouwd voor 
de duurzame verwerking van 
groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT). De installatie, die tegen 
de zomer van 2014 operationeel 
moet zijn, zal naast hoogwaardige 
compost, biogas opleveren, een 
groene energiebron die fossiele 
brandstoffen vervangt.

Bij vergisting wordt uit het ‘natte’ bio-
organische afval biogas gewonnen. 
Dit ruwe gas wordt schoongemaakt, 
wat twee fracties oplevert: methaan-
gas en vloeibaar CO2. Het methaan 
heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en 
gaat op het aardgasnet. Nederland wil 
duurzaam gas als dit in zijn bestaande 
aardgasnetwerk inbrengen. 

Jaarlijks zal de vergister 4 miljoen m3 
groen gas produceren uit biomassa; 
dat is het jaarverbruik van 2  500 ge-

zinnen. Daarnaast wordt uit het ruwe 
gas ongeveer 3 000 ton vloeibaar CO2 
gepuurd. Het vloeibaar CO2 wordt ook 
verkocht, bijvoorbeeld aan de glastuin-
bouw waar het wordt ingezet om de 
groei van gewassen te versnellen.

Naast vloeibaar CO2 voor onder an-
dere de glastuinbouw maakt deze 
hoog technologische installatie ook 
hoogwaardige compost die dient als 
bodemverbeteraar in de land- en tuin-
bouw. Jaarlijks gaat het om ongeveer 
35 000 ton. Om onze voedselvoorzie-
ning op peil te houden is een vrucht-
bare bodem nodig. Compost blijft dus 
een belangrijk product.

De hele installatie zal jaarlijks tot 
75 000 ton GFT-afval verwerken; 
55 000 ton zal eerst door de vergister 
gaan.

13 %
metalen en 
non-ferro*

69 %
granulaten en 

zand

18 %
fi lterkoek en 
restfractie 

Materialen uit bodemassen

* incl. zwak magnetische fractie
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Indaver produceert via de thermische 
verwerking van afval jaarlijks 
voldoende energie om zo’n 230 000 
gezinnen van stroom te kunnen 
voorzien. Europa wil dat tegen 2020 
de uitstoot van broeikasgassen met 
20 % verminderd is tegenover 1990. 
Het energieverbruik moet met 20 % 
dalen en 20 % van de energie moet 
duurzaam zijn. Indaver draagt met 
haar Waste-to-Energy strategie 
haar steentje bij tot dit Europese 
klimaatbeleid.  

Verbrandingsinstallaties = 
energiecentrales
De verbrandingsinstallaties van Indaver 
zijn echte energiecentrales. Niet alleen 
proberen wij voor die installaties zo 
weinig mogelijk primaire fossiele ener-

giebronnen te gebruiken, we zetten ook 
zoveel mogelijk afval om in energie. Die 
energie gebruiken we voor onze eigen in-
stallaties en gebouwen of leveren we aan 
gezinnen en buurbedrijven.

Indaver aangesloten op het 
elektriciteitsnet
Indaver gebruikt de energie die ze terug-
wint niet alleen voor haar eigen gebou-
wen en installaties, maar levert ze ook 
aan het elektriciteitsnet. In 2012 werd 
de nieuwe Waste-to-Energy installatie in 
Meath volledig aangesloten op het Ierse 
elektriciteitsnet. De site Doel kreeg in 
2012 een nieuwe turbine om elektriciteit 
te produceren.

Biogas
Bio-organisch afval heeft een groot 
potentieel voor groene energiewinning.  

Wij recyclen bio-organisch afval onder 
andere tot biomassa. Die wordt ingezet 
als brandstof in energiecentrales. De 
vergisting van bio-organisch afval levert 
biogas op dat kan worden omgezet in 
warmte of elektriciteit. Ook het stortafval 
op onze deponieën is een radertje in 
onze Waste-to-Energy keten, daaraan 
onttrekken we methaan waarmee we 
energie kunnen opwekken.

Energieclusters
Wij zoeken voortdurend nieuwe ma-
nieren om de energie die we terugwin-
nen, af te zetten. Een mogelijkheid zijn 
energieclusters. Zo ontwikkelden we in 
Antwerpen een energiecluster rond onze 
site daar, waarbij Indaver en Hooge Maey 
restwarmte en elektriciteit leveren aan 
Amoras, het ontwateringsproject van de 
Antwerpse haven. 

Indaver producent van (groene) 
energie: afval als energie 

Meath: voorrang voor groene energie
De verwerkingsinstallatie voor huishoudelijk en vergelijkbaar 
bedrijfsafval met energie recuperatie in Meath, bij Dublin, heeft haar 
eerste operationele jaar achter de rug. Ze is nu volledig aangesloten op 
het Ierse elektriciteitsnet.

Meath is een roosteroven met 
terugwinning van energie tijdens de 
thermische verwerking. Alle stoom 
wordt door de turbine omgezet in 
stroom, die op het Ierse elektriciteitsnet 
gaat. Daarmee zorgt Indaver in Ierland 
voor een duurzaam alternatief voor 
fossiele brandstoffen. 

Voorrang als 
stroomleverancier
In Ierland beheren de Transmission 
System Operators de toegang tot het 
nationale elektriciteitsnetwerk voor 
alle stroomleveranciers. Ze houden 
vraag en aanbod strak in de hand. 
Stroomleveranciers kunnen afgekoppeld 

worden van het netwerk wanneer er 
een overschot is, bijvoorbeeld als er veel 
wind staat. Op die momenten geeft 
de Transmission System Operator de 
voorrang aan groene stroom voor het 
elektriciteitsnetwerk, in de eerste plaats 
windenergie. Omdat het huishoudelijk 
afval dat de installatie in Meath 
verwerkt ook een bio-organische fractie 
bevat, die dan niet meer gestort wordt, 
is er geen uitstoot van stortgassen. 
Aangezien de verwerking van dit bio-
organisch afval ook hernieuwbare 
energie oplevert, scoort Meath hoog 
op de duurzaamheidsschaal van de 
Ireland and Northern Ireland Energy 
Regulators.

