
Toonaangevend
in duurzaam

afvalbeheer

focus oP vAlorisAtie 
vAn MAteriAlen 
en energie

indAver groeP
duurZAAMheidsrAPPort 2010



inhoudstAfel

 Voorwoord 4

1 Inleiding 6

EFQM als kapstok 6

Betrouwbare en geverifi eerde 
informatie 7

Open communicatie 8

Kerncijfers 10

Belangrijkste realisaties 2010 13

2 Beleid en visie 16

Strategie 16

Beleid 17

3 Processen 24

Activiteiten van de Indaver Groep 24

Afval in beheer: hoeveelheden 28

Verwerking, transfer, trading 34

Beheer van processen 35

Realisaties en projecten 40

4 Resultaten naar omgeving 46

Minimale impact op de omgeving 46

Lucht 47

Bodem 53

Water 54

Valorisatie van materialen 56

Duurzaam omgaan met energie 61

2



indaver groep | duurzaamheidsrapport 2010

4.
  r

es
u

lt
At

en
 n

A
A

r 
o

M
g

ev
in

g

3

5 Human resources 68

Aantal medewerkers groeit 68

Human resources in cijfers 69

Personeelsbeleid in de regio’s 71

Veiligheid 73

6 Klantentevredenheid 78

Public waste PartnershipS 78

Total Waste Management 81

7 Financiële resultaten 86

Algemene toelichting 87

Bespreking van de 
resultatenrekening 88

Bespreking van de 
geconsolideerde balans 90

Balans na winstverdeling 92

Verplichtingen en 
eigen vermogen 93

Verlies- en winstrekening 94

3

in
h

o
u

d
st

A
fe

l



4

voorWoord

“

indaver heeft als waardengedreven 
onderneming een duidelijke missie, 
strategie en geografische focus voor 
ogen. onze kernactiviteit is het beheren 
van intelligente afvalbeheerssystemen 
en de exploitatie van complexe, 
innovatieve verwerkingsinstallaties: 
voor industrieel en gevaarlijk afval, 
huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 
en bio-organisch afval. steeds met als 
uitgangspunt een duurzaam materialen- 
en energiebeheer. 

indaver is met een strategische 
participatie van de vlaamse overheid en 
een aantal industriële ondernemingen 
in haar kapitaal, sterk verankerd in 
vlaanderen. Met het Zeeuws-(vlaamse) 
deltA als hoofdaandeelhouder ook 
in nederland. de overname van de 
activiteiten van deltA Milieu in de indaver 
groep heeft dit nog meer verstevigd. 

indaver gaat steeds voor een klantgerichte 
aanpak, flexibel op maat van specifieke 
behoeften van de klanten. indaver is
voor huishoudelijk en vergelijkbaar 
bedrijfsafval met haar ontzorgingsconcept 
Public waste Partnerships een 
toonaangevende partner voor de 
overheden in België, ierland en nederland: 
kernactiviteiten zijn hoogwaardige 
materiaalrecyclage en Waste-to-energy.
industriële bedrijven hebben nood aan 
geïntegreerde oplossingen voor hun 
afvalbeheer en willen samenwerken 

”
Duurzaam omgaan 

met materialen en energie 
is een belangrijk onderdeel 

van onze strategie.
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met pan-europese dienstverleners. 
de total Waste Management aanpak 
van indaver speelt hier perfect op in en 
kan verschillende vormen aannemen: 
van verwerking en bijhorend transport 
tot onsite beheer en zelfs het beheren van 
verwerkingsinstallaties die eigendom zijn 
van de klant. 

Zowel via organische groei als door 
weloverwogen participaties en 
partnerships breidt indaver haar 
activiteiten op een gefaseerde wijze 
verder uit. Zo is indaver uitgegroeid 
tot een internationale speler in europa, 
met focus op die landen waar onze 
kernklanten – (petro)chemie, farmacie, 
automotive, metallurgie en elektronica – 
sterk aanwezig zijn.

het duurzaam vasthouden aan ons streven 
naar een verantwoord en duurzaam 
afvalbeheer maakte van indaver een 

groep met commerciële activiteiten over 
heel europa en verwerkingsactiviteiten in 
België, nederland, ierland, het verenigd 
koninkrijk en duitsland.

We houden eraan al onze stakeholders, 
in het bijzonder onze klanten, uitdrukkelijk 
te bedanken voor hun vertrouwen in ons 
duurzaam afvalbeheer. We bedanken onze 
medewerkers, voor hun inzet dag aan dag 
om onze duurzame aanpak te realiseren.

Ronny Ansoms
CEO, tot 30 april 2011

Paul De Bruycker
CEO, vanaf 1 mei 2011

Peter Boerma
Voorzitter raad van bestuur
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Met de jaarlijkse publicatie van haar duurzaam-

heidsrapport vervult indaver een van haar 

kernwaarden, ‘open in woord en daad’. het 

rapport maakt onze prestaties op het vlak 

van mens en milieu transparant voor al onze 

stakeholders. Alle gepubliceerde cijfers en 

resultaten zijn gebaseerd op de systematische 

metingen binnen onze managementsystemen 

en worden stuk voor stuk geverifi eerd door 

externe partijen. 

1. inleiding

Het duurzaamheidsrapport van Indaver is opgebouwd vol-
gens de structuur van het EFQM-model. Dit bedrijfsmodel 
– ontwikkeld door de European Foundation for Quality Ma-
nagement – behandelt alle aspecten van een organisatie, 
zowel op het vlak van activiteiten (enablers) als van resulta-
ten. Centraal in dit model staat de dynamische aanpak van 
Plan-Do-Check-Act.

1.1 EFQM als kapstok

De Plan-Do-Check-Act cyclus vormt de basis voor de duur-
zame aanpak van Indaver: we streven ernaar planmatig te 
werken, de activiteiten te beheersen, te controleren en te 
evalueren, en bij te sturen waar nodig met het oog op het 
continu verbeteren van onze bedrijfsprocessen en dienst-
verlening.

EFQM: Elk hoofdstuk in dit 
rapport situeren we in het EFQM-
model. Voor sommige hoofdstukken 
behandelen we de activiteiten en 
resultaten met betrekking tot dit 
criterium als één geheel.
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1.2 Betrouwbare en geveri� eerde informatie

Geïnspireerd door GRI ■
Indaver inspireert zich voor haar Duurzaamheidsrapport 
2010 op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative 
(GRI). GRI is een internationaal erkend systeem voor verslag-
geving over de economische, milieugerelateerde en sociale 
prestaties van een organisatie. De GRI-richtlijnen bestaan 
uit principes die helpen bij het bepalen van de inhoud van 
het verslag en het waarborgen van de kwaliteit van de infor-
matie. Het is een belangrijke inspiratiebron voor Indaver om 
haar duurzaamheidsrapportering op te maken en daarbij te 
streven naar continue verbetering.

Scope van het rapport ■
We beschouwen de Indaver-activiteiten op onze verschil-
lende vestigingen in Europa. Ook de activiteiten van doch-
terondernemingen waarin Indaver voor meer dan 50 % 
participeert en de dochters van 50 % waarvan de exploitatie 
gebeurt op een Indaver-site (SVEX, SLECO) komen aan bod. 
Ook de activiteiten van DELTA Milieu, dat op 1 september 
2010 werd geïntegreerd in de Indaver Groep, komen mee 
aan bod in dit rapport. De fi nanciële resultaten worden ge-
consolideerd volgens de overeenstemmende participatie 
van Indaver conform de IFRS-rapporteringswijze.

Inspelen op verwachtingen ■
Indaver brengt jaarlijks een duurzaamheidsrapport uit. Het 
vorige rapport – over de prestaties van 2009 – verscheen in 
mei 2010. Het huidige rapport beschrijft de activiteiten en 
prestaties van Indaver in 2010 op vlak van veiligheid, milieu, 
kwaliteit en openheid. Om te garanderen dat het rapport 
representatief is voor de hele organisatie, zijn de inhoud en 
reikwijdte bepaald door een regio- en departementsover-
schrijdende werkgroep. Indaver stemt de inhoud van het 
rapport steeds opnieuw af op de verwachtingen van de ver-
schillende belanghebbenden.

Door de geïntegreerde managementsystemen die Indaver 
hanteert – waaronder ISO 9001 en ISO 14001 – kunnen data 
en documenten op een systematische wijze worden bijge-
houden en gerapporteerd. De gegevens worden op regel-
matige basis onderworpen aan audits, zowel intern als ex-
tern. Meer informatie over onze managementsystemen vind 
je op pagina 35.

Bureau Veritas Certifi cation Belgium heeft de inhoud en 
data van het rapport geverifi eerd (zie pagina 96) op volle-
digheid, relevantie van de gegevens en data, en betrouw-
baarheid ervan.

Het deel over de fi nanciële gegevens en de geconsolideerde 
jaarrekening werd goedgekeurd door de commissarisrevi-
sor Mazars in zijn verslag aan de algemene vergadering van 
de aandeelhouders.

Het duurzaamheidsrapport kan geconsulteerd worden op de 
Indaver-websites www.indaver.be en www.indaver.com. Voor 
meer informatie over en feedback op dit rapport kunt u contact 
opnemen met Jos Artois, Corporate Communicatiemanager, 
op + 32 15 28 80 40 of via mail: jos.artois@indaver.be.

Streven naar continue verbetering ■
Het jaarlijkse duurzaamheidsrapport is voor Indaver een be-
langrijk instrument in de externe communicatie. Het wordt 
actief gebruikt in vele contacten, in lijn met onze proactieve 
communicatieaanpak en speelt zo een grote rol bij het in-
vullen van Indavers kernwaarde ‘open in woord en daad’. 
We geven aan onze stakeholders (medewerkers, buren, over-
heden, klanten, milieubeweging, fi nanciële instellingen) via 
ons duurzaamheidsrapport duidelijk aan hoe we ons duur-
zaam afvalbeheer concreet maken. Relevante, meetbare en 
verifi eerbare prestatie-indicatoren staven onze aanpak.

In ons streven naar ‘continue verbetering’ houden we steeds 
rekening met de verwachtingen en de feedback die we van 
onze stakeholders krijgen. Onze stakeholders beoordelen 
het rapport positief voor de duidelijke structuur, lay-out en 
inhoud. Opmerkingen en suggesties nemen we mee bij de 
redactie van het volgende rapport. Zo worden elk jaar een 
aantal nieuwe aspecten uitgebreider belicht, op vraag van 
onze stakeholders. Door de internationalisering van onze 
activiteiten heeft ons duurzaamheidsrapport ook een bre-
dere geografi sche focus.

”
“““““Door de verdere internationalisering 

van onze activiteiten heeft het 
duurzaamheidsrapport over 2010 
ook een bredere 
geogra� sche focus.
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Doelgroepgerichte en structurele  ■
inspanningen

Indaver besteedt veel aandacht aan communicatie over haar 
activiteiten en projecten naar alle stakeholders via doel-
groepgerichte en gestructureerde informatie. In de com-
municatieplanning maken we jaarlijks een overzicht van de 
communicatiemiddelen die worden ingezet. De websites en 
specifi eke publicaties vormen het hart van de communica-
tiemix. Distributielijsten voor publicaties worden regelmatig 
geactualiseerd, zodat de verzending naar alle stakeholders 
op een effi  ciënte wijze verloopt.

www.indaver.com ■
De overkoepelende website www.indaver.com vervult twee 
verschillende functies. Enerzijds is het de corporate website 
van de Indaver Groep met alle algemene informatie over de 
Groep, anderzijds fungeert de site ook als portaal voor de 
websites van alle regio’s waarin Indaver acief is. 

Dialoog creëren met de omgeving  ■
Om de open communicatie met de omgeving vorm te ge-
ven, worden in Vlaanderen op regelmatige basis burenraden 
of overlegvergaderingen georganiseerd. De samenstelling 
en werking ervan worden opgezet in samenwerking met 
alle betrokkenen en regelmatig geactualiseerd. Voor enkele 
activiteiten is dit bepaald in de betreff ende vergunning. In 
Ierland vinden regelmatig publieke hoorzittingen plaats 
waar de burgers terecht kunnen met vragen over de nieuwe 
projecten. In Duitsland organiseren we in Biebesheim zes-
maandelijks milieuoverlegvergaderingen met de betrok-
ken stakeholders. De resultaten van de emissiemonitoring 
worden in een elektronische nieuwsbrief gepubliceerd op 
de website.

Regionale acties ■
Naast deze systematische communicatie-inspanningen, or-
ganiseerde Indaver in 2010 een aantal specifi eke acties naar 
buurtbewoners en het grote publiek.

Overleg leidt tot vervroegde sluiting stortplaats in 
Nederland
Indaver Nederland gelooft in open communicatie en nauw 
overleg met de omwonenden van haar sites. De bedrijfslo-
caties zijn verdeeld over de provincies Zeeland, Zuid-Hol-
land en Noord-Brabant. De specifi eke communicatie is sterk 
afhankelijk van de lokale behoefte. In 2010 kwam er bijvoor-
beeld een dialoog op gang over de activiteiten op de stort-
locatie in Derde Merwedehaven. Het goede overleg tussen 
omwonenden, de betrokken overheden en Indaver Neder-
land leidde tot een vervroegde stopzetting van die activitei-
ten. De stopzetting was oorspronkelijk voorzien voor 2017, 
maar zal nu eind 2012 al plaatsvinden.

Omwonenden in Ierland vertrouwd maken met Waste-
to-Energy
Indaver bouwt in het Ierse Meath een Waste-to-Energy-
installatie, de eerste in zijn soort in Ierland. Omdat de Ierse 
bevolking niet echt vertrouwd is met het concept, is een 
duidelijke en open communicatie van groot belang. Indaver 
Ireland organiseerde in 2010 alvast een reeks succesvolle in-
fodagen. Een aantal bewoners, journalisten en politici wer-
den bovendien uitgenodigd om een van onze installaties in 
België te bezoeken. Indaver Ireland zal tijdens de verdere 
bouw op regelmatige basis blijven communiceren, onder 
meer via nieuwsbrieven en via de Indaver Community Li-
aison Committee, een overlegcomité dat bestaat uit lokale 
bewoners, gemeenteraadsleden en Indaver.

Opendeurdag Biebesheim verhoogt vertrouwen buurt-
bewoners
Indaver Deutschland organiseerde op 8 mei 2010 opnieuw 
een opendeurdag in haar verbrandingsinstallatie voor 
gevaarlijk afval in Biebesheim. Dit is een driejaarlijks laag-
drempelig evenement om buren en buurtbewoners te in-
formeren over de werking van de installatie en over correcte 
afvalinzameling. Uit een enquête onder de 500 bezoekers 
bleek dat de aangereikte informatie het vertrouwen in de 
onderneming versterkt had.

1.3 Open communicatie

1. inleiding

Indaver pleegt op 
regelmatige basis overleg 
met omwonenden en 
lokale overheden.
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Indaver vervult een maatschappelijke rol ■
Indaver neemt haar maatschappelijke rol ten volle op. 
Indaver wil duurzame en innovatieve projecten rond afval- 
en energiebeheer in het Vlaamse Gewest ondersteunen en 
heeft daarvoor het Fonds Duurzaam Materialen- en Energie-
beheer opgericht. Het Fonds werd opgericht in samenwer-
king met de lokale en regionale milieubeweging. Het jaar-
lijks werkingsbudget wordt ter beschikking gesteld door 
SLECO nv en beheerd door de Koning Boudewijnstichting. 
Het Fonds ondersteunt projecten met een aantoonbaar en 
blijvend milieurendement inzake materialen- en energie-
beheer. Meer info: www.kbs-frb.be.

Met het Fonds Duurzaam Materialen- 
en Energiebeheer wil Indaver 
duurzame en innovatieve projecten 
ondersteunen.

Hooge Maey neemt deel 
aan Open Bedrijvendag
De Open Bedrijvendag 2010 stond in het teken 
van hernieuwbare energie. De Hooge Maey 
maakte van de gelegenheid gebruik om haar 
jongste energieproject te tonen aan het publiek: 
het kweken van algen voor de productie van 
biogrondsto� en. De interesse bleek bijzonder 
groot: bijna 2 000 bezoekers stonden in de rij 
om kennis te maken met de algenplantage. 
Zij kregen ook uitgebreid uitleg over de manier 
waarop niet-recyclebaar, niet-gevaarlijk afval 
een duurzame eindverwijdering krijgt, hoe 
energie wordt opgewekt uit afval en hoe afval-
water gezuiverd wordt.
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Indaver heeft in Meath, Ierland in samenwerking met de 
plaatselijke gemeenschap en de lokale overheid het fonds 
‘Carranstown Environmental, Community Projects Grant 
Scheme’ opgezet. Indaver stelt een jaarlijks werkingsbud-
get ter beschikking om plaatselijke initiatieven fi nancieel te 
ondersteunen, vooral in Carranstown/ Duleek. Het budget 
wordt beheerd door een bestuurscomité met vertegen-
woordigers van de lokale gemeenschap.
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1. inleiding

Totale hoeveelheid afval in beheer ■
In 2010 bood Indaver voor circa 4,3 miljoen ton afvalstof-
fen een oplossing ofwel in eigen verwerkingsinstallaties of 
via trading in de installaties van derden. Onder verwerking 
beschouwen we de afvalstoff en die in een Indaver instal-
latie worden verwerkt of die worden aangeleverd op een 
Indaver-transferstation. In totaal verwerkten we in 2010 on-
geveer 3,5 miljoen ton afvalstoff en. Bijna 1 miljoen ton af-
valstoff en werd via trading verwerkt bij een extern centrum. 
Regio België stond in voor het beheer van 43 % van de afval-
stoff en, regio Nederland en Duitsland namen respectievelijk 
32 % en 22 % voor hun rekening. 