Hamburg: 
draaitrommeloven = 
energiecentrale

In de draaitrommeloven van Hamburg 
komt tijdens de thermische verwerking 
van afval energie vrij in de vorm van 
stoom. 34 % van deze gerecupereerde 
energie werd in 2012 onder de vorm 
van stoom gebruikt op de site. De rest 
van de stoom werd geleverd aan het 
warmtenet van het district Hamburg.
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Betrouwbare, veilige en 
traceerbare processen 

Controle managementsystemen 
via interne en externe audits
De toepassing van de beheerssystemen 
moet regelmatig gecontroleerd worden. 
Deze controle gebeurt bij Indaver zowel 
intern als extern. Interne audits helpen 
Indaver haar bedrijfsprocessen continu te 
verbeteren. Het interne auditprogramma 
toetst af of de activiteiten van Indaver 
overeenstemmen met de codes van goede 
praktijk, de operationele procedures, de 
wetgeving en de verschillende erkenningen 
en vergunningen op het vlak van kwaliteit, 
veiligheid en milieu. In 2012 waren er in 
de regio’s 104 interne audits. Overheden 
(100 controles) en klanten (38 controles) 
hielden de processen van Indaver ook 
regelmatig tegen het licht.

Automatisering
Daarnaast zorgt Indaver ervoor 
dat kennis en informatie in haar 
organisatie beschikbaar zijn (het 
zogenaamde informatiekapitaal). Ze 
maakt daarvoor maximaal gebruik 
van uniforme platformen voor data- 
en documentbeheer. Indaver wil 
haar activiteiten en diensten steeds 
effi ciënter en effectiever maken. 
Bedrijfsprocessen automatiseren we 
met dit doel voor ogen. Een succesvol 
automatiseringsproject moet in de lijn 
liggen van de bedrijfsstrategie en de 
organisatiestructuur. Dat is zo voor 
het rapporteringsinstrument Oracle BI 
(Business Intelligence), dat in 2012 werd 
ingevoerd.

Indaver wil de processen in haar 
vestigingen en installaties optimaal 
beheren en voortdurend verbeteren. 
Ze heeft geïntegreerde en uniforme 
systemen die de kwaliteit, het milieu 
en de veiligheid bewaken en de 
betrouwbaarheid en traceerbaarheid 
van haar processen garanderen.

Die systemen:
n  verankeren de duurzame aanpak van 

Indaver in de organisatie; 
n  garanderen een effi ciënte 

bedrijfsvoering; 
n  vergroten het vertrouwen van haar 

stakeholders; 
n  bereiden haar voor op verdere groei en 

op een complexere dienstverlening.

Certifi catie voor 
managementsystemen
Indaver heeft voor de optimalisatie van haar operationele processen effi ciënte 
en effectieve managementsystemen opgezet. Ze kiest hierbij bewust voor 
gecertifi ceerde systemen, zowel op haar eigen sites als op die van Total Waste 
Management klanten. Met de certifi catie van haar beheerssystemen door een 
extern certifi catiebureau bevestigt een onafhankelijke en deskundige derde 
formeel de goede werking ervan.

Afhankelijk van de regio heeft Indaver een ISO 9001-, ISO 14001-, een OHSAS 
18001-certifi caat en/of een EFB-certifi caat. 

Om een certifi caat te bekomen moet Indaver in een doorlichting 
(certifi catieaudit) aantonen dat ze de criteria van deze internationaal 
erkende normen naleeft. De certifi caten zijn drie jaar geldig. Tijdens jaarlijkse 
opvolgingsaudits worden de belangrijkste elementen van de normen 
steekproefsgewijs geverifi eerd. Als de geldigheidstermijn van het certifi caat 
verstreken is, volgt een volledige hercertifi ceringsaudit.
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Indaver Deutschland:  
Minder CO2 door 
energiemanagementsysteem 

Via de analyse van haar energiegegevens bepaalt Indaver in Duitsland 
waar ze energie kan besparen. Ze kan vaststellen of er afwijkingen zijn in 
de processen en of maatregelen werken.

Partnerschap voor het klimaat 
Indaver zette in 2007 als een van de eerste bedrijven uit de chemische sector haar 
handtekening onder de intentieverklaring van de stad Hamburg om de uitstoot 
van CO2 tegen 2050 met 80 % te verminderen. Deelnemende bedrijven beloven 
om energie te besparen, hun CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden en zorg-
vuldig om te springen met grondstoffen. In ruil krijgen ze onder andere voorrang 
voor subsidies waarmee de stad energieprojecten wil stimuleren. 

Energiemanagementsysteem: meer transparantie
Om de doelstellingen van deze Umwelt Partnershaft te halen, voerde Indaver een 
energiemanagementsysteem in. Via de analyse van haar energiegegevens bepaalt 
ze waar ze energie kan besparen. Ze kan zo vaststellen of er afwijkingen zijn in 
de processen en of maatregelen werken. Een energieteam bespreekt maandelijks 
de energiedata om de processen te optimaliseren. Het wisselt informatie uit met 
de afdelingen en ontwikkelt projecten ter verbetering. De voorbije vijf jaar stootte 
Indaver daardoor bijna 3 000 ton minder CO2 uit.