1.4 Kerncijfers

Totale hoeveelheid afval in beheer (in ton)  ■

verwerking trading totaal

eigen verwerking transfer

Antwerpen 402 837   402 837
Doel 1 131 394   1 131 394
Kallo  3 009  3 009
Willebroek 48 378 26 153  74 531
Grimbergen 33 426 44 435  77 861
Leuven (IMS) 11 172   11 172
totaal regio België 1 627 207 73 597 148 313 1 849 117

IJmuiden (AROC) 154 100   154 100
Hoek (IGA) 9 958 11 106  21 064
GFT-compostering sites* 212 656   212 656
Groencompostering sites** 209 676   209 676
Stortplaatsen*** 356 949   356 949
Overslagstations****  236 535  236 535
totaal regio Nederland 943 339 247 641 203 605 1 394 585

totaal regio Ierland / VK 553 14 244 60 470 75 267

Hamburg 144 397 2 058 146 455
Biebesheim 135 871 135 871
Billigheim 27 709 374 28 083
Frankfurt 36 634 3 572 40 206
Kassel-Bettenhausen 33 163 2 878 36 041
Stuttgart-Hedelfi ngen 28 173 16 419 44 592
Nieder-Ofl eiden 159 334 159 334
Bonfol 4 136 4 136
totaal regio Duitsland 569 417 25 301 361 527 956 245

Portugal  3 073 2 751 5 824
Italië  5 480 31 018 36 498
totaal andere regio’s  8 553 33 769 42 322

totaal 3 140 516 369 336 807 684 4 317 536

* Alphen aan den rijn, Bergschenhoek, rotterdam europoort, vlissingen oost

** vlissingen oost, Moerdijk, rijpwetering, rotterdam Botlek, voorschoten

*** derde Merwedehaven, noord- en Midden Zeeland

**** koegorspolder, sloe, goes, Zrd Milieustraten
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Financiële resultaten 2010 ■

 in miljoenen euro

Bedrijfsopbrengsten 414

Bedrijfskosten 391

EBITDA* 76

Bedrijfsresultaat (EBIT) 22,7

Winst na belastingen 24,5

Eigen vermogen 264,4

2010 in vergelijking met 2009  ■

Bedrijfsopbrengsten: EUR 414 miljoen (+ 13 %)  ■

Bedrijfskosten: EUR 391 miljoen (+ 12 %) ■

Bedrijfskasstroom (EBITDA): EUR 76 miljoen (+ 17 %)  ■

Bedrijfsresultaat inclusief winst of verlies op de overdracht van vaste activa en resultaatsbijdrage  ■

van de deelnemingen: EUR 36 miljoen (+ 27 %) 
Bedrijfsresultaat (EBIT): EUR 22,7 miljoen voor 2010 (+ 41 %) ■

Netto fi nancieel resultaat: EUR – 7,8 miljoen  ■

Nettobijdrage minderheidsparticipaties en 50 % joint ventures: EUR 13,1 miljoen ■

Groepswinst voor belastingen: EUR 28,2 miljoen (+ 38 %)  ■

Groepswinst na belastingen: EUR 24,5 miljoen (+ 47 %) ■

Nettowinstaandeel van de Groep: EUR 25,8 miljoen ■
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Indaver beschikt over een 
aanzienlijke financiële 
draagkracht en stabilitieit: 
een uitstekende basis voor haar 
verdere groei. 

*  eBitdA = operationeel resultaat + afschrijvingen + netto waarde-
verminderingsverliezen + voorzieningen + iAs 19 inclusief lasten en 
kosten + aandeel in de winst van de minderheidsdeelnemingen – het deel 
van de vooruitbetaalde capaciteitsrechten dat in resultaat genomen werd.

Financiële resultaten 2010 ■
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1. inleiding

Het personeelsbestand in 2010 ■

bedienden arbeiders

man vrouw subtotaal man vrouw subtotaal totaal

België Indaver 247 161 408 81 1 82 490

Indaver Logistics 5 1 6 31 0 31 37

Indaver Medical Services 0 3 3 11 0 11 14

SVEX 104 2 106 0 0 0 106

SLECO 2 1 3 0 0 0 3

Indaver Participaties 1 3 4 0 0 0 4

Nederland AROC 18 1 19 0 0 0 19

Indaver Personeel 24 3 27 0 0 0 27

Indaver Gevaarlijk Afval 14 7 21 0 0 0 21

Voormalige sites DELTA Milieu 185 29 214 0 0 0 214

Ierland 35 46 81 40 4 44 125

Verenigd Koninkrijk 23 4 27 0 0 0 27

Duitsland 165 82 247 240 25 265 512

Portugal 3 2 5 6 0 6 11

Italië 3 3 6 0 0 0 6

totaal 829 348 1177 409 30 439 1 616

Het personeelsbestand in 2010 ■
Op 31 december 2010 telde de Indaver Groep 1 616 mede-
werkers waaronder 1 177 bedienden en 439 arbeiders. Dit 
zijn 214 medewerkers extra in vergelijking met 2009, een 
stijging die we voornamelijk te danken hebben aan de in-
tegratie van de activiteiten van DELTA Milieu. 998 medewer-
kers waren tewerkgesteld op eigen Indaver-sites, 618 me-
dewerkers bij dochters waarin Indaver voor minstens 50 % 
participeert. 
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1.5 Belangrijkste realisaties 2010 

Integratie van de activiteiten van DELTA Milieu in de Indaver Groep met het oog op  ■

synergievoordelen en het verruimen van de dienstverlening.
Opzetten van een nieuwe matrixstructuur met vier regio’s België, Nederland, Duitsland  ■

en Ierland en het Verenigd Koninkrijk om beter te kunnen inspelen op verwachtingen 
van klanten en marktontwikkelingen en om de synergie maximaal te kunnen benutten.
Start van de bouw van Medipower op de site van Antwerpen in België zodat we onze  ■

dienstverlening voor de thermische verwerking van medisch afval kunnen garanderen.
Uitwerken van een co-operation agreement om de aansturing van de activiteiten over  ■

de verschillende regio’s heen te stroomlijnen.
Verderzetten van de bouw van de Waste-to-Energy-installatie in Meath in Ierland zodat  ■

deze in het najaar van 2011 operationeel is.
Opzetten van een e-reporting voor industriële klanten, start van een gefaseerde roll-out  ■

van de nieuwe tool.
Realiseren van mooie winst en stevige cashfl ows, die de verdere groeimogelijkheden  ■

van Indaver ondersteunen.

De Waste-to-Energy-installatie in 
het Ierse Meath zal in het najaar 
van 2011 operationeel zijn.
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2.  
Beleid
en visie



lAMPen
Indaver recycleert jaarlijks dertig miljoen 
kwikhoudende lampen. Dankzij geavanceerde 
technieken recupereren we tot 95 % van het 
materiaal, voornamelijk glas en metaal.

De lampen worden in volledig afgesloten 
ruimtes gebroken, terwijl de proceslucht 
continu wordt afgezogen en gereinigd. Alle 
gevaarlijke stoffen – in dit geval voornamelijk 
kwik – worden zorgvuldig verwijderd, zodat 
ze niet in de gerecycleerde materialen of in de 
omgeving terechtkomen. 
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Een duidelijke strategie voor ogen
duurzaam ondernemen start met een duidelijke strategie. onze kernactiviteit is het 

beheren van intelligente afvalbeheersystemen en de exploitatie van complexe, innovatieve 

verwerkingsinstallaties. Met één doel voor ogen: een maximale valorisatie van materialen 

en energie. Zodat onze klanten – bedrijven én overheden – steeds op de meest duurzame 

oplossing kunnen rekenen voor het beheer van hun afvalstoff en.

2.  
Beleid en visie

De kernactiviteiten en het dienstenaanbod van Indaver zijn 
scherp gedefi nieerd en de geografi sche focus is duidelijk 
afgebakend. Indaver gaat steeds voor een duurzaam afval-
beheer met nadruk op een duurzaam materialen- en ener-
giebeheer. 

Onze kernactiviteit is het beheren van intelligente afvalbe-
heerssystemen en de exploitatie van complexe innovatieve 
verwerkingsinstallaties. We verwerken industrieel afval, ge-
vaarlijk afval, huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 
en bio-organisch afval. We streven daarbij steeds naar een 
maximale valorisatie van materialen en energie.

2.1 Strategie

Speerpunten ■
Deze strategie is gestoeld op drie strategische speerpunten. 
In het businesssegment van industrieel en gevaarlijk afval 
wil Indaver met het Total Waste Management concept een 
leidinggevende Europese speler zijn in het beheer en de 
verwerking van deze afvalstromen met als basisactiviteit 
de thermische verwerking in complexe en hoogtechnologi-
sche installaties. 

In het businesssegment huishoudelijk en vergelijkbaar be-
drijfsafval wil Indaver met het ontzorgingsconcept Public 
waste PartnershipS met kernactiviteiten afvalverbranding 
met energierecuperatie en hoogwaardige recyclage, een 
toonaangevende partner zijn voor de openbare besturen in 
België, Nederland en Ierland. 

Het derde strategische speerpunt is de verdere uitbouw van 
de biomassa- en composteringsactiviteiten in Nederland en 
België om zo een belangrijke positie in het beheer van bio-
massastromen te verwerven.

Indaver biedt kwalitatieve, duurzame en kosteneffi  ciënte 
totaaloplossingen voor afvalbeheer op maat van industriële 
bedrijven en openbare besturen. Voor elk type afval wordt 
een fl exibele oplossing aangeboden dankzij een brede 
waaier van eigen installaties aangevuld met verwerkings-
mogelijkheden bij derden.

”
“““““De verdere uitbouw van 

biomassa-activiteiten is een 
van de speerpunten in de 
Indaver-strategie.
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2.2 Beleid

Klantgericht ■
Indaver gaat steeds voor een klantgerichte aanpak, op maat 
van specifi eke behoeften. Industriële bedrijven zijn op zoek 
naar pan-Europese dienstverleners. Indaver focust zich in 
de eerste plaats op landen waar onze kernklanten – (petro)
chemie, farmacie, automotive, metallurgie en elektronica – 
sterk aanwezig zijn. Industriële bedrijven hebben nood aan 
geïntegreerde oplossingen voor hun afvalbeheer. De Total 
Waste Management aanpak, eigen aan Indaver, speelt hier 
perfect op in. Daarbij wordt het volledige afvalbeheer van 
klanten overgenomen door Indaver, van inzameling onsite 
tot verwerking en administratie. 

Voor publieke overheden wil Indaver een betrouwbare part-
ner zijn en hen helpen om een duurzaam en kosteneffi  ciënt 
afvalbeleid te voeren. Via Public waste PartnershipS, eigen 
aan Indaver, wordt een passend antwoord gegeven aan de 
behoeften van gemeenten en intergemeentelijke samen-

werkingsverbanden. Daarbij wordt gestreefd naar langeter-
mijnsamenwerkingen, vaak binnen intensieve partnerships 
met gezamenlijke investeringen in verwerkingscapaciteit. 
Het eerste streefdoel is om sterk te staan en sterk te blijven 
in de landen België en Nederland, waar Indaver vandaag al 
actief is op vlak van PwPS. Op die manier kan Indaver haar 
eigen installaties optimaal inzetten en kosteneffi  ciënte op-
lossingen blijven aanbieden. In Ierland wil Indaver met haar 
nieuwe installatie in Meath toonaangevend zijn op vlak van 
Waste-to-Energy.

Kernwaarden ■
Indaver is een waardengedreven onderneming en zet zich 
ten volle in om al haar bedrijfsactiviteiten op een maatschap-
pelijk verantwoorde manier uit te voeren. We zetten steeds 
de beste beschikbare technologieën in voor een minimale 
impact op mens en milieu en een maximale valorisatie van 
materialen en energie. Bovendien kunnen al onze klanten 
steeds rekenen op een correcte en transparante verwerking 
en de volledige naleving van alle normen en wetgevingen.

Indaver verliest het aspect ’duurzaamheid’ nooit uit het 
oog. We hebben onze missie kernachtig verwoord als 
“Indaver, toonaangevend in duurzaam afvalbeheer”. 
Deze missie wordt vertaald in de kernwaarden die ons han-
delen sturen en duidelijk maken waar we als bedrijf intrin-
siek belang aan hechten:

� Met oog voor mens, veiligheid en milieu

� In wederzijds vertrouwen

� Open in woord en daad

� Gericht op resultaat

� Met aandacht voor continue verbetering

IERLAND 

Ierland introduceert 
missie en kernwaarden in 
organisatie
In juni 2010 vond in Ierland een personeels-
bijeenkomst plaats om het belang van de missie 
en de kernwaarden in de dagelijkse activiteiten 
van Indaver te onderstrepen. Het Ierse manage-
mentteam lichtte de missie en de kernwaarden 
toe. Twee kernwaarden werden eruit gelicht en 
geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeel-
den. Zo resulteerde de kernwaarde “Met oog 
voor mens, veiligheid en milieu” in de lancering 
van het Safety Behaviour Programme. “Gericht 
op resultaat” uitte zich dan weer in het initiatief 
voor continue verbetering dat innovatie aan-
moedigt en ondersteunt. Indaver Ireland com-
municeert de Indaver-missie en -kernwaarden 
ook extern, onder meer in bedrijfspresentaties 
en nieuwsbrieven.
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Corporate governance  ■
De raad van bestuur en het management van Indaver hech-
ten veel belang aan de principes van ‘corporate governance’ 
of deugdelijk bestuur. Zij willen hun corporate governance 
systeem transparant en toegankelijk maken voor alle stake-
holders. Ze beseff en immers dat vertrouwen op lange ter-
mijn van alle stakeholders een sleutelelement is in de posi-
tieve ontwikkeling van de vennootschap.

Indaver is een niet-beursgenoteerde vennootschap en dus 
niet formeel verplicht om corporate governance codes na 
te leven. Niettemin ondersteunt Indaver de principes van de 
Belgian Corporate Governance Code voor beursgenoteerde 
vennootschappen en hanteert deze als referentiekader voor 
de verdere uitwerking van een eigen corporate governance 
model.

Indaver gebruikt onder meer haar website en jaarlijks duur-
zaamheidsrapport om alle stakeholders op de hoogte te 
houden van haar corporate governance systeem.

Samenstelling raad van bestuur ■
De raad van bestuur was op 20 april 2011 (datum algemene 
vergadering) als volgt samengesteld:

Voorzitter
Peter Boerma
Chief Executive O�  cer, DELTA nv

Ondervoorzitter 
Frank Verhagen
Chief Financial O�  cer, DELTA nv

Bestuursleden
Guy De Clercq, Managing Partner, Verbaere, De Clercq & 
Partners
P&E Management sprl, vertegenwoordigd door 
Paul Vanfrachem, zaakvoerder
Oval bvba, vertegenwoordigd door Achiel Ossaer, 
zaakvoerder
Yvan Dupon Consult bvba, vertegenwoordigd door 
Yvan Dupon, zaakvoerder
Vlaamse Milieuholding, vertegenwoordigd door 
Roland Van Dierdonck, Professor aan Vlerick Leuven Gent 
Management School
Wilhelmien van Montfrans - Hartman, Directeur
Martin Smit, Directie-adviseur DELTA nv

De bestuurders hebben geen operationele bevoegdheid in 
Indaver nv, haar dochterondernemingen of joint ventures. 
Vijf van de bestuurders hebben ook geen bestuursmandaat 
bij een van de aandeelhouders en worden beschouwd als 
onafhankelijke bestuurders: Guy De Clercq, Paul Vanfra-
chem, Achiel Ossaer, Yvan Dupon, Wilhelmien van Mont-
frans - Hartman. 

Jaap Rieter, Chief Operational Offi  cer, DELTA nv, nam op 
27 januari 2011 ontslag als bestuurder en werd vervangen 
door Martin Smit.

Corporate governance 
charter
Het corporate governance charter regelt de 
werking van de algemene vergadering, de raad 
van bestuur, de deskundigencomités en het ma-
nagement. Het charter geeft aan hoe toezicht en 
controle worden uitgeoefend en draagt bij tot een 
deugdelijk bestuur.
De raad van bestuur heeft twee deskundigencomi-
tés opgericht om haar te helpen bij de uitvoering 
van haar taken: het auditcomité en het HR-comité.
De rol, samenstelling en werking van elk comité 
werden vastgelegd in de comitécharters die door 
de raad van bestuur werden goedgekeurd. De 
uiteindelijke besluitvorming berust bij de raad.
De raad van bestuur duidt het management van 
Indaver aan en legt hun verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en verplichtingen vast. De werking 
van het management wordt geregeld in het 
managementreglement. Het management is in 
principe steeds aanwezig op de vergaderingen van 
de raad van bestuur.

Het corporate governance charter, het charter van het 

auditcomité en het charter van het HR-comité kunnen 

gedownload worden van de website www.indaver.com. ”
“““““De nieuwe matrixstructuur 

brengt Indaver nog dichter 
bij haar streefdoel van 
excellente organisatie.
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Nieuwe matrixstructuur ■
De structuur van Indaver kent een landenorganisatie met 
vier regio’s: België, Nederland, Ierland en het Verenigd Ko-
ninkrijk en Duitsland en een op Europees niveau georga-
niseerde verkoopsorganisatie. De dagelijkse leiding van de 
groep berust bij de CEO en de CFO. Om de samenwerking 
over de regio’s heen te bevorderen werd een nieuwe ma-
trixstructuur opgezet. De matrix bestaat groepsbreed uit 
het Internationaal Management Team en verticaal uit vier 
Regionale Management Teams. Het Internationaal Manage-
ment Team onder leiding van de CEO is verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen van de strategie, het uitzetten van 
jaarlijkse doelstellingen, het coördineren van de operatio-
nele activiteiten en zorgt evoor dat de synergie maximaal 
benut wordt. De Regionale Management Teams zijn verant-
woordelijk voor de organisatie van de activiteiten binnen 
hun regio. 

Business teams zijn verantwoordelijk voor het realiseren van 
het resultaat in hun business segment. Ze staan dicht bij de 
klant en markt en kunnen daardoor snel inspelen op oppor-
tuniteiten. Ze staan garant voor business excellence.

International Operational Competence Centers ondersteu-
nen het streven naar operational excellence. Specialisten 
vanuit de verschillende regio’s identifi ceren en implemente-
ren best practices en wisselen informatie omtrent technolo-
gische evoluties uit.

Indaver is uitgegroeid tot een internationale organisatie met 
dochters en participaties in verschillende Europese landen. 
Door deze groei is ook de complexiteit van de organisatie 
groter geworden. Een uitdaging voor het management om 
de strategie en verdere groei op een eff ectieve en effi  ciënte 
manier te organiseren, alle organisaties en regio’s op dezelf-
de lijn te krijgen en daarbij het overzicht te behouden. 

Om de nieuwe structuur te ondersteunen, is door een team 
Indaver-medewerkers het co-operation agreement opge-
steld. Dit co-operation agreement legt vast hoe we samen-
werken over de regio’s heen, het formaliseert een aantal mi-
nimum vereisten en beschrijft de relatie tussen de centrale 
coördinerende functies en de regio’s.

International Management Team
Ronny Ansoms • Chief Executive O�  cer (tot 30 april 2011)
Paul De Bruycker • Chief Executive O�  cer (vanaf 1 mei 2011)1

Michel Decorte • Chief Financial O�  cer 2

Rob Kruitwagen • Regional Manager Belgium 3

Peter Louwman • Regional Manager the Netherlands 4

John Ahern • Regional Manager Ireland/UK 5

Lothar Gehlen • Regional Manager Germany 6

Bart Goethals • Director of Sales & Marketing IWS 7

Marcel Ceulemans • Group Human Resources Manager 8

Willy Groffi  ls • Business Reporting O�  cer 9

Ann Raveel • Engineering Manager 10

Guido Wauters • Organisational Development and QESH Manager 11

Peter Driessen • International Field Coordinator MSW and Biomass 12

Andreas Ellerkmann • International Field Coordinator treatment IWS/Operations 13

1
3 8

2

9

10
5 12

7 13 11 6 4
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Regional Management Team België 
Rob Kruitwagen • Directeur Regio België
Geert Maes • Directeur Verkoop & Marketing Huishoudelijk Afval
Nathalie Vasseur • Sales Manager Industrial Waste Services
Annick Van Driessen • Directeur Operations
Willy Groffi  ls • Financieel & Administratief Directeur (tot 30 juni 2011)
Peter Vandendriessche • Financieel & Administratief Directeur (vanaf 1 juli 2011)
Daniel Dirickx • Plant Manager Antwerpen
Nic Maes • Plant Manager Doel
Eric Goddaert • Production Manager Recycling
Alain Konings • QESH Manager
Karin Smet • Human Resources Manager
Jos Artois • Corporate Communicatiemanager

Toezicht en controle ■
Voor de belangrijke taak van toezicht en controle laat de 
raad van bestuur zich bijstaan door het auditcomité. Het au-
ditcomité is samengesteld uit bestuurders die geen opera-
tionele bevoegdheid bekleden in Indaver nv, haar dochter-
ondernemingen of joint ventures. Het comité staat de raad 
van bestuur bij in haar toezichtsfunctie en meer bepaald 
bij het nazicht van de fi nanciële informatie die zowel voor 
de aandeelhouders als andere stakeholders bestemd is, het 
veiligheids- en milieubeleid van de onderneming, het sys-
teem van interne controle dat de raad van bestuur en het 
management hebben opgezet en het auditproces.

De externe audit wordt uitgevoerd door de commissaris. 
Een interne auditafdeling op groepsniveau zorgt voor regel-
matige audits binnen Indaver en de voornaamste dochter-
vennootschappen en participaties.

”
“““““Informatie-uitwisseling 

tussen raad van bestuur, 
management en personeel 
zorgt voor een transparante 
bedrijfsvoering.

Regional Management Team Ierland/VK
John Ahern • General Manager
Grégory Cloquet • Sales Manager IWS
Sonia Dean • Compliance Manager
Jane Hennessy • Communications Manager
Conor Jones • Infrastructure & Services Director
Jackie Keaney • Commercial Director MSW
Jenny Keenan • Human Resources Manager
David McGarry • Finance & Development Director
Jane Smith • Operations Manager
Bart Verlinden • Plant Manager

Regional Management Team Nederland
Peter Louwman • General manager
Peter Driessen • International Field Coordinator MSW 
and Biomass
Annick Van Driessen • Directeur Operations IWS 
Erik Moerman • Sales Manager IWS
Kees Laban • Financieel Directeur
Adrie Kaijser • Manager QESH
Myra Latuheru • Human Resources Manager
Jack Braspenning • Manager Impex
Leen ten Haaf • IT manager

Regional Management Team Duitsland
Lothar Gehlen • Chief Executive O�  cer
Andreas Ellerkmann • Chief Operating O�  cer
Christoph Brauneck • Chief Financial O�  cer
Siegfried Artmann • Plant Manager South
Jörg Schmidt • Plant Manager North
Andreas Neuss • Sales Manager South
Stefan Kühnbach • Sales Manager North, Intern.
Jochen König • Communications Manager
Hartmut Hillnhütter • Human Resources Manager
Stefan Wirth • IT Manager
Rüdiger Hawly • Legal Manager
Mathias Kranich • General Manager Gareg
Christian Meret • General Manager Frassur
Eginhard Mett • General Manager Panse
Manfred Dörsam • Procurement Manager
Dominik Deinzer • Remediation Manager
Birgit Schmitt-Biegel • ASG-Manager
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Aandeelhoudersstructuur ■
DELTA bezit 75 % van de aandelen van Indaver. 25 % van de 
aandelen plus één aandeel zijn in handen van de Vlaamse 
Milieuholding en een aantal industriële aandeelhouders. De 
Vlaamse Milieuholding beschikt over 16 % en een groep in-
dustriële aandeelhouders (Janssen Pharmaceutica nv, BASF 
Antwerpen nv, Solvay nv, Tessenderlo Chemie nv, Bayer Ant-
werpen nv, Borealis Polymers nv) heeft 9 % van de aandelen. 
De rechten van de aandeelhouders zijn vastgelegd in een 
aandeelhoudersovereenkomst.

Aandeelhouders Indaver nv ■

DELTA nv 75 %

Vlaamse Milieuholding nv 16 %

Groep van industriële aandeelhouders 9 %

Totaal 100 %

Indaver 
Nederland bv

Indaver 
Deutschland GmbH

Indaver 
Ireland ltd

Indaver UK ltd

Indaver 
Portugal sa

Indaver 
Italia srl

100 % 51 %100 %

100 %

België Nederland Duitsland
Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk

Portugal

Italië

Indaver nv

Indaver België

Groepsstructuur en participaties ■
Indaver is actief in België, Nederland, Duitsland, Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk, Portugal en Italië. Onderstaand schema 
illustreert de groepsstructuur volgens de landenorganisatie 
in vier (hoofd)regio’s. De structuur met dochterondernemin-
gen en participaties per regio staat op de regionale websites. 
In dit rapport beschrijven we de activiteiten op de Indaver-
vestigingen in binnen- en buitenland en de activiteiten van 
de participaties van meer dan 50 % of van 50 % wanneer de 
exploitatie gebeurt op een Indaver-site. 

100 %

100 %



3.  
Processen



Indaver staat in voor de sortering en zuivering 
van 20 % van het PMD-afval dat in België wordt 
ingezameld. De sorteerinstallaties maken 
gebruik van gespecialiseerde technieken 
om plastic flessen en flacons, metalen 
verpakkingen en drankkartons zorgvuldig te 
sorteren voor verdere verwerking.

Gevaarlijke stoffen en contaminanten 
worden van bij het begin verwijderd uit 
de valoriseerbare fracties. Zo kunnen ze 
niet terechtkomen in de materiaal- en 
voedselketen.

PMd
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Managementsystemen verankeren 
duurzame aanpak
indaver verwerkt voor haar klanten de meest uiteenlopende types afval en kiest daarbij 

voor duurzame en geavanceerde verwerkingsmethodes. uniforme en geïntegreerde 

managementsystemen geven ons op ieder moment inzicht in al onze bedrijfsprocessen 

en helpen ons om te streven naar continue verbetering. Bovendien beschikken we voor 

al onze systemen over correcte gegevens, die we op een open en transparante manier 

communiceren naar onze stakeholders.

3.  
Processen

Beheer van afvalsto� en in Europa ■
Indaver biedt haar klanten in verschillende Europese landen 
geïntegreerde diensten en kwaliteitsvolle oplossingen voor 
afvalbeheer. 

Onze kernactiviteit is het beheren van intelligente afvalbe-
heersystemen en de exploitatie van complexe, innovatieve 
verwerkingsinstallaties. We verwerken industrieel en ge-
vaarlijk afval, huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval en 
bio-organisch afval, steeds met de focus op een duurzaam 
materialen- en energiebeheer. 

Met ons businessmodel Total Waste Management voor de 
grootindustrie en Public Waste PartnershipS voor de over-
heden bieden we onze klanten een integrale, klantgerichte 
en fl exibele aanpak. Indaver beschikt hiervoor over een zeer 
gediff erentieerd aanbod aan eigen verwerkingsinstallaties. 
In diverse landen hebben we een netwerk van commerciële 
activiteiten uitgebouwd. Een deel van het afval verwerken we 
bij externe centra die aan vergelijkbare veiligheids- en kwa-
liteitsnormen voldoen. De transfer- of overslagstations van 
Indaver bevinden zich op strategische locaties in Europa. 

3.1 Activiteiten van de Indaver Groep

Regio België ■
In België verwerkt Indaver op verschillende sites een brede 
waaier afvalstoff en volgens de Best Beschikbare Technieken. 

In haar hoogtechnologische installaties in Antwerpen biedt 
Indaver een oplossing voor industrieel en gevaarlijk afval. In 
Doel staan we in voor de thermische verwerking van niet-re-
cyclebaar huishoudelijk afval, vergelijkbaar bedrijfsafval en 
slib. Op beide sites garanderen complementaire installaties 
een geïntegreerde oplossing. Het milieupark in Willebroek 
behandelt selectief ingezamelde niet-gevaarlijke afvalstof-
fen met het oog op recyclage en nuttige toepassingen. In 
Grimbergen accepteren we GFT-afval, organisch-biologisch 
bedrijfsafval en groenafval met het oog op de verwerking 
tot waardevolle compost en biomassa. In Leuven staat 
Indaver Medical Services in voor de thermische verwerking 
van medisch afval.

Indaver beschikt in België over overslagstations op diverse 
strategische locaties. In Willebroek en Grimbergen slaan we 
grofvuil en huishoudelijke afvalstoff en over van de omlig-
gende gemeenten met het oog op een effi  ciënt transport 
naar de eigen verwerkingsinstallaties. Het Waste Treatment 
Center in Kallo is ingericht voor de tijdelijke opslag van di-
verse kleine volumes, vooral gevaarlijke afvalstoff en. Het 
centrum staat ook in voor de verdere manipulatie van afval-
stoff en zodat ze voldoen aan de acceptatiecriteria van eind-
verwerkingscentra. 
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In Singelberg (Kallo), Nijvel en Waregem huisvesten we onze 
commerciële afdelingen. De hoofdzetel van Indaver bevindt 
zich in Mechelen.

Regio Nederland ■
Indaver Nederland is partner van de Zeeuwse gemeenten 
voor inzameling, recyclage en verwerking van huishoude-
lijk afval. Industriële klanten kunnen dankzij het Total Waste 
Management concept bij Indaver Nederland terecht voor 
een integraal afvalbeheer.
Indaver Nederland heeft 32 bedrijfslocaties in onder meer 
Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het specialiseert 
zich in de verwerking van niet-gevaarlijk en huishoudelijk 
afval van ondernemingen en overheden. Tot de activiteiten 
behoren onder meer het composteren van GFT en groenaf-
val, vergisten van organische afvalstromen, opwerken van 
groenafval tot biomassa, papierrecyclage, thermische ver-
werking en storten van afvalstoff en. Daarnaast is Indaver 
Nederland ook actief in slibontwatering.
AROC bv is een dochteronderneming van Indaver Neder-
land en exploiteert een thermisch proces voor de regene-
ratie van zoutzuur op de terreinen van staalproducent Tata 
Steel.
Ook Indaver Gevaarlijk Afval bv is een dochteronderne-
ming van Indaver Nederland en exploiteert een transfersta-
tion in Hoek, bij Terneuzen, voor gevaarlijke afvalstoff en. De 
site beschikt ook over een waterzuiveringsinstallatie waarin 
afvalwaters van derden kunnen verwerkt worden en een rei-
nigingsinstallatie voor tankwagens.

Regio Ierland & Verenigd Koninkrijk ■
Indaver Ireland ltd levert hoogkwalitatieve en kosteneffi  -
ciënte diensten in de gespecialiseerde markt voor gevaar-
lijk en niet-gevaarlijk afval in Ierland. Het bedrijf bouwt 
een Waste-to-Energy-installatie in Meath. Deze installatie 
vertegenwoordigt de grootste investering ooit op vlak van 
groene technologie voor de afvalsector in Ierland. In Dublin 
baten we een overslagstation en en een behandelingsinstal-
latie voor solventen uit. In Cork en Dublin zijn onze commer-
ciële afdelingen gevestigd.
Indaver UK ltd biedt hoogkwalitatieve en kosteneffi  ciënte 
diensten aan in de gespecialiseerde markt voor industrieel 
en gevaarlijk afval in het Verenigd Koninkrijk. 

Regio Duitsland ■
Door haar meerderheidsparticipatie in Indaver Deutsch-
land GmbH (vroegere SAV) is Indaver sterk actief in Duits-
land. De Indaver Deutschland Groep biedt een integrale 
dienstverlening aan voor industrieel en gevaarlijk afval, 
van inzameling tot eindverwerking. Heel wat klanten van 
Indaver Deutschland komen uit de chemische en farmaceu-
tische industrie. De Groep is ook actief in bodemsanering, 
zowel in Duitsland als in andere Europese landen. 
De Groep bestaat uit de bedrijven HIM GmbH (Hessische In-
dustriemüll) in Biebesheim, AVG mbH (Abfall-Verwertungs-
Gesellschaft) in Hamburg en de logistieke ondernemingen 
Frassur in Mörfelden-Walldorf, Gareg in Hamburg en Panse 
in Wetzlar. Op de sites van Biebesheim en Hamburg baten 
HIM respectievelijk AVG installaties uit voor de verwerking 

van industrieel en gevaarlijk afval, op deze sites zijn ook de 
commerciële afdelingen gevestigd. Op de sites van Kassel, 
Frankfurt en Stuttgart baten we telkens een chemisch-fysi-
sche behandelingsinstallatie en een overslagstation uit. In 
Billigheim staan we in voor de exploitatie van een deponie.
Samen vormen onze ondernemingen een waarde op de 
Duitse afvalverwerkingsmarkt die staat voor prestatiever-
mogen, fl exibiliteit, werkelijke klantgerichtheid en groot-
schalige kwalitatieve afvalverwerkingsoplossingen – natio-
naal en door de inbedding in Indaver ook internationaal.
Total Waste Management staat bij Indaver Deutschland 
voorop. De competentie van alle vestigingen, de verdeling 
in Duitsland en de samenwerking als Groep vormen daar-
voor de centrale bouwstenen.

Andere Europese landen ■
Indaver Italia zorgt voor een veilige ophaling en transport 
van gevaarlijk afval naar geautoriseerde verwerkingsinstal-
laties. Gevaarlijk afval wordt verwerkt in vestigingen van de 
Indaver Groep of door partners. Indaver Italia heeft verschil-
lende Total Waste Management projecten lopen, voorname-
lijk bij bedrijven in de (petro)chemische sector. 

Indaver Portugal biedt in Portugal Total Waste Management 
services aan de industrie aan. Ze staat in voor de inzameling, 
opslag, transport en export van gevaarlijke en niet-gevaar-
lijke afvalstoff en. Voor de verwerking van afvalstoff en doet 
Indaver Portugal een beroep op verwerkingsinstallaties van 
de Indaver Groep in Europa, of werkt ze samen met externe 
verwerkingscentra. In het overslagstation in Abrantes wordt 
gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval tijdelijk opgeslagen. 

”
“““““Indaver Nederland is partner 

van de Zeeuwse gemeenten 
voor de inzameling, 
recyclage en verwerking van 
huishoudelijk afval.
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Origgio

TWM-sites

Mechelen

Biebesheim

Nieder-Ofl eiden

Billigheim

Frankfurt

Kassel

Stuttgart

Abrantes

Dublin
Meath

Cork

Doel
Kallo Antwerpen

Leuven
Willebroek

Grimbergen

Mechelen

Hoofdzetel

Verwerkingsinstallatie(s)

Overslagstation

Verwerking + overslag

De Indaver Groep in Europa ■

3. Processen

TWM-sites
IJmuiden

Hoek

Hamburg
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Overzicht van de activiteiten van de Indaver Groep ■

België

Antwerpen
Thermische verwerking ■

2 draaitrommelovens voor industrieel  ■

en gevaarlijk afval met terugwinning 
van energie en uitgebreide gaswassing 
voor industrieel en gevaarlijk afval

Fysicochemische verwerking ■

Fysicochemie 1 voor verwerking van  ■

vloeibare anorganische afvalstoff en
Fysicochemie 2 voor solidifi catie en  ■

immobilisatie van vaste anorganische 
afvalstoff en

Solventenrecuperatie ■

Deponie categorie 1 voor gevaarlijke  ■

afvalstoff en en reststoff en van 
verbranding en/of behandeling van 
afvalstoff en

Doel
Thermische verwerking ■

3 roosterovens voor huishoudelijk en  ■

daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval 
met terugwinning van energie en 
uitgebreide gaswassing
3 wervelbedovens voor industrieel slib  ■

en vaste afvalstoff en met terugwinning 
van energie en uitgebreide gaswassing

Voorbehandeling energierijke afvalstoff en ■

Asbehandelingsinstallatie ■

Verwerking kwikhoudende afvalstoff en ■

Deponie ■

Categorie 1 voor gevaarlijke  ■

afvalstoff en en reststoff en van 
verbranding en/of de behandeling van 
afvalstoff en
Categorie 2 voor uitsluitend  ■

anorganisch niet-gevaarlijk afval 
met een laag gehalte aan biologisch 
afbreekbare stoff en

Grimbergen
Overslagstation voor huishoudelijk en  ■

daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval
Verwerking groenafval tot biomassa en  ■

compost

Kallo
Overslagstation voor industrieel en  ■

gevaarlijk afval
Logistieke activiteiten ■

Leuven
Thermische verwerking van medisch afval ■

Willebroek
Overslagstation voor huishoudelijk en  ■

daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval
Logistieke activiteiten ■

Zuiveren en sorteren PMD ■

Voorbehandeling van kunststoff en, papier  ■

en karton met het oog op recyclage

Nederland

IJmuiden
Zoutzuurregeneratie ■

Hoek (Terneuzen)
Overslagstation voor industrieel en  ■

gevaarlijk afval
Afvalwaterzuivering ■

Reinigingsinstallatie voor tankwagens  ■

(vrachtwagens en treinwagons)

Voormalige sites DELTA Milieu:

Alphen aan de Rijn, Bergschenhoek, 
Rotterdam Europoort

GFT-compostering ■

Vlissingen Oost
GFT-compostering ■

Groencompostering ■

Moerdijk, Rijpwetering, 
Rotterdam Botlek, Voorschoten

Groencompostering ■

Derde Merwedehaven, Noord- en 
Midden Zeeland

Deponie ■

Koegorspolder, Sloe, Goes, 
ZRD Milieustraten

Overslagstation ■

Ierland

Dublin
Overslagstation voor industrieel en  ■

gevaarlijk afval
Solventbehandeling  ■

Meath
Thermische verwerking (bouwfase) ■

Cork
Thermische verwerking (projectfase) ■

Verenigd Koninkrijk

TWM-sites
Thermische verwerking van  ■

farmaceutisch afval

Duitsland

Hamburg
Thermische verwerking ■

2 draaitrommelovens voor industrieel  ■

en gevaarlijk afval met terugwinning 
van energie en uitgebreide gaswassing

Fysicochemische verwerking voor  ■

anorganisch afval
Fysicochemische verwerking  ■

voor anorganisch afval – 
emulsiebrekingsinstallatie
Overslagstation ■

Biebesheim
Thermische verwerking:  ■

2 draaitrommelovens voor industrieel en 
gevaarlijk afval met terugwinning van 
energie en uitgebreide gaswassing
Fysciochemische verwerking  ■

voor organisch afval – 
emulsiebrekingsinstallatie

Billigheim
Deponie categorie 1 voor gevaarlijke  ■

afvalstoff en en reststoff en van 
verbranding 
en/of de behandeling van afvalstoff en
Overslagstation ■

Nieder-O� eiden
Exploitatie van een deponie voor niet- ■

gevaarlijk mineraal afval 

Frankfurt, 
Kassel-Bettenhausen, 
Stuttgart-Hedel� ngen

Fysicochemische verwerking voor  ■

anorganisch afval
Fysciochemische verwerking  ■

voor organisch afval – 
emulsiebrekingsinstallatie
Overslagstation ■

Italië

Origgio
Overslagstation ■

Portugal

Abrantes
Overslagstation ■
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3. Processen

In 2010 bood Indaver voor circa 4,3 miljoen ton afvalstoff en 
een oplossing, in eigen verwerkingsinstallaties en aange-
vuld door verwerking in externe centra.