Nieuw engagement tot 2018
Indaver wil haar deelname aan het UmweltPartnershaft graag verlengen en enga-
geert zich om tussen 2013 en 2018 nog eens 2 900 ton CO2 te besparen.

Opvolging 
managementsystemen van 
leveranciers

•  Outletmanagement
Indaver biedt de ecologisch en econo-
misch meest verantwoorde oplossing voor 
het afval van industriële klanten en open-
bare besturen. Daarbij zijn twee scenario’s 
mogelijk: verwerking in eigen installaties 
of in installaties van derden, de outlets. 
Indaver heeft in Europa een netwerk van 
ongeveer 300 externe verwerkingscentra 
voor het afval van haar klanten. Ze garan-
deert dat de verwerking bij derden milieu-
veilig gebeurt en controleert dit ook.

•  Duurzaam aankoopbeleid
Indaver legt sinds jaar en dag de lat hoog 
voor aankoopcontracten op het vlak van 
veiligheid en milieu. Haar aankoopdienst 
stelt de eisen rond maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen nu ook expliciet. 
Leveranciers moeten aantonen hoe ze dit 
waarmaken, Indaver houdt er rekening 
mee bij de evaluatie van het contract.

Werkkledij:  
geen kinderarbeid

Indaver introduceert dit jaar 
nieuwe werkkledij voor de 
hele groep. In de prijsaanvraag 
en in de contracten heeft de 
aankoopdienst expliciete eisen 
op het vlak van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
opgenomen. Leveranciers 
moeten kunnen aantonen dat 
de kleren gemaakt zijn in veilige 
werkomstandigheden en aan een 
correct loon, dat bij de productie 
ervan geen kinderen zijn ingezet 
en dat de milieuwetgeving 
gerespecteerd werd. Ze moeten 
bewijsmateriaal voorleggen over 
hun samenwerking met derden.
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Indaver beperkt haar impact 
op lucht, water en bodem

Indaver wil de impact van haar activiteiten op mens 
en milieu zo klein mogelijk houden. We investeren in 
nieuwe technologieën en methodes om onze emissies 
naar lucht, water en bodem nog te beperken. 

Zowel bij de verwerking van afval als bij het 
vervoer ervan dragen wij milieuvriendelijkheid 
hoog in het vaandel.
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Indaver waakt erover dat haar 
activiteiten de bodem niet belasten. 
Ze neemt de nodige preventieve 
maatregelen om vervuiling van de 
bodem en het grondwater op haar 
sites te voorkomen en zorgt ervoor 
dat afvalstoffen veilig gestort worden 
op de deponieën die ze beheert.

Indaver beschermt de bodem 
tegen vervuiling
Indaver ziet op al haar sites strikt toe op 
de naleving van alle wettelijke bepalingen 
voor bodemsanering. Ze neemt de 
nodige preventieve en technische 
maatregelen om het risico op bodem- en 

grondwatervervuiling te beperken:
n  al haar activiteiten gebeuren op verhard 

terrein 
n  opslagtanks staan bovengronds, 

voorzien van een inkuiping en 
uitgerust met de nodige bewakings- en 
alarmsystemen 

n  met regelmatige controles herleidt ze 
de risico’s tot een absoluut minimum, 
dankzij uitgewerkte procedures 
onderneemt ze snel de juiste acties.

Storten met zorg voor de 
bodem
Storten is de laatste optie bij duurzaam 
afvalbeheer, maar voor een aantal afval-

stoffen dat niet nuttig toegepast of 
thermisch verwerkt kan worden blijft 
het noodzakelijk. Indaver waakt daarbij 
strikt over de milieuveiligheid van haar 
stortplaatsen. Via een elektronisch 
lekdetectiesysteem controleert Indaver of 
de bodem voldoende beschermd is tegen 
insijpeling van afvalstoffen. Ze waakt 
er ook over dat er voldoende fi nanciële 
reserves zijn voor de eindafdekking en de 
nazorg wanneer de stortplaats niet langer 
gebruikt wordt.

Indaver Valley: 
duurzaam omspringen met ruimte

Van de vallei tussen twee stortplaatsen 
van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval 
maakt Indaver een nieuwe stortplaats. 
Met dit project geeft ze deze verlo-
ren ruimte een nuttige toepassing. Dit 
past in het duurzame afvalbeheer van 
Indaver.

Waarom een vallei?
Er mogen in Vlaanderen geen nieuwe 
stortplaatsen bij komen, we mogen 
alleen bestaande uitbreiden. Door een 
‘vallei’ te vullen tussen de stortplaats 
van Indaver op site Antwerpen voor 
gevaarlijk afval en de deponie van de 
intercommunale Hooge Maey voor 
niet-gevaarlijk afval is het dreigende 
capaciteitstekort voor minstens vijf 
jaar van de baan. Indaver creëert zo 
namelijk een nieuwe deponie van bijna 
500 000 m3, oftewel 700 000 ton afval.

Veilige inrichting
De deponie is ingericht volgens het 
principe van de ‘geïsoleerde cel’: tussen 
beide stortplaatsen komt een ‘afzon-
derlijke ruimte’ voor de opslag van het 
gevaarlijk afval, zonder rechtstreeks 
contact tussen de gevaarlijke en de niet-
gevaarlijke afvalstoffen die geborgen 
zijn op deponieën ernaast. 

Indaver moest ook een nieuw plan 
ontwerpen voor de waterhuishouding, 
want de vallei is eigenlijk een trechter, 
waarbij het water naar een punt onder-
aan stroomt. Ze creëerde nieuwe afsluit-
lagen en lekdetectoren.