Onder verwerking beschouwen we zowel de afvalstoff en die 
in een Indaver-installatie worden verwerkt als de afvalstof-
fen die worden aangeleverd op een Indaver-transferstation.

De vermelde tonnages onder ‘verwerking’ omvatten de af-
valstoff en die rechtstreeks of via een Indaver-transferstation 
worden verwerkt in een Indaver-installatie. Hierin zitten ook 
de interne afvalstromen vervat. De vermelde tonnages on-
der ‘transfer’ omvatten afvalstoff en die op een Indaver-site 
of overslagstation tijdelijk worden op- of overgeslagen in 

3.2 Afval in beheer: hoeveelheden

Totale hoeveelheid afval in beheer (in ton)  ■

          verwerking trading totaal

eigen verwerking transfer

België 1 627 207 73 597 148 313 1 849 117

Nederland 943 339 247 641 203 605 1 394 585

Ierland / VK 553 14 244 60 470 75 267

Duitsland 569 417 25 301 361 527 956 245

Andere (Italië/Portugal) 0 8 553 33 769 42 322

totaal 3 140 516 369 336 807 684 4 317 536

afwachting van defi nitieve verwerking bij Indaver of in een 
installatie van derden. Kleine voorbehandelingen zoals om-
pakken beschouwen we eveneens onder ‘transfer’. 

Trading omvat de afvalstoff en die, onder het beheer van 
Indaver of één van haar dochters, rechtstreeks van de klant 
naar een verwerkingsinstallatie van derden of een andere 
dochter worden gebracht. Indaver nv en haar verschillende 
dochters beschouwen we hier dus als aparte entiteiten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale hoe-
veelheid verwerkte afvalstoff en en de hoeveelheid trading 
per regio.

Indaver bood in 
2010 voor ruim 
4,3 miljoen ton 
afvalstoffen een 
oplossing. 
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Regio Belgie ■
In 2010 verwerkte Indaver 1 700 804 ton afvalstoff en in haar 
Belgische vestigingen (verwerkingsinstallaties en overslag-
activiteiten). Onderstaande grafi eken geven een overzicht 
van de hoeveelheden overgeslagen afval of verwerkt afval 
per installatie per site. In totaal noteerden we 402 837 ton in 
Antwerpen, 1 131 394 ton in Doel, 74 531 ton in Willebroek, 
77 861 ton in Grimbergen. In Kallo werd in totaal 3 009 ton 
verwerkt. Bij Indaver Medical Services in Leuven werd 
11 172 ton verwerkt.
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PMD-sortering

Papier en Plastics

Overslag GFT/OBA

Roosterovens

Wervelbedovens

Draaitrommel ovens*

Deponie 
gevaarlijk afval

Overslag bedrijfsafval, grofvuil, 
huisvuil voor thermische verwerking 

Overslag voor recyclage, vnl. glas 

Groencompostering/
biomassa-productie

Verwerking 
kwikhoudend afval

VEA

Slakkenverwerking

Fysicochemie 1

Overslag groen, hout 
en banden Overslag huisvuil

Deponie 
gevaarlijk afval

Deponie niet-
gevaarlijk afvalSolventrecuperatie

Fysicochemie 2 Asbehandeling

31 894
33 426

92 150

172

129 238

19 529

75 269

39 566

89 892
61 367

6 083
4 869

3 3442 093

16 484

401 637

18 838

44 570

115 341

1 232

499 629

* Hoeveelheid afvalsto� en inclusief afvalolie en pelsmateriaal

Hoeveelheid verwerkt afval  ■
per installatie (in ton)
Site Antwerpen totaal: 402 837 ton

Hoeveelheid verwerkt afval  ■
per installatie (in ton)
Site Willebroek totaal: 74 531 ton

Hoeveelheid verwerkt afval  ■
per installatie (in ton)
Site Grimbergen totaal: 77 861 ton

Hoeveelheid verwerkt afval  ■
per installatie (in ton)
Site Doel totaal: 1 131 394 ton 3.
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3. Processen

Regio Nederland ■
Indaver Nederland verwerkte in 2010 1 190 980 ton afval-
stoff en (verwerking en overslagactiviteiten). 

Op haar site in Hoek beschikt Indaver over een waterzuive-
ringsinstallatie voor de zuivering van afvalwater van derden, 
een overslagstation en een reinigingsinstallatie voor voer-
tuigen. In 2010 werden 14 427 voertuigen gereinigd. 

Hoeveelheid verwerkt afval per site (in ton) ■
Sites Nederland  totaal: 1 015 816 ton

In de zoutzuurregeneratie-eenheid van AROC in IJmuiden 
werd 154 100 ton uitgereageerd zoutzuur geregenereerd 
tot herbruikbaar zoutzuur.

Op de voormalige sites van DELTA Milieu werd in totaal 
1 015 816 ton afval verwerkt of overgeslagen. De ZRD huis-
vuildienst haalde circa 50 000 ton afvalstoff en op die op één 
van onze overslagstations werd overgeslagen. 
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25 479

34 000

81 846

104 323

50 350

28 400

61 836

11 106

25 773

9 958

72 153

59 500

33 784

154 100

64 674

62 003

275 103

36 592

Alphen aan den Rijn*

Moerdijk*

Derde Merwedehaven*

Goes*

Vlissingen Oost*

Voorschoten*

Sloe*

Hoek (IGA) 

Bergschenhoek*

Rijpwetering*

Noord- en Midden Zeeland*

ZRD Milieustraten*

Rotterdam Europoort*

Rotterdam Botlek*

Koegorspolder*

IJmuiden (AROC) Noord- en Midden Zeeland*

GFT-compostering

Deponie Zoutzuurregeneratie

Groencompostering

Groencompostering

Overslag

OverslagWaterzuivering

* voormalige sites deltA Milieu
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Draaitrommel ovens

Deponie gevaarlijk afval

Deponie niet-gevaarlijk afval

Voorbehandelings installatie

Emulsiebrekings installatie

Emulsiebrekingsinstallatie

Fysicochemie

Fysicochemie

5 366 
13 312

2 058

10 793 

25 841

3 572

25 156

8 007
2 878

16 419
25 950

2 223

114 109

159 334

4 136

21 762

125 719

27 709

Hoeveelheid verwerkt afval per installatie (in ton) ■
Sites Duitsland totaal: 594 718 ton

Hamburg totaal 146 455

Billigheim totaal 28 083

Frankfurt totaal 40 206 Kassel-
Bettenhausen totaal 36 041

Stuttgart-
Hedel� ngen totaal 42 592

Biebesheim totaal 135 871

Nieder-O� eiden totaal 159 334Bonfol totaal 4 136Bonfol totaal 4 136

Bettenhausen totaal 36 041

Overslag

Overslag

Overslag

Regio Duitsland  ■
Op haar sites in Duitsland verwerkte Indaver in totaal 
594 718 ton afvalstoff en (verwerking en overslagactivitei-
ten). Het gros hiervan, 569 417 ton, werd verwerkt in eigen 
installaties. 25 301 ton afvalstoff en werden via een transfer-
station afgevoerd voor verdere verwerking. 

Regio Ierland ■
In 2010 werd in Ierland 553 ton verwerkt via solventenrecy-
clage en 14 244 ton afvalstoff en werd via het transferstation 
afgevoerd voor verdere verwerking.

Italië en Portugal ■
In Italië werd in 2010 5 480 ton tijdelijk opgeslagen op het 
transferstation. In Portugal werd 3 073 ton overgeslagen op 
het transferstation. 
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3. Processen

Indaver geeft met haar 
composteringssites in België en 
Nederland invulling aan het Europese 
klimaatbeleid. Groene economische 
groei is één van de doelen van deze 
langetermijnstrategie. 

de manier om deze doelstellingen te bereiken is de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20 % 
te verminderen ten opzichte van 1990. ook moet de 
energie-effi  ciëntie met 20 % verhogen en dient 20 % 
van de energie op duurzame wijze opgewekt worden.

de verwerking van bio-organisch afval maakt steeds 
meer een belangrijk deel uit van de activiteiten van 
indaver. duurzame recyclage van bio-organisch afval 
biedt een ecologisch en economisch toegevoegde 
waarde. het selectief ingezameld bio-organisch afval 
kent een hoogwaardig verwerkingsproces met een 

Duurzame verwerking van 
bio-organisch afval

degelijke kwaliteitsopvolging van zowel de input- als 
outputstromen. op die manier wordt voorkomen dat 
contaminanten zich verspreiden via de voedsel- en 
productketen. het bio-organisch afval wordt uit het 
afvalcircuit gehaald en als hoogwaardig eindproduct 
opnieuw in de materialenketen ingezet. dit levert 
hoogwaardige compost of, in het geval van vergisten, 
nabehandeld digestaat op dat opnieuw zijn nut heeft 
in de bodem. daarnaast levert vergisting hernieuwba-
re energie op onder de vorm van biogas. in het kader 
van de hernieuwbare energiedoelstellingen is het de 
biomassa die nog een groot potentieel voor energie-
winning biedt. 

in België verwerkt de site in grimbergen al sinds eni-
ge tijd verschillende types groenafval, in 2010 goed 
voor 33 426 ton. Met de overname van de activiteiten 
van deltA Milieu in nederland, komen daar 8 sites in 
nederland bij, goed voor een extra verwerking van 
422 332 ton bio-organisch afval. door de integratie van 
de activiteiten van deltA Milieu in de indaver groep, 
krijgt één van indavers strategische speerpunten, na-
melijk het verder uitbouwen van de activiteiten inzake 
bio-organisch afval een concrete uitwerking. in 2010 
resulteerde dit in de verwerking van ruim 450 000 ton 
bio-organisch afval. 

”
““““““Indaver zorgt voor 

de duurzame recyclage 
van bio-organisch afval tot 
biomassa en compost.
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België
in grimbergen worden snoeihout, bermgras, boom-
stammen en plantaardig groenafval van loonbedrij-
ven, hoveniers en gemeenten verwerkt tot compost 
en biomassa. 

Nederland
in nederland verwerkt indaver op 5 sites in Zeeland, 
Zuid-holland en noord-Brabant ‘droge’ stromen 
groen afval tot kwaliteitsvolle compost en biomassa. 
in 2010 werd in totaal 209 676 ton groenafval aange-
leverd en verwerkt.

de ‘natte’ organische stromen – gft en bedrijfsorga-
nisch afval – worden op vier sites verwerkt tot hoog-
waardige compost via tunnelcompostering. in totaal 
werd in 2010 212 656 ton gft aangeleverd en ver-
werkt. indaver onderzoekt momenteel de mogelijk-
heid om op een of meerdere gft-locaties een vergis-
tinginstallatie te bouwen waarin de ‘natte’ gft-fractie 
kan worden omgezet in ‘groen’ gas dat op het aard-
gasnet wordt geleverd. de restfractie blijft behouden 
voor het herbenutten van de mineralen.

daarnaast verwerkt indaver nederland in samenwer-
king met een groentenverwerkend bedrijf ook groen-
ten- en fruitafval tot groene energie in een innova-
tieve vergistingsinstallatie. de opgewekte energie kan 
6 500 gezinnen van stroom voorzien. voor 2011 wordt 
een verdere optimalisatie gepland om het biogas dat 
in de vergisting ontstaat rechtstreeks als ‘groen’ gas op 
het aardgasnet te leveren.

Evenwicht tussen compost (recyclage) en 
biomassa (hernieuwbare energie)
Bio-organisch afval wordt omgezet tot compost en 
biomassa. de compost wordt ingezet als bodemver-
beteraar in de land- en tuinbouw. de biomassa wordt 
in energiecentrales ingezet om er primaire brandstof-
fen te vervangen. indaver pleit voor een stabiel even-
wicht tussen recyclage tot compost en de inzet van 
biomassa als brandstof voor hernieuwbare energie. 
daarom trekt indaver de kaart van de geïntegreerde 
verwerking, waarbij de installaties zowel compost als 
biomassa produceren.

Vermeden CO2-emissie
dankzij de productie van 23 171 ton biomassa – wat 
overeenkomt met 203 907 gJ warmte – vermijden we 
dat op een andere plaats 19 830 ton co2 wordt uit-
gestoten voor de productie van energie (warmte) op 
basis van fossiele brandstoff en. voor deze berekening 
hanteren we een stookwaarde van 11 gJ per ton.
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3. Processen

Van de totale hoeveelheid afvalstoff en die Indaver in 2010 
in beheer had, werd 73 % in eigen Indaver-installaties ver-
werkt. In afwachting van verdere verwerking – bij Indaver 
of bij derden – werd 8,5 % eerst overgeslagen op een eigen 
overslagstation. Via trading werd 18,5 % van de afvalstoff en 
rechtstreeks verwerkt bij derden. We merken hierbij duide-
lijke regionale verschillen. In regio België en Nederland ligt 

eigen verwerking 

transfer

trading

Afval in beheer: verhouding eigen verwerking, transfer, trading ■

België 1 849 117 ton Duitsland 956 245 ton

Totaal Indaver 4 317 536 ton

Nederland 1 394 585 ton

Italië/Portugal 42 322 ton

3.3 Verhouding eigen verwerking, transfer en trading

de focus op eigen verwerking, in regio Duitsland is de ver-
houding eigen verwerking versus trading 60 - 40. In regio 
Ierland ligt de nadruk op trading. Van zodra de nieuwe ver-
brandingsinstallatie in Meath in gebruik zal genomen wor-
den, zullen we ook hier het aandeel eigen verwerking mer-
kelijk zien toenemen.

1 627 207 ton

569 417 ton

8 553 ton

943 339 ton

148 313 
ton

361 527 ton

33 769 ton

203 605 ton

247 641 ton

73 597 ton

25 301 ton

Ierland / VK 75 267 ton

60 470 ton

14 244 ton

553 ton

3 140 516 ton 
73 %

369 336 ton
8,5 %

807 684 ton
18,5 %
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Performante, geïntegreerde  ■
managementsystemen

Indaver streeft naar een optimaal beheer van de processen 
in al haar installaties en vestigingen. Daarom spelen onze 
kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsystemen 
een belangrijke rol in onze organisatie. Ze zorgen ervoor dat 
onze duurzame aanpak stevig verankerd zit in onze orga-
nisatie. Daarnaast garanderen ze een effi  ciënte bedrijfsvoe-
ring, verhogen ze het vertrouwen van onze stakeholders en 
bereiden ze ons voor op een verdere groei en complexere 
dienstverlening.

Indaver kiest bewust voor gecertifi ceerde managementsys-
temen en dit voor al haar activiteiten, zowel op haar eigen 
sites als op die van TWM-klanten. Zo is Indaver België reeds 
20 jaar ISO 9001-gecertifi ceerd en behaalde het als eerste 
afvalverwerkend bedrijf in België een ISO 14001-certifi caat 
in 1997. Daar waar Indaver Deutschland en Indaver Ireland 
reeds langer kiezen voor certifi catie van hun veiligheids-

managementsysteem conform de internationale OHSAS 
18001-norm koos Indaver België vanaf 2010 eveneens 
voor de overstap van een VCA-certifi catie naar een globale 
OHSAS-certifi catie (zie kaderstuk op p. 36). Indaver Neder-
land zal weldra volgen. 

Alle vestigingen van Indaver Deutschland hebben minstens 
het EFB-certifi caat (Entsorgungsfachbetrieb). Dit is een sec-
torspecifi ek certifi caat dat wordt uitgereikt aan bedrijven uit 
de afvalsector die technisch en organisatorisch voldoende 
zijn uitgerust om op eigen kracht de nodige kwaliteit en 
betrouwbaarheid te leveren. De afvalverbrandingsinstal-
laties hebben bijkomend het ISO 14001-certifi caat. De in-
stallatie in Hamburg beschikt bovendien over ISO 9001-, 
OHSAS 18001- en EN 16001-certifi caten.

In de tabel hieronder geven we een overzicht van alle certi-
fi caties per regio en per site.

3.4 Beheer van processen

Land Titelhouder Certi� caat Sinds        Tot

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

ISO 9001/ 14001 1991/ 1997 11/2012
OHSAS 18001 2011 02/2013

SVEX nv (Doel) ISO 9001/ 14001 2008 10/2011
Nederland AROC bv (IJmuiden) ISO 9001/ 14001 2002/ 2004 11/2012

IGA bv (Hoek) ISO 9001/ 14001 1995/ 1997 11/2012
SQAS 2002 12/2011

DELTA Milieu bv ISO 9001 2002 03/2012
ISO 14001 2000 05/2012

DM Composteren bv ISO 9001 2002 03/2012
ISO 14001 2000 05/2012

DM Groencompost bv ISO 9001 2002 03/2012
ISO 14001 2007 05/2012

DM Biofuels ISO 9001 2002 03/2012
ISO 14001 2000 05/2012

DELTA Impex bv ISO 9001 2002 03/2012
ISO 14001 2007 05/2012
VCA Petrochemie 2008/05 1994 12/2011

DM Afvalbergingen bv ISO 9001 2002 03/2012
ISO 14001 2000 05/2012

DM Recycling bv ISO 9001 2002 03/2012
ISO 14001 2000 05/2012

DM Verbranding en Handel ISO 9001 2002 03/2012
ISO 14001 2000 05/2012

Zeeuwse Reinigingsdienst ISO 9001 2002 03/2012
ISO 14001 2000 05/2012

Ierland Indaver Ireland Ltd 
(Dun Laoghaire, Dublin Port, Cork, Killmallock, Newcastle West, Mungret)

ISO 9001/ 14001 1994/ 2000 08/2012
OHSAS 18001 2002 08/2012

Italië Indaver Italia (Origgio) EMAS 2008 07/2013
ISO 14001 2007 10/2013

Duitsland AVG mbh (Hamburg) ISO 9001 1994 08/2013 
ISO 14001 1997 06/2011
OHSAS 18001 2003 08/2013
EFB 1997 2012
EN 16001 2010 12/2013

HIM Gmbh (Biebesheim) ISO 14001 2001 12/2011
HIM Gmbh (Biebesheim, Frankfurt/Main, Kassel, Billigheim, Stuttgart) EFB 1997 2012

Certi� caten per regio en per site ■
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Nauwgezette en regelmatige controle,  ■
zowel intern als extern

Naast de invoering van uniforme en geïntegreerde manage-
mentsystemen is het ook belangrijk om de toepassing van 
deze managementsystemen met de regelmaat van de klok 
te controleren. Dat gebeurt bij Indaver zowel intern als ex-
tern – onder meer door certifi catiebureaus, klanten en over-
heden. Op die manier brengen we een van onze kernwaar-
den, ‘Open in woord en daad’ ook eff ectief in de praktijk.

Externe audits door certi� catiebureaus ■
Indaver beschikt afhankelijk van de regio over een ISO 9001-, 
ISO 14001-, een EFB-certifi caat en/of een OHSAS 18001-cer-
tifi caat. Deze certifi caten zijn telkens voor een beperkte tijd 
geldig – de ISO-certifi caten zijn bijvoorbeeld drie jaar geldig. 
Ze worden verkregen na het succesvol afronden van een 
certifi catieaudit door externe auditoren die alle elementen 
nauwkeurig bekijken en evalueren. Tijdens periodieke op-
volgingsaudits worden de verschillende normverplichtin-
gen steekproefgewijs gecontroleerd.

In november 2010 voerde een auditorenteam van Bureau 
Veritas Certifi cation de certifi catieaudit uit voor regio Bel-
gië. Deze audit was een opvolgingsaudit in het kader van 
ISO 9001 en 14001, samen met een initiële certifi catie voor 
OHSAS 18001. Gedurende een week werden de diverse af-
delingen en activiteiten grondig doorgelicht en dit zowel op 
de administratieve zetels van Mechelen en Singelberg als de 
verschillende productiesites. De algemene conclusie van het 
extern auditteam was dat Indaver een professionele organi-
satie is met gemotiveerde en competente medewerkers.

Ook in regio Duitsland wordt in een jaarlijkse audit de be-
schikbare kennis en documentatie gecontroleerd en wordt 
nagegaan of beschreven procedures en verplichte milieu-
rapporteringen nageleefd werden en of de nodige correc-
tieve maatregelen uitgevoerd werden.

Interne audits ■
Conform haar kernwaarden streeft Indaver naar een conti-
nue verbetering van haar bedrijfsprocessen. Het uitvoeren 
van interne audits is hierbij één van de gebruikte tools. Aan-
gezien auditing voor een deel een ‘persoonlijke’ appreciatie 
is van de performantie van processen en systemen spreekt 
het voor zich dat audits uitgevoerd moeten worden door 
competente mensen met de nodige expertise, vaktechni-
sche kennis en analyserend vermogen.

In een intern audit programma gericht op kwaliteits-, vei-
ligheids- en milieuaspecten wordt de conformiteit van de 
activiteiten van de organisatie met de codes van goede 
praktijk, de operationele procedures, de wetgeving en de 
verschillende licenties en vergunningen getoetst. Daar-
naast hebben deze interne audits tot doel om aan de hand 
van plan-do-check-act het proces van continu zoeken naar 
verbeteropties te bevorderen. Alle interne audits worden 
uitgevoerd door multifunctionele teams die minstens uit 
2 personen bestaan. Elk team verwerkt de bevindingen en 
suggesties tot verbetering in een auditrapport. De lokale 

Indaver kiest voor 
OHSAS 18001-certi� catie

Vanaf 2010 kiest Indaver België voor al haar 
sites – eigen én TWM-sites – voor een uniform, 
gecerti� ceerd veiligheidsmanagementsysteem 
conform de internationale OHSAS 18001-norm. 
OHSAS staat voor Occupational Health and Safety 
Assessment Series. Het is het veiligheidsbroertje 
van de ISO 9001-norm voor kwaliteit en de 
ISO 14001-norm voor milieu.

De OHSAS-normvereisten leunen zeer sterk aan bij 
de veiligheidsmanagementsystemen die Indaver 
reeds lang heeft geïmplementeerd. Zo is reeds 
jaren een Dynamisch RisicoBeheerSysteem (DRBS) 
opgezet voor alle Belgische Indaver-vestigingen 
zoals trouwens bij wet verplicht. Daarnaast is 
Indaver België sinds 2003 VCA-gecerti� ceerd voor 
haar TWM-activiteiten. Deze VCA-certi� catie 
is voornamelijk gekend in België en Nederland 
en wordt daar gevraagd door de chemische 
en farmaceutische sector aan contractoren die 
risicovolle werkzaamheden uitvoeren in industriële 
installaties. De OHSAS 18001-norm is echter een 
internationaal erkende norm, waardoor Indaver 
haar veiligheidsmanagementsystemen over 
al haar Belgische vestigingen (eigen en TWM-
sites) maar meer nog over haar internationale 
vestigingen kan uniformiseren. Zo beschikken 
Indaver Ireland en Indaver Deutschland al langer 
over een OHSAS-certi� caat. Aangezien onze 
klantenportfolio meer en meer internationaal 
geörienteerd wordt, betekent de Belgische OHSAS-
certi� catie ook een duidelijke toegevoegde waarde 
voor onze internationale industriële klanten.

De succesvolle, initiële certi� catieaudit vond 
plaats in het najaar van 2010, samen met de 
opvolgingsaudit voor ISO 9001 en 14001. 
Indaver België behaalde begin 2011 haar OHSAS-
certi� caat. In 2012 wil ook Indaver Nederland een 
OHSAS 18001-certi� caat behalen.
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QESH-afdelingen vervullen hierbij naast een coördinerende 
en toetsende taak ook een facilitaire rol met oog voor het 
gezamenlijk realiseren van verbetering.

Indaver België zette in 2010 een gestructureerde aanpak 
op voor de selectie en werving van haar interne auditoren. 
Gedurende een periode van drie jaar krijgen ze de kans om 
kennis te maken met de verschillende Indaver-sites en de 
werking van installaties en afdelingen te doorgronden. Op 
die manier bouwen zij een uitgebreid netwerk van contac-
ten op binnen Indaver en kunnen zij hun auditvaardighe-
den verder ontwikkelen. De auditoren kunnen daarnaast 
ook ingeschakeld worden in de auditing van de externe 
verwerkingscentra. Naspeurbaarheid van afval- en reststro-
men, transparantie, full compliance en solvabiliteit zijn hier-
bij belangrijke controlepunten. Bij de uitvoering van deze 
audits krijgen de auditoren inzicht in de verwerkingsproces-
sen en managementsystemen van derden waardoor ze die 
ook kunnen benchmarken met de eigen systemen.

In Nederland gebeuren de interne audits door teams van 
2 personen. De auditoren krijgen een interne opleiding 
waarin niet enkel kwaliteit maar ook veiligheid- en milieu-
aspecten uitgebreid aan bod komen. In Duitsland volgen 
de interne auditoren welomschreven richtlijnen zoals vast-
gelegd in het handboek voor milieumanagement. De audits 
gebeuren er meestal door 1 persoon die een opleiding tot 
auditor genoot bij een externe organisatie en minstens 15 
jaar ervaring heeft. 

Klantenaudits ■
Indaver staat open voor controles door al haar stakeholders. 
Zo komen ook klanten regelmatig op bezoek bij Indaver. 
Deze klantenaudits kaderen ofwel in de acceptatieprocedu-
re van Indaver als afvalverwerker (pre-contractuele audits) 
of in een periodieke evaluatie van leveranciers (post-con-
tractuele audits). In 2010 voerden klanten een vijfentwintig-
tal audits uit op Indaver-sites. 

Overheidscontroles in België ■
Daarnaast wordt Indaver regelmatig onderworpen aan 
controles door diverse vergunningsverlenende of toezicht-
houdende overheden. Zo controleert OVAM in regio België 
de correcte toepassing van de vergunning. LNE Milieu-
inspectie controleert of Indaver voldoet aan alle voorwaar-
den opgelegd in de vergunningen, onder meer op vlak van 
emissies naar lucht en water. Daarnaast is de VMM (Vlaamse 
Milieu Maatschappij) belast met de controle op de heffi  n-
gen opgelegd voor de lozingen naar water en lucht. In 2010 
werden op de verschillende productiesites van Indaver een 
vijftiental controles uitgevoerd door bevoegde instanties. 

Overheidscontroles in Ierland en het  ■
Verenigd Koninkrijk 

Ook in de regio Ierland/het Verenigd Koninkrijk wordt regel-
matig gecontroleerd door diverse overheden. Zo werden in 
2010 diverse controles uitgevoerd op het Dublin transfer-
station en de TWM-sites in het Verenigd Koninkrijk. Bevoeg-
de overheden zijn onder meer Health and Safety Authority, 
Environmental Protection Agency, het Dublin City Council 
(National TFS Offi  ce) en het Department of Transport. 

“
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Van links naar rechts:
Erik van Heiningen, voorzitter Interprovinciaal overleg 
(IPO) Milieu; Willem Kattenberg, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu; Peter Louwman, Directeur 
Indaver Nederland

Indaver Nederland 
als een van de eerste bedrijven 
NTA 8080 gecerti� ceerd
DELTA Milieu Biofuels, onderdeel van Indaver Nederland bv 
is een van de eerste bedrijven waaraan het nieuwe 
NTA 8080-certi� caat is toegekend.
Met het NTA 8080-certi� catiesysteem kunnen bedrijven de 
duurzaamheid aantonen van de biomassa die zij produceren, 
verhandelen, verwerken of inzetten. De eisen voor deze 
certi� cering zijn ontwikkeld door een breed samengestelde 
werkgroep van marktpartijen, de overheid en maatschappelijke 
organisaties onder begeleiding van NEN, het Nederlandse 
Normalisatie Instituut. Nederland is het eerste land waarin 
duurzaamheidregels zijn vastgesteld. De intentieverklaring 
voor deelnemen aan certi� catie voor duurzame biomassa vond 
plaats in Rotterdam.
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Overheidscontroles in Duitsland ■
Voor de Duitse operationele sites wordt toezicht gehouden 
op de milieuperformantie van de verschillende installaties 
door het milieudepartement van de Duitse Regionale Raad 
(“Regierungspräsidium”) van respectievelijk Darmstadt, 
Frankfurt, Kassel, Karlsruhe en Stuttgart. Controlebezoeken 
gebeuren (meer)jaarlijks of wanneer relevante wijzigingen 
aan de installaties zijn gebeurd. Zo was er in 2010 een in-
spectie in Stuttgart. 

Daarnaast wordt eveneens toezicht gehouden door de 
lokale milieuautoriteiten. De installaties in Hamburg wer-
den 7 maal gecontroleerd door de BSU (Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt). 

Overheidscontroles in Nederland  ■
In Nederland wordt de correcte naleving van de voorschrif-
ten in de milieuvergunningen en ARBO-wetgeving perio-
diek gecontroleerd door inspecteurs van de overheid. De 
inspectiefrequentie hangt af van de complexiteit van de 
activiteiten en varieert per locatie, maar gemiddeld worden 
1 à 2 inspecties per jaar uitgevoerd. In 2010 werd tevens 
door Verkeer en Waterstaat een controle op de naleving van 
de ADR-wetgeving uitgevoerd.

Controles op Seveso-sites  ■
De vestigingen in Antwerpen, Hoek, Biebesheim, Hamburg, 
Frankfurt en Meath zijn onderworpen aan de Seveso-richt-
lijn gezien de omvang aan gevaarlijk afval dat daar verwerkt 
wordt. Voor deze installaties zijn dan ook speciale veilig-
heidsanalyses en -rapporten gemaakt. Die analyses en rap-
porten worden regelmatig geactualiseerd en telkens door 
de bevoegde overheden gecontroleerd en goedgekeurd.

Internationale competentiecentra  ■
vergemakkelijken kennisdeling

Kennisdelen is een essentieel onderdeel van de Indaver-cul-
tuur. Het is een van de succesfactoren in de uitbouw van een 
kwaliteitsvolle dienstverlening en het streven naar continue 
verbetering en innovatie.

Het uitwisselen van kennis zit in onze organisatie ingebak-
ken. Naast de bestaande regionale kennisdelingsstructuren, 
organiseerden we nu ook een aantal International Operati-
onal Competence Centers (IOCC) rond specifi eke kennisdo-
meinen: verbranding van gevaarlijke afvalstoff en, afval en 
energie, behandeling van residu’s, transferstations en logis-
tiek, en de internationale afvalstoff enwetgeving.

Specialisten rond deze thema’s uit de verschillende regio’s 
komen op regelmatige tijdstippen samen. Om kennis te 
delen, maar evengoed om verbeteringsmogelijkheden te 
identifi ceren, of te bepalen hoe bepaalde noden praktisch 
kunnen worden ingevuld. De fi nale opdracht is duidelijk: 
operational excellence in al onze activiteiten.

Automatisering en integratie van  ■
bedrijfsprocessen

Automatiseren van bedrijfsprocessen is voor Indaver geen 
doel op zich, maar een middel om de effi  ciëntie en de ef-
fectiviteit van haar activiteiten en diensten te verhogen. Een 
automatiseringsproject kan dan ook enkel succesvol zijn als 
de bedrijfsprocessen in lijn liggen met de bedrijfsstrategie 
en de organisatiestructuur, de functionele rollen, de work-
fl ow en de procedures duidelijk zijn vastgelegd.

Systemen integreren, internationale groei ondersteu-
nen
In 2010 werkte Indaver in het kader van een groeiende in-
ternationalisering volop aan de verdere integratie van be-
drijfsprocessen en IT-systemen. We streven daarbij naar een 
gezond evenwicht tussen uniformiteit van de systemen 
over alle regio’s heen en de mogelijkheid om een fl exibele 
en aangepaste dienstverlening aan regionale klanten aan te 
bieden.

Indaver realiseerde in 2010 onder meer de volgende zaken:

Het versmelten van de afdelingen Business Support en  ■

ICT om de ICT-activiteiten beter te integreren in de or-
ganisatie.
De oprichting van een internationaal ICT Steering Com- ■

mittee dat regionale en overkoepelende automatise-
ringsinitiatieven op elkaar afstemt.
De oprichting van een Project Offi  ce dat automatise- ■

ringsprojecten en aanpassingen aan de bestaande soft-
ware en hardware overziet en beheert.
De oprichting van een Business Intelligence afdeling die  ■

de fl exibiliteit van rapportering verhoogt.
De centralisatie van hardware in twee redundante da- ■

tacenters in Brussel voor de regio’s België en Ierland. De 
transfer van de regio Nederland is in voorbereiding. 
De verdere uitrol van SAP in Indaver Ireland. ■

De ontwikkeling van een portaal dat klanten toelaat om  ■

online opdrachten te geven, rapporten op te vragen en 
documenten te raadplegen. Het project werd reeds op-
gestart in Nederland en verder voorbereid voor België.

”
“““““Internationale competentie-

centra bundelen kennis uit 
de verschillende regio’s en 
stimuleren ‘best practices’ en 
innovatie.
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Outletmanagement ■
In de geest van ‘continue verbetering’ gaat Indaver op zoek 
naar de ecologisch en economisch meest verantwoorde op-
lossing voor afvalverwerking, zowel voor industriële klanten 
(TWM-businessmodel) als voor openbare besturen (PwPS-
businessmodel). Daarbij zijn twee scenario’s mogelijk: ver-
werking in eigen installaties of in installaties van derden, de 
zogeheten outlets.

Indaver heeft momenteel in Europa een netwerk van zo’n 
300 externe outlets gaande van zeer kleine specifi eke in-
stallaties (waaronder reconditioning van vaten en IBC’s) tot 
zeer grote meer geïntegreerde ondernemingen (waaronder 
meeverbrandingsinstallaties met bijhorende voorbehande-
lingsplatformen). Er zijn verschillende redenen om te kiezen 
voor verwerking bij derden:

Het externe centrum beschikt over een meer aangewe- ■

zen verwerkingstechnologie, bijvoorbeeld voor de ver-
werking van gasfl essen, reconditioning van vaten of de 
regeneratie van actief kool.
Om transportkosten te drukken, werken we soms samen  ■

met lokale, externe centra. Dat is bijvoorbeeld het geval 
voor de lokale verwerking van bepaalde buitenlandse 
afvalstromen.
Bij onderhoudswerkzaamheden aan Indaver-installaties  ■

wordt soms een extern centrum als back-up ingescha-
keld. Op die manier vermijden we dat de aan- en afvoer 
van reguliere afvalstoff en wordt verstoord.