Indaver vrijwaart de bodem 
voor de toekomst

Stortplaats 
Hooge Maey

De ‘nieuwe’ 
stortplaats

Stortplaats 
Indaver

Bekijk hier
de resultaten voor 

lucht en water:

sustainabilityreport.
indaver.com
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Indaver wil haar ecologische voetaf-
druk zo klein mogelijk houden. Zowel 
bij de verwerking van afval als bij het 
vervoer ervan dragen wij milieuvrien-
delijkheid hoog in het vaandel. Tegen 
2020 wil Indaver klimaatneutraal zijn. 
Ook in 2012 brachten de regio’s dit 
doel dichterbij.

Transport
•  Sleutelen aan de organisatie

Indaver schaaft voortdurend aan haar 
organisatie en haar wagenpark om de 
CO2-uitstoot van het vervoer zoveel mo-
gelijk te beperken. Ze tekent onder andere 
efficiëntere routes uit, zorgt voor een ener-
giezuinig wagenpark en chauffeurs die zijn 

opgeleid in groen rijgedrag. Ze kiest voor 
duurzame bedrijfswagens in alle regio’s.

•  Hubs
Indaver gebruikt hubs, of tussenopslag-
centra, zodat chauffeurs niet nodeloos 
kilometers doen en minder CO2 uitstoten.

•  Modal shift
Indaver zet steeds meer in op de ‘modal 
shift’: duurzaam, veilig en kostenbewust 
transport per spoor of langs het water dat 
het vervoer over de weg moet vervangen. 
Een werkgroep bestudeert welke de moge-
lijkheden zijn voor specifieke afvalstromen. 
De werkgroep maakt voor eind 2014 een 
actieplan ‘modal shift’ op met een con-

crete resultaatsverbintenis voor de aanvoer 
van afval via het water of het spoor.

Transport en verwerking
•  BPEO

Met de Best Practical Environmental Op-
tion (BPEO) helpt Indaver haar klanten om 
hun afvalstroom en de verwerking ervan in 
kaart te brengen, waarbij zij de beste en de 
milieuvriendelijkste optie uitzoekt tegen de 
beste prijs. Deze methodiek werd ontwik-
keld in samenwerking met de KU Leuven. 

Verwerking
Indaver probeert de ecologische voetafdruk 
voor de verwerking van afval in haar instal-
laties zo klein mogelijk te houden.

•  Fossiele brandstof uitsparen
Bij de thermische verwerking van indus-
triële en gevaarlijke afvalstoffen willen we 
zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen 
gebruiken. We zetten hoogcalorisch afval 
in als vervangende steunbrandstof om de 
verbrandingsinstallatie optimaal te doen 
werken. Dankzij een goede afvalmix kan 
op die manier laagcalorisch, gevaarlijk afval 
vernietigd worden zonder fossiele brand-
stoffen.

•  Groene stroom
Een deel van het afval dat thermisch ver-
werkt wordt in de roosterovens en de wer-
velbedovens op sites Doel en Meath is or-
ganisch-biologisch; het wordt beschouwd 
als een hernieuwbare energiebron. Een 
evenredig deel van de geproduceerde elek-
triciteit is dan ook groene stroom. Indaver 
is met de sites Doel en Meath een belang-
rijke producent van groene stroom.

•  Energiemanagement
Via de analyse van haar energiegege-
vens bepaalt Indaver in Duitsland waar ze 
energie kan besparen. Ze kan vaststellen 
of er afwijkingen zijn in de processen en of 
maatregelen werken.

Indaver verkleint haar 
ecologische voetafdruk 

CO2-Prestatieladder  
doet Indaver CO2-bewuster werken

Indaver ging in Nederland in 2012 aan 
de slag met de CO2-Prestatieladder.

Wat is de  
CO2-Prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder is een 
instrument dat bedrijven stimuleert om 
CO2-bewuster te handelen. Bedrijven 
die innovatieve inspanningen doen 
rond energiebesparing, efficiënt 
gebruik van materialen en gebruik van 
duurzame energie kunnen zich laten 
certificeren. De winst is dubbel: lagere 
energiekosten en materiaalbesparing, 
maar ook een groter voordeel in het 
aanbestedingsproces. Steeds meer 
Nederlandse overheden hanteren 
de CO2-Prestatieladder in hun 
aankoopbeleid.

Hoe werkt de  
CO2-Prestatieladder?
Bedrijven die de CO2-Prestatieladder 
hanteren moeten zich bewust zijn van 
hun eigen energieverbruik (niveau 
1-2 van de ladder), beschikken over 
een gevalideerde CO2-voetafdruk 
(niveau 3) en een CO2-voetafdruk 
eisen van hun A-leveranciers 
(niveau 5). Zij worden aangespoord 
om aantoonbaar te werken aan de 
vermindering van CO2 (niveau 3) en 
hier ook intern en extern transparant 
over te communiceren (niveau 3). 
Van bedrijven wordt verwacht dat zij 
kennis delen en samenwerking zoeken 
met belanghebbenden (overheden 
en maatschappelijke organisaties) om 
CO2-reductie in de sector of keten 
te initiëren (niveau 4) en realiseren 
(niveau 5).
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Sanering Bonfol: 
gevaarlijk afval veilig 
en duurzaam per spoor

Sinds 2010 wordt in het Zwitserse Bonfol 
een stortplaats met 140 000 ton gevaarlijk 
afval in opdracht van de Baselse chemi-
sche industrie gesaneerd door een Zwitsers 
bouwconsortium, samen met Indaver. Het 
transport van dat afval naar de verwer-
kingsinstallaties van Indaver gaat via het 
spoor. Indaver zet steeds meer in op der-
gelijk duurzaam, veilig en kostenbewust 
transport per spoor of langs water.