Bij aanvragen om de afvalstoff en bij derden te verwerken, 
gebruiken we het auditingprogramma als leidraad. Op die 
manier kunnen we nagaan of de verwerking in het externe 
centrum gebeurt volgens de principes van de Indaver ‘Co-
des van goede praktijk voor duurzaam afvalbeheer’. 

Trading vraagt om audits
Dankzij het outletmanagement groeit onze tradingactivi-
teit gestaag. Om onze klanten full compliance te kunnen 
garanderen, zijn betrouwbare partners uitermate belang-
rijk. Indaver garandeert dat de verwerking ook hier op een 
milieuveilige manier gebeurt, conform de geldende wetge-
ving. Met dit doel en om een duurzame samenwerking met 
de externe centra op te bouwen, heeft Indaver een systema-
tiek uitgewerkt om externe centra te auditen.

Audit van extern centrum
De audits gebeuren aan de hand van een checklist die voort-
durend geactualiseerd en verfi jnd wordt. Het auditteam 
gaat na wat er precies gebeurt met de afvalstoff en, zowel 
op fysisch als op administratief vlak. De manier waarop de 
audit wordt gevoerd en de mate van detail hangt af van het 
type afvalstof en de verwachtingen van de klant. Full com-
pliance is steeds het uitgangspunt. De goedkeuring van een 
centrum gebeurt door het Approval Team, samengesteld uit 
experten in verschillende domeinen. In 2010 voerden we 
een 15-tal audits uit bij verwerkingscentra en/of traders in 
België, Nederland, Duitsland, Ierland en Italië. In verschillen-
de gevallen namen ook vertegenwoordigers van industriële 

klanten deel aan deze audits. In een aantal gevallen werd de 
de samenwerking met het centrum beperkt, rekening hou-
dend met de actuele vergunningsvoorwaarden dan wel de 
milieuperformantie van de betrokken installatie.

Verwerking bij externe outlets
Dankzij de TWM-benadering biedt Indaver haar klanten een 
oplossing voor hun volledige afvalstoff enpakket. De verwer-
king bij externe outlets is complementair aan de verwerking 
in Indaver-installaties. Onderstaande grafi ek geeft een visu-
eel overzicht van de verdeling volgens bestemming.

 recovery 64 %

 verbranding 7 %

 deponie 19 %

 Biologische behandeling 3 %

 fysico-chemische behandeling 2 %

 overige 5 %

64 %
7 %

19 %

2 %
3 %

5 %

Verwerkingspallet bij externe outlets ■

Trading naar externe outlets:  ■
hoeveelheden per land (in ton)

Trading 2010
België 148 313

Nederland 203 605

Ierland 60 470

Duitsland 361 527

Italië 31 018

Portugal 2 751

totaal 807 684
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3.5 Realisaties en projecten

Onderzoek en ontwikkeling ■
Innovatie is een belangrijke drijfveer voor duurzame groei. 
Indaver investeert dan ook heel wat tijd en middelen in on-
derzoek en ontwikkeling.

Kennisbeheer, zin voor initiatief en creativiteit vormen de 
basis voor innovatie. Om ons structureel kennisbeheer con-
creet te implementeren hebben we kennisdelingsfora op-
gericht rond Afvalbeheer, Special Waste Incineration (SWI), 
Public waste PartnershipS (PwPS), SAP-businessprocessen 
en Residubeheer. De leden van de fora inventariseren, behe-
ren en delen strategische kennis voor innovatieve toepas-
singen.

Volgende onderzoeksprojecten werden uitgevoerd in 2010:

Benchmarking draaitrommelovens
Indaver onderzoekt de performantie van haar draaitrom-
melovens in Antwerpen, Hamburg en Biebesheim. De draai-
trommelovens verschillen sterk van elkaar en worden niet 
op dezelfde manier geëxploiteerd. Tijdens bedrijfsbezoeken 
hebben we detailvergelijkingen gemaakt tussen de ovens. 
Op basis daarvan gaan we na of de best practices van de ene 
installatie ook dezelfde resultaten kunnen opleveren in an-
dere installaties. De experimenten hebben onder meer be-
trekking op het aanleggen van pelsmateriaal, de herinvoer 
van de ketelassen in de bunkers, dioxinefi lters, Hg-meting 
van rookgassen en vergelijkende tests van het refractair ma-
teriaal.

Inzet kalksteen en rookgasreinigingsresidu in draai-
trommelovens
In 2009 ontdekten we dat het ook mogelijk was om in de 
draaitrommelovens, waar gevaarlijke afvalstoff en worden 
verwerkt, kalksteen en rookreinigingsresidu’s in te zetten in 
plaats van kalk. Daarom werd in 2010 in de draaitrommel-
ovens CaCO3 gebruikt. Het eff ect ervan wordt verder opge-
volgd.

Medipower
Indaver bouwt de statische oven in Antwerpen om naar een 
installatie voor de verwerking van medisch afval. In het kader 
van dit project onderzochten we de mogelijkheden om met 
ultrasoontechnologie de NOX-emissies te reduceren door 
een optimalisatie van de ureum-injectie. We onderzochten 
ook een alternatief voedingssysteem. Verder onderzoek en 
experimenten zullen in 2011 nodig zijn.

Waste-to-waste inzet van residu’s
We volgden de resultaten uit 2009 op met een testproject 
voor de waste-to-waste inzet van vlieg- en ketelassen in de 
wervelbedovens. Het project moet het te storten afval, het 
verbruik van primaire grondstoff en en de carbon footprint 
van Indaver verder reduceren.

De ideale mouw voor wervelbedovens
Indaver zette een uitgebreid project op om de ideale mouw 
voor de mouwenfi lter van de wervelbedovens te vinden. 
Na een brede consultatie bij leveranciers over het aanbod 
op de markt maakten we een selectie van vier types die we 
inbouwden. Innoverend is de integrale aanpak, waarbij we 
overleg pleegden met alle betrokkenen – mouwleveran-
ciers, installatiebouwers, leveranciers van grondstoff en, aca-
demische wereld – over de mouwen zelf én over de context 
waarin ze toegepast worden – kooien, reinigingssysteem, 
residusamenstelling en granulometrie. De tests namen drie 
jaar in beslag en werden in 2010 afgerond.

Opblokproblemen
Na uitgebreide tests in 2009 vervingen we ‘cokes’ als ad-
ditief in de wervelbedovens door ‘dioxorb’, een kleimine-
raal geblend met 10 % actief kool. De analyses voor de full 
scale inzet van het nieuwe additief werden in 2010 begeleid 
door fundamenteel onderzoek in samenwerking met de 
K.U.Leuven.

Meath: innovatieve studies
Indaver voerde een reeks innovatieve studies uit voor de 
bouw van de nieuwe roosteroven in het Ierse Meath. Zo 
onderzochten we een alternatieve methode voor liquid in-
jection. De resultaten bleken positief, en we implementeren 
de nieuwe techniek in de loop van 2011. We ontwikkelden 
ook een nieuw cleaningsysteem voor de ketelreiniging. Tot 
slot simuleerden we de afzet- en stortmogelijkheden van de 
residu’s.

Medipower zal instaan 
voor de verwerking 
van medisch afval.
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Onderzoek afzetmogelijkheden residu’s asbehandeling
In 2010 zochten we actief naar methodes om de verschillen-
de fracties van de bodemassen milieuconform te maken. De 
resultaten uit 2009 vormden de basis voor ons verder onder-
zoek in 2010. We bekeken onder meer de fysicochemische 
verwerking van anorganische afvalstoff en en de inzet van 
het eluaat van de deponie en het effl  uent van de draaitrom-
melovens.

Fluïdisatieproblematiek
De wervelbedoven heeft soms te kampen met stilstanden 
wegens opblokkingen van het zandbed, die de fl uïdisatie 
van het zand verhinderen. In dit project zoeken we naar de 
chemische en fysische oorzaken van de opblokking en de 
impact van de verschillende procesparameters op de fl uïdi-
satieproblematiek. Op die manier krijgen we een beter in-
zicht in de stilstanden en kunnen we een hogere beschik-
baarheid garanderen. We zochten in samenwerking met de 
K.U.Leuven naar een oplossing op basis van wetenschappe-
lijke analyses.

Deponie
Indaver ontwikkelde een simulatietool om de langetermijn-
eff ecten van deponieën op het grondwater te onderzoeken. 
We deden dat in het kader van de uitbreidingen van de de-
ponieën in Antwerpen en Doel. We gebruikten de tool on-
der meer om de eff ecten te simuleren van veranderingen in 
confi guraties.

AROC
Bij AROC onderzochten we op basis van de resultaten uit 
2009 of we het energieverbruik verder kunnen verlagen. We 
bekeken onder meer de mogelijkheden om het injectiepunt 
van het te regenereren zuur te verleggen en de gasbranders 
aan te passen.

Automatisering
Indaver deed verder onderzoek naar de automatische ver-
werking van data en het programmeren van een smart 
controller voor datamining. We gebruikten reële productie-
cijfers om te testen of een smart controller verbeterde regel-
kringen kan genereren. Twee pistes werden geanalyseerd: 
smart signal search en proces GPS voor optimale sturing. 
Deze trajecten zullen in 2011 verder uitgewerkt worden.

Onderzoeks- en innovatieprojecten ■
Indaver is betrokken bij verschillende onderzoeks- en in-
novatieprojecten en heeft samenwerkingsovereenkomsten 
met universiteiten en kennisinstellingen.

Binnen het raamcontract met de K.U.Leuven lopen diverse 
onderzoeksprojecten:

Onderzoek en kritische evaluatie van de LCA’s (Lifecycle  ■

Analysis) van gespecialiseerde afvalverbranding en co-
incineratie in cementovens.
Ontwikkeling van een berekeningsconcept voor de afval- ■

verwerking in gespecialiseerde installaties.
Studies naar POPs in de inputs en outputs van de wer- ■

velbedoven.
Onderzoek naar alternatieve waterzuiveringstechnieken  ■

door labo- en reële schaalexperimenten om de verwijde-
ring van oxyanionen uit afvalwater te optimaliseren.

Indaver onderzoekt samen met het VITO mogelijke water-
zuiveringstechnieken door het testen en optimaliseren van 
verwijderingstechnieken om oxyanionen uit afvalwater te 
verwijderen.

Indaver onderzoekt samen met de Artesis-hogeschool hoe 
residu’s van verbrandingsinstallaties als secundaire grond-
stoff en kunnen worden ingezet in onderfunderingsproces-
sen.

Indaver verleent haar medewerking aan het Alchemis-pro-
ject dat een demonstratie-installatie ontwerpt en bouwt 
voor de grootschalige productie van algen in Vlaanderen. 
Meer specifi ek wordt onderzocht hoe CO2 en NOX van rook-
gassen en nutriënten uit afvalwater de productie van algen 
stimuleren.

Energie uit algenkweek 
op Hooge Maey
De Hooge Maey, waar Indaver instaat voor de exploita-
tie, wil onderzoeken of het kweken van algen kan ingezet 
worden om biomassa te produceren op de site. Die bio-
massa kan als hoogwaardige grondstof gebruikt worden 
in de chemische industrie. Een stortplaats leent zich im-
mers perfect als locatie voor algenkweek. Alle elementen 
zijn aanwezig om het kweekproces te bevorderen: de 
aanwezigheid van nutriëntenrijk afvalwater, de CO2 uit 
de gasmotoren en voldoende warmte. Het is belangrijk 
om bij de uitwerking het meest geschikte concept te 
kiezen en de algenreactor optimaal te integreren in de 
werking van de stortplaats. De Hooge Maey diende een 
voorstel in om project� nanciering te verkrijgen via MIP2 
(Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform) van 
de Vlaamse overheid. We deden dat in samenwerking 
met onder meer Essenscia, VITO en Universiteit Gent. 
De bedoeling is om een eerste proefproject op te starten 
in de zomer van 2011.
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Storten blijft noodzakelijk als laatste optie
storten staat op de laatste plaats in de voorkeursvolg-
orde voor afvalbeheer, maar is een basisvoorziening 
die noodzakelijk blijft voor een aantal afvalstoff en die 
niet nuttig toegepast of thermisch verwerkt kunnen 
worden.

indaver beschikt over verschillende stortplaatsen: 
twee in België (Antwerpen en doel), twee in duitsland 
(Billigheim en nieder-ofl eiden) en drie in nederland 
(twee operationele stortplaatsen in derde Merwe-
dehaven en noord-en Midden Zeeland en één stort-
plaats op rust in koegorspolder).

indaver streeft naar een milieuveilige exploitatie van 
de stortplaatsen en hanteert daarbij de volgende 
principes:

Zorgvuldige afweging van te storten afvalstoff en –  ■

enkel wanneer er geen andere, meer hoogwaardige 
opties voorhanden zijn.

strikte controle en beheer van onderafdichtingen en  ■

grondwaterbeheersing om mogelijke verspreiding 
via de bodem naar de omgeving te vermijden.

opbouw van voldoende fi nanciële reserves om een  ■

eindafdekking en nazorg te voorzien wanneer de 
stortplaats niet langer gebruikt wordt.

3. Processen

Projecten in realisatiefase ■

Meath – eerste grote Waste-to-Energy-installatie in 
Ierland
De Waste-to-Energy-installatie voor huishoudelijk afval die 
Indaver in Meath bouwt, is de eerste in zijn soort in Ierland. 
De bouw startte in augustus 2008 en de site moet operati-
oneel worden in 2011. De installatie zal jaarlijks 200 000 ton 
afval verwerken en de 20MW-turbine zal genoeg energie 
opwekken om 20 000 gezinnen in hun energiebehoefte te 
voorzien.

In 2010 werden grote vorderingen gemaakt in de bouw. 
Het projectteam van Indaver bundelt expertise uit België en 
Ierland en coördineerde meer dan 20 contractoren en 300 
arbeiders op de site. Alle sleutelcomponenten voor iedere 
stap in de afvalverwerking, de energieproductie en het zui-
veringsproces werden reeds geïnstalleerd. In totaal inves-
teert Indaver zo’n 130 miljoen euro in het project, de groot-
ste investering in afvaltechnologie tot nu toe in Ierland. 

Medipower garandeert verwerking ziekenhuisafval
Medipower zal vanaf 2012 jaarlijks tot 20 000 ton zieken-
huisafval op een milieuveilige manier verwerken. Indaver 
is momenteel bezig met de bouw van de installatie op 
haar Antwerpse site. Medipower garandeert een blijvende 
dienstverlening voor de verwerking van ziekenhuisafval in 
ons land.

De Medipower-installatie is gericht op een maximale ener-
gierecuperatie. Via warmterecuperatie in de stoomketel 
wordt een turbine aangedreven die 2,5 MW elektriciteit zal 
leveren. Een deel van de gerecupereerde energie wordt ge-
bruikt voor de verwarming van de gebouwen en onderde-
len van de productie, een deel wordt op het elektriciteitsnet 
geleverd. Ook het verbrandingsgedeelte en het voedings-
systeem van de installatie worden volledig vernieuwd, de 
opslagfaciliteiten worden gevoelig uitgebreid en er komt 
een nieuwe rookgaszuiveringsinstallatie.

”””””
“““““Indaver werkt nauw samen 

met universiteiten en 
kennisinstellingen om haar 
processen te optimaliseren 
en duurzamer te maken.

Storten kan enkel wanneer 
er geen andere opties meer 
overblijven en gebeurt steeds 
onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden.
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NEDERLAND

Indaver Nederland tekent intentieverklaring 
Duurzaam Storten
de nederlandse stortplaatsexploitanten tekenden in 
2010 een intentieverklaring om een grootschalig on-
derzoeksproject op te zetten rond het toekomstige 
beheer van de stortplaatsen. het huidige beleid is er 
vooral op gericht om de afvalstoff en in te pakken en 
eeuwig droog te bewaren. daardoor belasten we de 
komende generaties niet met de gevolgen van ons 
afval. Met het onderzoek willen de stortplaatsexploi-
tanten nagaan hoe de emissies naar bodem en lucht 
verder gereduceerd kunnen worden, en hoe het ver-
sneld afbreken, afvoeren en vastleggen van verontrei-
nigingen kan leiden tot een duurzamer stortbeheer. 
de nederlandse autoriteiten hebben het initiatief po-
sitief ontvangen en willen het samen met de sector 
verder uitwerken.

DUITSLAND

Milieuvriendelijk beheer stortplaatsen in 
Billigheim en Nieder-O� eiden
indaver deutschland beheert in Billigheim een depo-
nie voor gevaarlijk afval zoals reststoff en uit industrië-
le afvalwaterbehandeling, gebruikt straalzand, veront-
reinigde grond en batterijen. de stortplaats, met een 
totaal volume van 930 000 m³, is sinds 1984 in gebruik 
en werd sindsdien voortdurend aangepast met de 
Best Beschikbare technieken, waaronder meervoudi-
ge afdichting van ondergrond en oppervlakte. strikte 
controle- en opvolgprocedures zorgen voor een vei-
lig en milieuvriendelijk beheer.

in nieder-ofl eiden beheert indaver deutschland een 
deponie van een industriële klant. deze stortplaats 
wordt binnenkort gesloten. indaver deutschland blijft 
instaan voor de nazorg.

Duurzaam beheer van 
stortplaatsen

Recuperatie van biogas
door de vergisting van het organisch materiaal aanwezig 
in de gestorte afvalstoff en ontstaat biogas dat benut kan 
worden voor het opwekken van energie. Beide stortplaat-
sen in nederland zijn dan ook uitgerust met een stortgas-
onttrekkingsysteem en biogasmotoren. de totale hoe-
veelheid geproduceerde energie uit stortgas bedroeg in 
2010 circa 130 000 gJ.

op de Belgische en duitse stortplaatsen worden enkel 
anorganische afvalstoff en opgeslagen die geen stortgas 
vormen. het betreft voornamelijk reststoff en van verbran-
ding en/of behandeling van afvalstoff en.