Wat doet Indaver?
Vanuit de speciaal daarvoor gebouwde 
ontgravingshal wordt het afval overge-
bracht naar een voorbehandelingszone, 
waar medewerkers van Indaver het afval 
controleren en zeven, en dan in containers 
laden. Dit afval gaat naar de draaitrommel-
ovens van Indaver in Biebesheim, Hamburg 
en Antwerpen.

Duurzaam transport per spoor
Het transport naar de verwerkings-
installaties gebeurt per spoor in speciale 
containers die Indaver voor dit project 
ontworpen heeft. De speciale containers 
waarin het afval vervoerd wordt voldoen 
aan de ADR-reglementering voor gevaarlijk 
afval: ze kunnen volledig worden afgeslo-
ten, ze lekken niet en zijn uitgerust met 
een actief-koolfi lter voor de verluchting. 
Om de 42 000 ton afval die in 2012 werd 
afgevoerd over de weg te vervoeren zou-
den 5 000 vrachtwagens nodig geweest 
zijn.

Site Doel is klimaatneutraal
De site Doel van Indaver, waar 
huishoudelijk afval, vergelijkbaar 
bedrijfsafval en slib thermisch ver-
werkt worden, is klimaatneutraal. 
Hoe doet ze dat?

Energie terugwinnen
Door energie terug te winnen bij de 
verbranding van huishoudelijk afval, 
vergelijkbaar bedrijfsafval en slib 
vermijdt Indaver dat op een andere 
plaats CO2 wordt uitgestoten voor 
de productie van energie met fossiele 
brandstoffen. Deze energie zet ze af 
onder de vorm van stoom of stroom 
in de omgeving van de site.

Materialen terugwinnen
Tijdens de verwerking van het afval 
wint Indaver metalen uit de afvalstof-
fen en de bodemassen terug voor de 
recyclingsector. Om die metalen te 
produceren met erts zou veel meer 
energie nodig zijn en zouden dus 
meer fossiele brandstoffen moeten 
worden aangesproken, met meer 
CO2-uitstoot tot gevolg.

Biomassa
In Doel is ongeveer de helft van het 
verwerkte afval organisch-biolo-
gisch en wordt daarom beschouwd 
als CO2-neutraal. De energie die 
gerecupereerd wordt door verbran-
ding wordt daarom beschouwd als 
hernieuwbare energie. Indaver is met 
haar site Doel een belangrijke produ-
cent van groene stroom.

Klimaatneutraal
Als we dit alles in de CO2-emissieba-
lans gieten – de totale CO2-uitstoot 
door onze roosterovens en wervel-
bedovens, verminderd met de CO2 
die we vermijden via de recuperatie 
van energie en van materialen en via 
de verbranding van biomassa – dan 
bedraagt het verschil slechts 3 % van 
de initiële hoeveelheid CO2-emissie. 
Doel is dus klimaatneutraal.

Uitgestoten 
emissie CO2 

bij thermische 
verwerking 
afvalstoffen 
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1 000 000

750 000

500 000

250 000

0

-250 000

-500 000

-750 000

-1 000 000

 - 528 427 ton

Biomassa is 
CO2-neutraal

- 379 935 ton

Geproduceerde 
energie 

spaart elders 
CO2-emissies uit

- 53 435 ton

Terug gewonnen 
materialen 

sparen elders 
CO2-emissies uit

verschil:
29 370 ton (3 %)

 = klimaat-
neutraal

Totaal 
vermeden 

emissie CO2:
961 797 ton

Totaal 
uitgestoten
emissie CO2:
991 167 ton

Biomassa

Geproduceerde energie

Teruggewonnen materialen



22 people

Een onderneming die 
ruimte geeft aan talent 

De ervaring, de kennis en de inzet van haar medewerkers 
maken van Indaver een bedrijf dat duurzame innovatie 
als handelsmerk heeft. Wij investeren voortdurend in 
opleiding, uitwisseling van kennis, ontwikkelen van 
vaardigheden en leiderschap bij onze medewerkers.

Kennis leidt tot creativiteit en innovatie, 
en tot oplossingen die we gisteren niet 
voor mogelijk hielden.
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Training & opleiding: 
veiligheid eerst
Onze organisatie blijft investeren in trai-
ning en opleiding. In 2012 is in de Indaver 
Groep meer dan 40 000 uren opleiding 
gegeven. Gezien de aard van onze acti-
viteiten en het belang dat Indaver hecht 
aan veiligheid, is meer dan een derde van 
de opleidingsuren voor veiligheidsoplei-
dingen. 

Kennisdelen: continu verbeteren 
en vernieuwen
Indaver is een kennisorganisatie. Onze 
medewerkers hebben kennis van materi-
alen, grondstoffen en verwerkingsproces-
sen opgebouwd. We wisselen die kennis 
ook uit, intern en met derden, om de 
dienstverlening continu te verbeteren en 
te vernieuwen. Via workshops, opleidin-
gen en seminaries heeft Indaver een stem 
in het debat rond duurzaam materialen- 
en afvalbeheer. 

Ze is erg zichtbaar op technische en 
beleidsfora waar ze haar kennis deelt. 
Opendeurdagen en bedrijfsbezoeken zijn 
de ideale gelegenheid om de stakeholders 
van Indaver een blik achter de schermen 

te gunnen en haar de kans te geven 
om zich te profileren als de uitgelezen 
partner voor afvalbeheer. Indaver streeft 
naar open communicatie. Burenraden en 
overlegfora belichamen haar kernwaarde 
‘open in woord en daad’.