Hooge Maey introduceert nieuwe technologie 
om stortgas te recupereren
op de hooge Maey wordt al sinds 2004 biogas gerecu-
pereerd. er werden gasschachten en -leidingen geplaatst 
om het methaan uit de stortplaats te recupereren. de 
elektriciteitsproductie steeg jaar na jaar – vandaag zijn al 
vier motoren actief die energie opwekken voor ongeveer 
4 800 gezinnen. indaver, die instaat voor de exploitatie van 
de deponie, blijft continu op zoek gaan naar nieuwe tech-
nologieën om de gascaptatie verder te optimaliseren. die 
vonden we in een systeem waarbij wieken tot op 30 me-
ter diepte in de stortplaats fi jnmazig worden ingebracht. 
op die manier worden werkelijk álle delen van het stort 
bereikbaar voor directe ontgassing. in 2010 werd een 
proefopstelling op 1 hectare van de bovenoppervlakte in 
gebruik genomen. Bij goede resultaten wordt de techniek 
uitgebreid naar de volledige oppervlakte.
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elektriciteit
Indaver investeert al jaren in technieken die 
energie recupereren uit het verbrandings-
proces van afval – Waste-to-Energy.  
De thermische verwerkingsinstallaties 
van Indaver kunnen dan ook steeds meer 
beschouwd worden als echte energiecentrales.

Dankzij een verregaande energierecuperatie 
hebben de meeste van onze installaties 
nauwelijks nog fossiele brandstoffen nodig 
voor hun werking. Integendeel, ze produceren 
energie die we in onze processen of gebouwen 
gebruiken of die we aan buurbedrijven en 
huisgezinnen leveren.
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4.
resultAten nAAr oMgeving

Minimale impact, maximale valorisatie
indaver streeft in ieder aspect van haar bedrijfsvoering naar een minimale impact op 

mens en milieu. We investeren continu in nieuwe technologieën en methodes die onze 

emissies naar lucht, water en bodem verder beperken. We reduceren systematisch onze 

carbon footprint, niet alleen in onze verwerkingsinstallaties, maar ook in onze logistieke en 

ondersteunende bedrijfsprocessen.

Maar we doen meer dan dat. de valorisatie van materialen en energie speelt een 

steeds grotere rol in onze kernactiviteiten. We beschikken over installaties voor de 

recyclage van onder meer PMd, papier-karton en biomassa, en een groot deel van onze 

verwerkingsinstallaties produceren vandaag energie uit afval.

In dit hoofdstuk beschouwen we de impact van de Inda-
ver-activiteiten op de omgeving. Per milieuaspect – water, 
bodem, lucht – bespreken we de resultaten van de meest 
relevante installaties op Indaver-sites.

Bij de bespreking van de impact van onze activiteiten naar 
lucht beperken we ons tot de thermische verwerkingsinstal-
laties op basis van verbrandingstechnologie. Hierbij komen 
de draaitrommelovens, de roosterovens en de wervelbed-
ovens in Duitsland en België aan bod. De resultaten van de 
verwerkingsinstallaties van Indaver Medical Services in Leu-
ven en AROC in IJmuiden kunnen geraadpleegd worden op 
de website.

We rapporteren de resultaten van de verschillende installa-
ties onder normale omstandigheden. Eventuele accidentele 
emissies of lozingen worden apart besproken.

Om mogelijke geur naar de omgeving te voorkomen, wer-
den in de composteringsinstallaties specifi eke maatregelen 
getroff en. Deze maatregelen bleken voldoende eff ectief. 

Bij de bespreking van onze milieu-impact naar bodem ge-
ven we een overzicht van de technische en proceduriële 
maatregelen die van kracht zijn om de kwaliteit van de bo-
dem op Indaver-sites te vrijwaren.

In het onderdeel waar we de impact van onze activiteiten 
naar omgevingswater bespreken, geven we een overzicht 
van de lozingsresultaten van site Antwerpen, die instaat 
voor het overgrote geloosde debiet van Indaver.

In het luik over duurzaam materialen- en energiebeheer 
focussen we op de terugwinning van materialen en de ener-
giebalans van de thermische verwerkingsinstallaties.

”
“““““We investeren continu in 

nieuwe technologieën en 
methodes die onze emissies 
naar lucht, water en bodem 
verder beperken.

4.1 Minimale impact op de omgeving



indaver groep | duurzaamheidsrapport 2010

47

4.
  r

es
u

lt
At

en
 n

A
A

r 
o

M
g

ev
in

g

4.2 Lucht

Om onze impact en resultaten naar lucht te kwantifi ceren, 
geven we van onze relevante thermische verwerkingsinstal-
laties telkens de massabalans, een overzicht van de vuil-
vrachten en de prestaties ten opzichte van de daggemid-
delde norm. Per installatie brengen we ook verslag uit van 
de dioxineresultaten.

Alle meetresultaten werden geregistreerd met meetinstru-
menten waarvan de goede werking volgens de geldende 
wetgeving op periodieke basis bevestigd wordt door een 
extern, onafhankelijk labo. De relevante wetgeving voor 
respectievelijk Vlaanderen en Duitsland is VLAREM en de 
“Verordnung über Verbrennungsanlagen für Abfälle und 
ähnliche brennbare Stoff e (17. BimSchV)” & “Technische An-
leitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)”.

De geattesteerde meetapparatuur van de emissielaborato-
ria van de verschillende ovens produceert dagelijks duizen-
den meetresultaten. In Vlaanderen zorgt het LIMS-systeem 
(Laboratory Information Management System) voor de sta-
tistische verwerking van de data. In Duitsland staat het ge-
automatiseerde DURAG-systeem in voor de monitoring en 
het beheer van de data. De resultaten worden regelmatig 
geëvalueerd en vormen de basis voor nieuwe verbeterings- 
en investeringsprojecten.

Massabalans ■
De massabalans visualiseert elk thermisch proces. Aan de 
‘in’-zijde bevinden zich de hoeveelheid hulpstoff en, water 
en energie die nodig zijn om de afvalstoff en effi  ciënt te 
verwerken. Aan de ‘uit’-zijde staan de hoeveelheid vaste 
reststoff en die overblijven na het proces, de hoeveelheid 
rookgassen die de schouwen emitteren, de hoeveelheid 
afvalwater en de hoeveelheid energie die vrijkomt bij het 
verwerkingsproces. 

Vuilvrachten ■
Vuilvrachten zijn de hoeveelheid verontreinigende compo-
nenten die de schoorstenen van de ovens per jaar uitstoten. 
We drukken de vuilvrachten uit in ton. 

Prestaties ten opzichte van de  ■
daggemiddelde norm

De stergrafi eken geven de jaargemiddelde prestatie van de 
ovens weer ten opzichte van de daggemiddelde norm, ten-
zij anders bepaald in de milieuvergunning. Zo wordt bij de 
wervelbedovens een jaarnorm gehanteerd voor NOX.

Voor elke vergunningsparameter liggen de resultaten ruim 
onder de wettelijk bepaalde norm. Wanneer bij de bere-
kening van de prestaties, één van de waarden kleiner was 
dan de detectielimiet, werd het gemiddelde berekend op 
basis van de som van de absolute waarden boven de detec-
tielimiet, gedeeld door het aantal metingen. Wanneer alle 
waarden kleiner waren dan de detectielimiet, geven we in 
de ster een waarde kleiner dan het gemiddelde van de de-
tectielimieten.

Dioxines ■
Dioxines zijn slechts in heel kleine concentraties aanwezig 
in de rookgassen. Voor de chemische analyse moeten gro-
te gasvolumes bemonsterd worden en zijn geavanceerde 
technieken nodig. We maken een onderscheid tussen een 
discontinue meting en een continue bemonstering met 
tweewekelijkse analyse. 

Discontinue meting en continue bemonstering
Een discontinue meting geeft een representatief beeld van 
de dioxine-emissie op een bepaald ogenblik tijdens de be-
drijfsvoering. In België moet de meting verplicht twee keer 
per jaar gebeuren door een erkend laboratorium. Bij de 
continue bemonstering worden de dioxines in de rookgas-
sen gedurende veertien dagen bemonsterd en bepaald. Dit 
geeft een representatief beeld van de gemiddelde dioxine-
emissie over een langere periode. In Duitsland gebeuren, in 
overeenstemming met de lokale wetgeving, enkel disconti-
nue metingen. 

Dioxineresultaten op site Antwerpen
In 2010 werd in Antwerpen 5,4 mg TEQ dioxines uitgestoten 
onder normale omstandigheden. In augustus werd echter 
bij de continue meting een accidentele verhoging opgeme-
ten die aanleiding gaf tot een dioxine-uitstoot van 4 mg TEQ 
extra vuilvracht. 

Overzicht resultaten per installatie ■
Op de volgende pagina’s worden de resultaten voorgesteld 
van de draaitrommelovens in Antwerpen (België), Biebes-
heim en Hamburg (Duitsland) en van de roosterovens en 
wervelbedovens in Doel (België).



48

Draaitrommelovens Antwerpen ■
De twee draaitrommelovens in Antwerpen zorgen voor de thermische verwerking van industrieel en 
gevaarlijk afval dat niet voor recyclage in aanmerking komt.

Emissies lucht 

Rookgassen  815 599 x 10³ Nm³

Energie

Energierecuperatie 945 364 GJ

Emissie water 

Afvalwater 154 176 m³

Restproducten 

Bodemassen (incl. schroot) 19 529 ton

Vlieg- en ketelassen 3 037 ton

Residu’s AWZ 2 357 ton

Afvalstoff en* 110 686 ton 

Energie 

Stookolie 469 ton

Afvalolie* 1 250 ton (2)

Stoom 319 323 GJ

Elektriciteit 19 816 MWh

Hulpsto� en oven 

Pelsmateriaal* 3 405 ton (2)

Hulpsto� en rookgasreiniging

Kalksteen 875 ton

NaOH 2 373 ton

Adsorbent voor dioxines en 
zware metalen 24 ton 

DeNOx reagens 423 ton

Hulpsto� en AWZ

Reagentia AWZ 321 ton

Water

Leidingwater  189 838 m³

Grondwater 244 907 m³

Regenwater 100 130 m³

Gedemineraliseerd water 57 236 m³

IN UIT

* 110 686 + 1 250 + 3 405 = 115 341 ton

Stof 0,4

CO 10,1

TOC 0,6 

HCl 0,04

SO2 1,1

NOx 112

Cd, Tl 0,0001

Hg 0,0004

Metalen*  0,034

NOx
200 mg/Nm3

134
mg/Nm3

0,48
mg/Nm3

12,9
mg/Nm3

0,83
mg/Nm3

0,05
mg/Nm3

1,35
mg/Nm3

0,0001
mg/Nm3

0,0005
mg/Nm3

0,04
mg/Nm3

Stof
10 mg/Nm3

CO
50 mg/Nm3

TOC
10 mg/Nm3

HCl
10 mg/Nm3

SO2
50 mg/Nm3

Cd, Tl
0,05 mg/Nm3

Hg
0,05 mg/Nm3

Metalen*
0,5 mg/Nm3

Prestaties tov emissiegrenswaarde Dioxinemetingen Vuilvrachten (in ton)

Massabalans

Vuilvracht dioxines = 5,4 mg TEQ 
(in normale omstandigheden)

0,140

0,120

0,100

0,080

0,060

0,040

0,020

0,000

Draaitrommelovens continu
Draaitrommelovens discontinu

Emissiegrens

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

2006 20082007 2009 2010

Hoeveelheid vuilvrachten 
van verontreinigende 
componenten (in ton)

 daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning 

 Prestaties 2010

* Metalen: som van sb, As, Pb, cr, co, cu, Mn, ni, v, sn

* Metalen: som van sb, As, Pb, 
cr, co, cu, Mn, ni, v, sn

Draaitrommelovens continu

2006

Draaitrommelovens continu

2007

Draaitrommelovens continu

2007

Draaitrommelovens continu

2008

Draaitrommelovens continu

2008

Emissiegrens

2009 20102009

4. resultAten nAAr oMgeving



indaver groep | duurzaamheidsrapport 2010

49

Emissies lucht 

Rookgassen 737 022 x 10³ Nm³

Energie 

Energie 1 193 087 GJ

Emissie water 

Afvalwater 11 192 m³

Restproducten 

Bodemassen (incl. schroot) 41 644 ton

Vlieg- en ketelassen 3 748 ton

Gips 155 ton

Residu’s AWZ 1 124 ton

Afvalstoff en* 121 703 ton

Energie 

Stookolie 287 ton

Afvalolie/ -solvent* 4 016 ton

Stoom 423 004 GJ

Elektriciteit 21 714 MWh

Hulpsto� en rookgasreiniging 

Kalksteen 607 ton

Adsorbent voor dioxines en 
zware metalen 402 ton

DeNOx reagens 145 ton

Water 

Leidingwater 5 231 m³

Kanaalwater 216 000 m³

Regen- en proceswater 16 700 m³

Gedemineraliseerd water 19 795 m³

Stof 0,814

CO 4,98

TOC 0,192

HCl 0,129

SO2 0,294

NOx 52

Cd, Tl 0,0001

Hg 0,0001

Metalen* 0,007

NOx
200 mg/Nm3

1,10
mg/Nm3

6,76
mg/Nm3

0,26
mg/Nm3

0,17
mg/Nm3

0,4
mg/Nm3

0,0002
mg/Nm3

0,0002
mg/Nm3

0,0097
mg/Nm3

Stof
10 mg/Nm3

CO
50 mg/Nm3

TOC
10 mg/Nm3

HCl
10 mg/Nm3

SO2
50 mg/Nm3

Cd, Tl
0,05 mg/Nm3

Hg
0,03 mg/Nm3

Metalen*
0,5 mg/Nm3

71
mg/Nm3

Prestaties tov emissiegrenswaarde Dioxinemetingen

Massabalans

Vuilvracht dioxines = 2,6 mg TEQ

0,140

0,120

0,100

0,080

0,060

0,040

0,020

0,000

Emissiegrens

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

2009 2010

Hoeveelheid vuilvrachten 
van verontreinigende 
componenten (in ton)

 daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning 

 Prestaties 2010

* Metalen: som van sb, As, Pb, cr, co, cu, Mn, ni, v, sn

* Metalen: som van sb, As, Pb, 
cr, co, cu, Mn, ni, v, sn

Draaitrommelovens Hamburg ■
De twee draaitrommelovens in Hamburg staan in voor de thermische verwerking van industrieel en 
gevaarlijk afval dat niet voor recyclage in aanmerking komt.

0,009 0,0050,007
0,002

IN UIT

Vuilvrachten (in ton)

* 121 703 + 4 016 = 125 719 ton

Draaitrommeloven 1
Draaitrommeloven 2
Draaitrommeloven 1
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Draaitrommelovens Biebesheim  ■
De twee draaitrommelovens in Biebesheim staan in voor de thermische verwerking van industrieel en 
gevaarlijk afval dat niet voor recyclage in aanmerking komt.

Emissies lucht

Rookgassen 531 681 x 10³ Nm³

Energie

Energie 780 553 GJ

Emissie water 

Afvalwater 30 137 m³

Restproducten 

Bodemassen (incl. schroot) 24 341 ton

Vlieg- en ketelassen 6 734 ton

Afvalstoff en* 112 647 ton

Energie  

Stookolie 241 ton

Aardgas 125 000 m³

Afvalolie/ -solvent* 1 462 ton

Elektriciteit 23 869 MWh

Hulpsto� en rookgasreiniging

Kalk 42 ton

NaOH 4 793 ton

Adsorbent voor dioxines en 
zware metalen 205 ton

Na -sulfi de /-polysulfi de 448 ton

DeNOx reagens 218 ton

Water    

Leiding water 10 498 m³

Grondwater 118 257 m³

Regenwater 16 200 m³

Gedemineraliseerd water 23 743 m³

Stof 0,007

CO 8,7

TOC 0,637

HCl 0,143

SO2 0,625

NOx 60

Cd, Tl 0,0003

Hg 0,0008

Metalen*  0,016

NOx
200 mg/Nm3

0,01
mg/Nm3

16,41
mg/Nm3

1,2
mg/Nm3

0,27
mg/Nm3

1,18
mg/Nm3

0,0006
mg/Nm3

0,0015
mg/Nm3

0,03
mg/Nm3

Stof
10 mg/Nm3

CO
50 mg/Nm3

TOC
10 mg/Nm3

HCl
10 mg/Nm3

SO2
50 mg/Nm3

Cd, Tl
0,05 mg/Nm3

Hg
0,03 mg/Nm3

Metalen*
0,5 mg/Nm3

112
mg/Nm3

Prestaties tov emissiegrenswaarde Vuilvrachten (in ton)

Massabalans

Hoeveelheid vuilvrachten 
van verontreinigende 
componenten (in ton)

 daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning 

 Prestaties 2010

* Metalen: som van sb, As, Pb, cr, co, cu, Mn, ni, v, sn

* Metalen: som van sb, As, Pb, 
cr, co, cu, Mn, ni, v, sn

Dioxinemetingen

0,140

0,120

0,100

0,080

0,060

0,040

0,020

0,000

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

<0,001 0,0003<0,001 0,0004

IN UIT

Emissiegrens

2009 2010

Draaitrommeloven 1
Draaitrommeloven 2

<0,001

Draaitrommeloven 1

Vuilvracht dioxines = 0,2 mg TEQ

4. resultAten nAAr oMgeving

* 112 647 + 1 462 = 114 109 ton
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Roosterovens in Doel ■
De drie roosterovens in Doel zorgen voor de thermische 
verwerking van niet-gevaarlijk, niet-recyclebaar huishou-
delijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. De installaties 
zijn uitgerust met een uitgebreide rookgasreiniging. Het 
verwerkingsproces gebeurt met doorgedreven terugwin-

ning van energie en materialen. Ook bij de verwerking van 
reststoff en streeft Indaver naar een duurzame oplossing. In 
de asbehandelingsinstallatie verwerken we de bodemassen 
uit onze eigen roosterovens of uit installaties van derden tot 
secundaire grondstoff en. 