Internationale 
competentiecentra stimuleren 
kennisuitwisseling
Indaver heeft International Operatio-
nal Competence Centers (IOCC) rond 
verbranding van gevaarlijk afval, afval en 

energie, behandeling van residu’s, trans-
ferstations en logistiek, en de internatio-
nale afvalstoffenwetgeving. Specialisten 
uit de regio’s komen samen om kennis uit 
te wisselen, te zien waar het beter kan en 
hoe Indaver een antwoord kan bieden op 
bepaalde noden.

Zo is er het IOCC voor Special Waste 
Incineration rond de verwerking van 
gevaarlijk afval. In dat IOCC brengen 
Antwerpen, Hamburg en Biebesheim 
medewerkers uit engineering, labo, on-
derhoud en planning & sales om de drie 
maanden samen voor ‘goede praktijk’-
projecten. Ze bundelen hun kennis om 
problemen op te lossen. 

De IOCC Energy organiseerde in novem-
ber 2012 een ‘Energy Business Develop-
ment Day’ over de regio’s heen met 
lezingen en workshops rond het ener-
giepotentieel van Indaver, windenergie, 
gasproductie uit compostering en vergis-
ting, energie-efficiëntie en de ecologische 
voetafdruk. Deze dag zal jaarlijks herhaald 
worden.

Vernieuwing uit de eigen koker
Indaver vernieuwt voortdurend haar pro-
cessen om nog meer materialen terug te 
winnen en de impact op mens en milieu 
nog te verkleinen. Medewerkers van 
Indaver zijn opgeleid met deze idee van 
continue verbetering en experimenteren 
zelf met nieuwe pistes. 

Opleidingscentrum Hessen:  
meer veiligheid en kwaliteit door 
kennisdelen

In de Duitse deelstaat Hessen heeft Indaver 11 tussenopslagcentra waar afval 
van de gemeenten wordt nagesorteerd en verpakt voor het transport naar de 
verwerkingsinstallaties van Indaver. Ze heeft hier een ook opleidingscentrum 
rond de ophaling en verwerking van afval. De opleidingen zijn er niet alleen voor 
medewerkers van Indaver, de trainingen zijn open voor iedereen. Ook gemeenten 
en inzamelaars en zelfs de brandweer van Hamburg nemen deel. De medewerkers 
van de gemeentelijke ophaling in Hessen krijgen een jaarlijkse opfrissingscursus.

Ook Indaver wint erbij. Hoe beter personeel bij gemeenten en ophalers is 
opgeleid, hoe hoger de kwaliteit van de inzameling en sortering en daarmee 
de kwaliteit van de verwerking. Bovendien verhoogt de opleiding de veiligheid 
voor de medewerkers van de ophaaldiensten. In de opleiding komen onder 
andere de voorschriften voor verpakking en transport van afval, het afvalrecht en 
projectmanagement aan bod. Wie de opleiding doorloopt, krijgt een certificaat 
erkend door de overheid.

totaal (m/v) verloop (%) absenteïsme (%)

België 688 6,82 3,76

Nederland 287 8,01 4,93

Ierland 183 6,6 2,10

Verenigd Koninkrijk 2

Duitsland 520 8,83 6,81

Portugal 8

Italië 5

Groep 1 693 7,81 4,72

Het personeelsbestand in 2012
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personeel veiligheidsindex* frequentiegraad ernstgraad

België + Portugal 696 4,3 8,21 0,17

Nederland 287 5,1 13,27 0,23

Ierland + UK 185 8,2 17,16 0,05

Duitsland + Italië 525 11,4 36,28 0,37

Groep 1 693 7,1 18,75 0,23

Veiligheid in cijfers 2012

Voor Indaver is de veiligheid van haar 
medewerkers, maar ook van diegenen 
die (in)direct bij haar activiteiten 
betrokken zijn, een absolute prioriteit. 
Dat strookt met onze kernwaarde ‘met 
oog voor mens, veiligheid en milieu’.

Veiligheid in 2012
In 2012 scoort Indaver opnieuw beduidend 
beter voor veiligheid dan het gemiddelde 
van de bedrijven in de afvalsector. De da-
ling in het aantal ernstige ongevallen zet 
zich door. Er was in 2012 wel een toename 
van het aantal incidenten met werkver-
let op de sites van Indaver, maar het ging 
veelal om lichtere letsels. Dit betekent dat 
medewerkers sneller ongevallen, ook klei-
ne, melden. Zo kan Indaver meer inzicht 
krijgen in onveilige situaties en ze beter 
voorkomen.

analyses, veiligheidsprocedures en het 
gebruik van persoonlijke beschermingsmid-
delen in alle betrokken afdelingen. Dankzij 
doelgerichte veiligheidscommunicatie en 
frequente veiligheidsopleidingen, instruc-
ties en herhalingssessies wordt er veilig 
gewerkt; 

check: via controles, veiligheidsrondgan-
gen en systematische rapportering op basis 
van prestatie-indicatoren volgt Indaver 
deze veiligheidsprestaties nauwgezet op;

act: bij problemen of incidenten corrigeert 
Indaver of stuurt ze de procedure bij. 

•  Leren uit ongevallen
Na elk ongeval voert Indaver een gedetail-
leerd onderzoek naar de oorzaak ervan. 
We prikken daarna doelstellingen en wer-
ken preventieve acties uit om de resultaten 
te verbeteren en ongevallen te vermijden.

Uit de analyse van ongevallen en onveilige 
situaties in 2012 hebben we drie basisoor-

zaken bij eigen personeelsleden en onder-
aannemers gevonden: 

n  afwijkingen van de procedures; 
n  tekortkomingen in het ontwerp of in de 

voorbereiding; 
n  onoplettendheid en onderschatting van 

de risico’s. 

Indaver nam organisatorische maatregelen 
om de veiligheid te verhogen. Een Group 
Safety Manager moet de veiligheidsexper-
tise coördineren en uitwisselen, zowel in 
de groep als met de sector en externe ac-
toren. Zo kan Indaver de juiste prioriteiten 
bepalen om de veiligheid te verbeteren.

In het jaaractieplan 2013 voor Indaver in 
België is onder andere opnieuw aandacht 
voor het beheersen van stofvorming op 
enkele sites en de beperking van het 
valrisico aan stortbunkers. Communicatie 
gaat enkele veiligheidsthema’s in de kijker 
zetten, en er wordt gewerkt rond het tillen 
van lasten en de veiligheid van rolpoorten.

Veiligheid eerst 
bij Indaver

Oog voor mens,
veiligheid en milieu
Oog voor mens,
veiligheid en milieu

plan

check

doact

plan-do-check-act:
een beproefde 

methode om het 
veiligheidsbeleid 
uit te stippelen

Veiligheidsbeleid
•  Plan-do-check-act 

Indaver stippelt haar veiligheidsbeleid uit 
volgens de Plan-Do-Check-Act-aanpak: 

plan: de veiligheidsdepartementen en de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
stellen samen jaaractieplannen op met 
relevante veiligheidsmaatregelen; 

do: deze actieplannen leiden tot aange-
paste technische voorzieningen, job safety 

*  Veiligheidsindex = een gewogen gemiddelde van het aantal ongevallen (waarbij de ernst van het 
ongeval bepalend is voor het toegekende gewicht) in verhouding tot het aantal werknemers.
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Winst voor de 
samenleving 

Indaver beseft al langer dat we moeten evolueren naar een 
samenleving waarin we zorgvuldiger en slimmer omspringen met 
natuurlijke rijkdommen. Ze zet afval om in nieuwe grondstoffen 
of in energie. Zo creëren we een samenleving waarin materialen 
een eeuwige kringloop vormen, een recycling society die de 
toekomstige generaties niet belast.

Naar een ‘recycling society’

Winst betekent voor Indaver niet al-
leen profi t, ook al is ze tevreden dat ze 
in 2012 opnieuw een sterk resultaat 
neerzette. Het gaat om prosperity – 
winst voor de hele samenleving. 

Ook in 2012 zette Indaver projecten 
op die de recycling society dichterbij 
brengen. Innovatie is hierbij steeds een 
drijvende kracht. We ontwikkelen nieu-
we technologieën en bouwen geavan-
ceerde installaties met één doel voor 
ogen – zo veel mogelijk materialen en 
energie recupereren uit afval. Indaver 
investeert in onderzoek en ontwikke-
ling om steeds weer de standaard voor 
afvalbeheer te kunnen zetten.

Indaver wil ook niet losstaan van de 
regio waar ze haar activiteiten heeft. 
Ze koestert haar maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid niet alleen door haar 
impact op mens en milieu zo klein mo-
gelijk te maken. Ze steunt ook maat-
schappelijke projecten en sponsort 
goede doelen die stroken met haar 
kernwaarden en die goed zijn voor de 
regio waar zij activiteiten heeft.
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 Indaver Valley, duurzaam 
omspringen met ruimte
Van de vallei tussen twee stortplaatsen 
van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval in 
Antwerpen maakte Indaver een nieuwe 
stortplaats. 

 Doel: nieuwe turbine
In 2012 werd op site Doel een nieuwe 
stoomturbine voor de roosterovens in 
gebruik genomen. Site Doel heeft nu drie 
turbines waarmee ze gemiddeld 75 MW 
elektriciteit zal produceren, voldoende voor 
170 000 gezinnen.

 Voorvergister Alphen aan den 
Rijn: van groen afval naar groen 
gas
In 2013 krijgt de composteringsinstallatie 
van Alphen aan den Rijn een voorvergister 
voor de duurzame verwerking van groen-
te-, fruit- en tuinafval. Naast hoogwaardige 
compost zal de vergister biogas opleveren, 
dat fossiele brandstoffen vervangt.

 Meath: Waste-to-Energy
In 2012 verwerkte de nieuwe  installatie 
voor huishoudelijk en verge lijk baar 
bedrijfsafval met energierecuperatie in 
Duleek, Co. Meath, 205 575 ton afval. 
Ze bood haar klanten in Ierland voor 
hun afval zo een duurzamere oplossing 
dan storten. Alle stoom die vrijkwam bij 
de thermische verwerking werd door de 
turbine omgezet in stroom voor het Ierse 
elektriciteitsnetwerk.

 Unieke samenwerking met 
de milieubeweging
Het Fonds Duurzaam Materialen- en 
Energiebeheer is een unieke samenwer-
king van Indaver en de lokale en regio-
nale milieubeweging. Het ondersteunt 

vernieuwende projecten die Vlamingen 
duurzamer leren omgaan met materialen 
en energie, in lijn met de inspanningen 
van Indaver om zoveel mogelijk afval om 
te zetten in grondstoffen en hernieuw-
bare energie. 

 Recuperatie chloorhoudend 
afval
In dit project onderzoekt Indaver of 
chloorhoudend afval kan gerecupereerd 
worden door de thermische oxidatie van 
het afval in een cluster op te nemen, 
waarbij de chloor volledig wordt terugge-
wonnen voor de productie van zoutzuur 
en ijzerchloride. 

 Zeldzame aardmetalen 
Zeldzame aardmetalen zijn onmisbaar voor 
veel nieuwe en groene technologieën. Om-
dat het aanbod de vraag niet volgt, zien 
steeds meer industrieën brood in effi ciën-
tere recycling om deze grondstoffen terug 
te winnen. In de kwikhoudende TL-lampen 
die Indaver Relight verwerkt in Doel zitten 
fracties van deze metalen. Indaver is be-
trokken bij projecten en bij onderzoek om 
ze te recupereren.

2012 in vergelijking met 2011

n  Bedrijfsopbrengsten: 
€ 527 miljoen tegenover 
€ 520 miljoen voor 2011 (+ 1 %)

n  Bedrijfskosten: 
€ 491,1 miljoen tegenover € 490,3 
miljoen voor 2011 (+ 0 %)

n  Bedrijfskasstroom (EBITDA): 
€ 103 miljoen tegenover € 93 
miljoen voor 2011 (+ 10 %)

n  Bedrijfsresultaat inclusief 
winst of verlies op de over-
dracht van vaste activa en 
resultaatsbijdrage van de 
deelnemingen: € 51 miljoen 
tegenover € 49 miljoen voor 2011 
(+ 6 %)

n  Bedrijfsresultaat (EBIT): 
€ 36,2 miljoen tegenover € 30,1 
miljoen voor 2011 (+ 20 %)

n  Netto fi nancieel resultaat: 
€ -11,4 miljoen tegenover € -9,7 
miljoen voor 2011

n  Nettobijdrage minderheidspar-
ticipaties en 50 % joint ventures: 
€ 13 miljoen tegenover € 17,8 
miljoen voor 2011 (-27 %)

n  Groepswinst voor belastin-
gen: € 39,3 miljoen tegenover 
€ 39,0 miljoen voor 2011 (+ 1 %)

n  Groepswinst na belastingen: 
€ 31,6 miljoen tegenover € 30,9 
miljoen voor 2011 (+ 2 %)

Projecten in 2012

Succesvolle 
groei 
De resultaten van de Indaver Groep voor 2012 zijn bijzonder 
goed. Rekening houdend met de bijzonder uitdagende omge-
ving geeft dit een stevige basis voor verdere groei. Indaver heeft 
in de voorbije jaren haar competitiviteit en marktpositie nog 
weten te versterken. Het steeds verder optrekken van haar cash 
fl ows en de robuustheid hiervan ondersteunen vanzelfsprekend 
de verdere groeiambities en mogelijkheden voor Indaver.

Ondanks het hoge investeringsniveau, onder meer voor de 
afwerking van het project Meath in Ierland en het MediPower® 
project in België, konden de fi nanciële structuur en de solva-
biliteit van de Indaver Groep nog verder worden verstevigd. 
Indaver is dus klaar voor verdere groei en ziet ook nog behoor-
lijk wat mogelijkheden om deze groei te realiseren op een ma-
nier die ook waarde creëert voor haar aandeelhouders. 

Bekijk 
alle fi nanciële 

cijfers in detail:
sustainabilityreport.

indaver.comindaver.com



MediPower®:  
duurzame en veilige oplossing voor medisch afval

Deze installatie op de site Antwerpen, die 
in oktober 2012 operationeel werd, zal 
jaarlijks 30 000 ton risicohoudend medisch 
afval (RMA), ander verpakt afval uit de 
farmaceutische en chemische sector en 
vloeibare afvalstoffen verwerken.

Met MediPower® heeft Indaver een van 
de grootste en modernste installaties 
ter wereld voor de verwerking van 
ziekenhuis- en sensitief farmaceutisch 
afval, met een zeer hoge graad van 
energierecuperatie. 

Veilig voor de mens
Het verpakt risicohoudend medisch 
afval wordt naar de oven gebracht via 
een automatisch voedingssysteem met 
rollenbanen, afduwers en liften, zodat 
medewerkers niet besmet worden of zich 
verwonden aan scherpe voorwerpen. 

‘Oog voor mens, veiligheid en milieu’ is 
onze kernwaarde en met MediPower® 
garanderen we de veilige verwerking van 
dit afval.

Volledige vernietiging
De verbranding in de draaitrommeloven 
bij een temperatuur van 950 °C 
garandeert een zo volledig mogelijke 
vernietiging van alle contaminanten zoals 
bacteriën en potentieel besmet materiaal. 
Gevaarlijke bestanddelen als kwik en 
cytostatica (kankermedicijnen) verwerkt 
Indaver veilig tijdens de vergassing in de 
draaitrommeloven.

Veilig voor het milieu
De performante rookgasreiniging 
van MediPower® zorgt ervoor dat er 
geen zware metalen, zwavel of kwik 
ontsnappen. Een elektrofilter ontstoft, 

een getrapte natte gaswassing met 
kalksteen haalt de zure componenten uit 
de rookgassen. Op de schouw waaruit de 
rook komt na een laatste tocht door de 
dioxinefilter staat een labo dat continu 
meet of de emissies voldoen aan de 
strengste milieunormen.

Terugwinning energie
De stoom die wordt opgewekt tijdens 
de thermische verwerking gebruikt 
Indaver voor de verwarming van eigen 
gebouwen of buurtbedrijven zoals 
het ontwateringsbedrijf Amoras. Via 
de krachtige turbine wordt de stoom 
ook omgezet in elektriciteit die op het 
net gaat. Met de warmte die we nu 
recupereren op de site Antwerpen, 
uit MediPower® en de twee andere 
draaitrommelovens, kunnen we energie 
leveren voor 10 000 gezinnen.
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