Emissies lucht 

Rookgassen 2 065 356 x 10³ Nm³

Energie  

Energie 3 391 110 GJ

Emissie water  

Afvalwater 0 m³

Restproducten  

Bodemassen*  90 814 ton

Ketelassen  7 690 ton

Rookgasreinigingsresidu  10 156 ton

Gips 1 283 ton

Afvalstoff en 401 637 ton

Energie

Stookolie 894 ton

Stoom 183 712 GJ

Elektriciteit 29 883 MWh

Hulpsto� en    

Ongebluste kalk 1 886 ton

Kalksteen 3 072 ton

Adsorbent voor dioxines en 
zware metalen 251 ton

DeNOx reagens 883 ton

Water    

Leidingwater 202 326 m³

Regenwater 38 775 m³

Stof 2

CO 28

TOC 4,044

HCl 2,307

SO2 3,715

NOx 356

Cd, Tl 0,0002

Hg <0,00099

Metalen* 0,19

NOx
200 mg/Nm3

145
mg/Nm3

0,84
mg/Nm3

14,31
mg/Nm3

1,82
mg/Nm3

0,93
mg/Nm3

1,55
mg/Nm3

0,00011
mg/Nm3

<0,0005
mg/Nm3

0,09
mg/Nm3

Stof
10 mg/Nm3

CO
50 mg/Nm3

TOC
10 mg/Nm3

HCl
10 mg/Nm3

SO2
50 mg/Nm3

Cd, Tl
0,05 mg/Nm3

Hg
0,05 mg/Nm3

Metalen*
0,5 mg/Nm3

Prestaties tov emissiegrenswaarde Dioxinemetingen Vuilvrachten (in ton)

Massabalans

Vuilvracht dioxines = 23,5 mg TEQ

0,140

0,120

0,100

0,080

0,060

0,040

0,020

0,000

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

2006 20082007 2009 2010

Hoeveelheid vuilvrachten 
van verontreinigende 
componenten (in ton)

 daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning 

 Prestaties 2010

* Metalen: som van sb, As, Pb, cr, co, cu, Mn, ni, v, sn

* Metalen: som van sb, As, Pb, 
cr, co, cu, Mn, ni, v, sn

2006 20072007 20082008 2009 20102009

IN UIT

Roosterovens continu
Roosterovens discontinu

Emissiegrens
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* samenstelling bodemassen (%):

 ■ ferro fractie 11

 ■ non-ferro fractie 2

 ■ zwak magnetische fractie 3

 ■ granulaat 6-50 mm 18

 ■ granulaat 2-6 mm 16

 ■ zandfractie 0,67-2 mm 28

 ■ fi lterkoek/ slibfractie < 0,67 mm 12

 ■ restfractie 10

11

18

16

28

12

10
2

3
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Wervelbedovens in Doel ■
De drie wervelbedovens in Doel zorgen voor de gecombineerde thermische verwerking van 
niet-recyclebaar bedrijfsafval, industrieel slib en slib van waterzuiveringsinstallaties. 

Emissie lucht

Rookgassen 2 466 823 x 10³ Nm³

Energie  

Energie 3 537 907 GJ

Emissie water

Afvalwater 0 m³

Restproducten

Bodemassen  30 059 ton

Elektrofi lter- en ketelassen  52 921 ton

Rookgasreinigingsresidu  10 246 ton

Schroot ovenkwaliteit 1 817 ton

Schroot uit voorbehandeling 14 099 ton

Afvalstoff en 499 629 ton

Energie

Stookolie 642 ton

Stoom 103 650 GJ

Elektriciteit 72 807 MWh

Hulpsto� en rookgasreiniging

Ongebluste kalk 8 414 ton

NaOH 482 ton

Adsorbent voor dioxines en 
zware metalen 372 ton

DeNOx reagens 1 188 ton

Hulpsto� en oven

Zand 5 338 ton

Water

Leidingwater 245 396 m³

Regenwater hergebruik 6 887 m³

Stof 1,6

CO 33,9

TOC 2,29

HCl 0,237

SO2 4,0

NOx 226

Cd, Tl <0,04

Hg 0,036

Metalen* 0,138

NOx
125 mg/Nm3

92
mg/Nm3

0,6
mg/Nm3

14
mg/Nm3

0,9
mg/Nm3

0,1
mg/Nm3

1,6
mg/Nm3<0,016

mg/Nm3

0,013
mg/Nm3

0,05
mg/Nm3

Stof
10 mg/Nm3

CO
50 mg/Nm3

TOC
10 mg/Nm3

HCl
10 mg/Nm3

SO2
50 mg/Nm3

Cd, Tl
0,05 mg/Nm3

Hg
0,05 mg/Nm3

Metalen*
0,5 mg/Nm3

Prestaties tov emissiegrenswaarde Vuilvrachten (in ton)

Massabalans

Hoeveelheid vuilvrachten 
van verontreinigende 
componenten (in ton)

 daggemiddelde norm tenzij anders vermeld in milieuvergunning 

 Prestaties 2010

* Metalen: som van sb, As, Pb, cr, co, cu, Mn, ni, v, sn

* Metalen: som van sb, As, Pb, 
cr, co, cu, Mn, ni, v, sn

Dioxinemetingen

Vuilvracht dioxines = 18,9 mg TEQ

0,140

0,120

0,100

0,080

0,060

0,040

0,020

0,000

Concentratie (ng TEQ/Nm3)

IN UIT

Wervelbedovens continu
Wervelbedovens discontinu

Emissiegrens

2006 20082007 2009 2010

Wervelbedovens continu

2006

Wervelbedovens continu

2007

Wervelbedovens continu

2007

Wervelbedovens continu

2008

Wervelbedovens continu

2008

Emissiegrens

2009 20102009

4. resultAten nAAr oMgeving
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4.3 Bodem

Strikte naleving van wettelijke bepalingen ■
De regelgeving voor bodemsanering verschilt sterk van 
regio tot regio. Voor de Belgische vestigingen van Indaver 
vormt het bodemdecreet van het Vlaamse gewest de basis 
voor de wetgeving. Maar ook in Nederland, Duitsland en Ier-
land gelden specifi eke wetgevingen hierrond. Het spreekt 
voor zich dat Indaver op al haar sites strikt toeziet op de na-
leving van alle wettelijke bepalingen.

Preventie en procedures ■
Daarnaast neemt Indaver ook zelf de nodige preventieve, 
technische maatregelen om het risico op bodem- en grond-
watervervuiling te beperken. Zo gebeuren alle activiteiten 
op verhard terrein. Op risicolocaties wordt onder deze ver-
harding een bijkomende bodemafscherming (bijvoorbeeld 
HDPE-folie) of een extra vloeistofdichte vloer geplaatst. Op-
slagtanks worden bovengronds geplaatst, voorzien van een 
inkuiping en uitgerust met de nodige bewaking- en alarm-
systemen. 

Periodieke controles reduceren de risico’s tot een absoluut 
minimum en uitgewerkte procedures zorgen ervoor dat we 
snel de juiste acties ondernemen.

DUITSLAND

Vervuilde industriegrond 
wordt weer leefbaar 
Behalve in de afvalverwerking is Indaver 
Deutschland ook actief in bodemsanering van 
oude, vervuilde industriegronden. 
Tot nu toe werden al 132 saneringsprojecten 
afgerond, goed voor een totale oppervlakte 
van 5,2 miljoen m2. Twee voorbeelden:

In Lampertheim-Neuschloss werd een 8 hec-
tare groot bedrijfsterrein van een voormalige 
chemische fabriek gesaneerd van arseen en 
zware metalen. Na de sanering konden op het 
terrein 125 woningen gebouwd worden.

In Mühlheim werd het terrein van een 
voormalige verf- en gasfabriek gesaneerd van 
arseen, cyanide, polycyclische aromatische 
koolwatersto� en en zware metalen. Het terrein 
was na sanering goed voor 60 prima gelegen 
bouwpercelen.
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Preventieve maatregelen 
en periodieke controles 
beperken het risico op 
bodemverontreiniging tot 
een absoluut minimum.
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4.4 Water

Waterverbruik ■
Bij de verwerkingsprocessen verbruikt Indaver water van 
diverse bronnen: leidingwater, opgepompt grondwater, ri-
vierwater, selectief opgevangen hemelwater van daken en 
selectief opgevangen potentieel verontreinigd hemelwater 
van het wegennet en verharde terreinen.

Indaver springt op een spaarzame en rationele manier om 
met water en probeert het verbruik van leidingwater zoveel 
mogelijk te beperken. Een groot deel van het hemelwater 
dat op onze terreinen valt, wordt opgevangen en nuttig in-
gezet. Waar mogelijk wordt ook proceswater hergebruikt. 
Afhankelijk van de hoeveelheid water die nodig is voor de 
diverse verwerkingsprocessen wordt dit hemelwater of her-
gebruikt proceswater aangevuld met grond- en leidingwater. 

hergebruikt hemelwater en 
proceswater 

grondwater 

leidingwater 

zuurspoelwater Tata Steel (AROC)

oppervlaktewater

kanaalwater

gedemineraliseerd water

Herkomst van het verbruikte water ten opzichte van de waterbehoefte ■

Antwerpen
Totale waterbehoefte 
794 590 m3

Doel
Totale waterbehoefte 
537 837 m3

Hamburg
Totale waterbehoefte 
257 726 m3

IJmuiden
Totale waterbehoefte 
428 949 m3

Biebesheim
Totale waterbehoefte 
168 698 m3

Waterbehoefte (in m3) per site ■

Antwerpen 794 590

Doel 537 837

IJmuiden 428 949

Hamburg 257 726

Biebesheim 168 698

De grafi eken geven een overzicht van de totale waterbe-
hoefte per site en de herkomst van het verbruikte water. We 
beperken ons tot de 5 sites met de grootste waterbehoefte.

800 000

750 000

700 000

650 000

600 000

550 000

500 000

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

137 115 m3

216 000 m3

118 257 m3

298 300 m3

48 662 m3

414 886 m3 129 774 m3489 175 m3

242 589 m3

Gedemin. water 126 m3

Leidingwater 749 m3

Leidingwater 5 231 m3

Leidingwater 10 498 m3

Gedemin. water 19 795 m3

Gedemin. water 23 743 m3

Hergebr. water 16 700 m3

Hergebr. water 16 200 m3

4. resultAten nAAr oMgeving
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Resultaten naar water ■
BELGIË
Site Doel heeft een nullozer-statuut. Dit betekent dat en-
kel sanitair en niet-verontreinigd hemelwater mag worden 
geloosd. In 2010 noteerden we voor Doel een lozing van 
4 260 m³ berekend op basis van 142 medewerkers.

In Antwerpen werd in 2010 591 846 m³ geloosd in het op-
pervlaktewater van de Schelde, na zuivering in de eigen wa-
terzuiveringsinstallatie.

NEDERLAND
In IJmuiden is slechts een beperkt gedeelte van de geloos-
de hoeveelheden afvalwater afkomstig van de zoutzuurre-
generatie-eenheid van AROC. 

In Hoek werd 10 539 m³ geloosd in de Westerschelde (niet 
verontreinigd hemelwater). In 2010 werd al het gezuiverde 
afvalwater afgevoerd en hergebruikt als proceswater in een 
nabijgelegen industriële onderneming.

DUITSLAND
Het afvalwater van alle vestigingen van Indaver Deutsch-
land wordt via leidingen afgevoerd naar gemeentelijke of – 
in het geval van Biebesheim – industriële waterzuiveringsin-
stallaties. Indaver Deutschland controleert regelmatig of het 
aangeleverde afvalwater aan de gevraagde kwaliteitseisen 
voldoet. Daarnaast wordt zo veel mogelijk naar hergebruik 
gestreefd:

In Hamburg werd 16 700 m³ water uit het reductiereser-
voir (gereinigd afvalwater uit de scheidingsinstallatie plus 
regenwater) gebruikt als proceswater in de verbrandings-
installatie. Indaver Deutschland onderzoekt momenteel het 
hergebruik van afvalwater van de chemisch-fysische behan-
delingsinstallatie.

In Biebesheim werd 16 200 m³ gereinigd afvalwater uit de 
emulsiescheidingsinstallatie gebruikt voor schoonmaak van 
het wagenpark en koeling van ovenslak.

In Frankfurt werd 2 500 m³ water uit het spaarbekken ge-
bruikt in de chemisch-fysische behandelingsinstallatie.

Lozing site Antwerpen  ■
(concentraties – 24u-gemiddelde norm)

Zwevend 
stof

60 mg/l

21
mg/l

BOD
30 mg/l

COD
160 mg/l

Zn
2 mg/l

Cu
0,4 mg/l

Ni
0,4 mg/l

Pb
0,5 mg/l

As
0,05 mg/lCr

0,4 mg/l

Hg
0,02 mg/l

Mn
1 mg/l

Mo
1,5 mg/l

Sb
0,85 mg/l

Cd
0,01 mg/l

Co
0,05 mg/l

Totaal N
40 mg/l

Totaal P
2 mg/l

92
mg/l

0,09
mg/l

0,0045
mg/l

0,046
mg/l

0,004
mg/l

0,004
mg/l

0,0034
mg/l

0,00065
mg/l

0,25
mg/l

0,68
mg/l

0,06
mg/l

0,001
mg/l

0,004
mg/l

21,6
mg/l

0,06
mg/l 13

mg/l

 24u-gemiddelde norm 

 Prestaties 2010

Geloosde vuilvracht in ton (site Antwerpen) ■

Zwevend stof 12,6

BOD 7,91

COD 53,99

Zn 0,0575

Cu 0,0029

Ni 0,03

Pb 0,00245

As 0,0024

Cr 0,0019

Hg* 0,00045

Mn 0,149

Mo 0,402

Sb 0,04

Cd 0,00063

Co 0,00246

Totaal N 13

Totaal P 0,035

* Accidentele lozing van hg = 0.0008 ton

Geloosd debiet 2010 (in m ■ 3)

Site Antwerpen 591 846 m³

Site Doel 4 260 m³

Site Hoek 10 539 m³
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4.5 Valorisatie van materialen

Indaver investeert in een maximale terugwinning van mate-
rialen in al haar activiteiten, zodat slechts een absoluut mini-
mum van de reststoff en fi naal op een deponie moet gestort 
worden. Dankzij de continue aandacht voor kwaliteit tijdens 
het verwerkingsproces, levert Indaver in al haar installaties 
waardevolle grondstoff en die voldoen aan de strenge eisen 
van de recyclage-industrie. Het kwalitatief valoriseren van 
materialen en het sluiten van kringlopen behoren tot de 
kernactiviteiten van Indaver.

Een verregaande materiaalvalorisatie gaat bij Indaver bo-
vendien hand in hand met energetische valorisatie van af-
valstoff en. Innovatie en streven naar continue verbetering 
staan daarbij voorop en leiden tot steeds betere producten, 
diensten en processen. Daarbij stellen we in heel Europa vast 
dat lidstaten met een goed uitgebouwde Waste-to-Energy 
infrastructuur ook de hoogste recyclagegraad behalen.

4. resultAten nAAr oMgeving

Aandacht voor kwaliteit – 
Indaver levert waardevolle 
grondstoffen die voldoen aan 
de strenge eisen van de 
recyclage-industrie.

Maximale terugwinning materialen  ■
prioritair in alle activiteiten

Indaver is sterk actief in duurzaam materiaalbeheer, met sor-
teer-, zuiverings- en recyclage-installaties voor onder meer 
PMD, papier-karton, kwikhoudende lampen, zoutzuur en 
solventen. Bio-organische materialen zoals GFT- en groen-
afval worden omgezet tot compost of biomassa. Door een 
effi  ciënte sortering en zuivering van selectief ingezamelde 
afvalstromen maken we een optimale recyclage mogelijk, 
en voldoen onze gerecupereerde materialen aan de hoog-
ste eisen en normen van de recyclage-industrie. Zo zorgt 
Indaver voor een effi  ciënte terugwinning van materialen die 
voor nuttige toepassing of recyclage in aanmerking komen. 
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In de samenvattende grafi ek hieronder worden de hoeveel-
heden teruggewonnen materialen weergegeven.

Ook bij de thermische verwerking zien we het als onze 
plicht om zoveel mogelijk materialen terug te winnen. Her-
bruikbare en recyclebare fracties worden vooraf verwijderd. 
Geavanceerde asbehandeling zorgt dan weer voor een 
maximale valorisatie van materialen op het einde van het 
verwerkingsproces in de roosterovens.

Duurzame recyclage ■
Geavanceerde PMD-sortering
De PMD-sorteerinstallatie in Willebroek staat in voor de 
sortering en zuivering van 20 % van het PMD dat selectief 
wordt ingezameld in België. Daarmee leveren we een be-
langrijke bijdrage aan een duurzaam beheer van het ver-
pakkingsafval.

Een aaneenschakeling van gespecialiseerde technieken 
zorgt ervoor dat plastic fl essen en fl acons naar soort en 
kleur afgescheiden worden, klaar voor verdere verwerking. 

Machines halen ook drankkartons, blik en aluminium uit de 
materiaalstroom. Op het einde van de mechanische sorte-
ring worden met de hand nog enkele correcties toegepast 
op de scheiding die al zeer nauwkeurig werd uitgevoerd. 

Het verwerkingsproces is gebaseerd op het principe van 
‘positieve’ sortering. Daardoor wordt van bij het begin al ver-
meden dat gevaarlijke stoff en en andere contaminanten in 
de valoriseerbare fracties terechtkomen. De gerecupereer-
de materialen komen immers in zeer diverse toepassingen 
bij de consument terecht. Indaver past deze installatie re-
gelmatig aan om te voldoen aan de steeds strengere criteria 
van de recyclage-industrie.

Ook in het Nederlandse Goes heeft Indaver een inzamel- 
en sorteercentrum voor PMD-kunststoff en. In 2010 werd er 
1 948 ton PMD gesorteerd en gezuiverd.

Teruggewonnen materialen in 2010 Totaal: 792 968 ton ■
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Papier

Solventenrecuperatie

Plastics

Zoutzuurregeneratie

Groen/GFT

Kwikhoudende lampen

België
31 894 ton

België
92 150 ton

België
13 877 ton

België
2 093 ton

België
2 607 ton

België
33 426 ton

België
3 344 ton

Nederland
1 948 ton

Nederland
34 644 ton

Ierland
553 ton

Nederland
154 100 ton

Nederland
422 332 ton

PMD

Bodemassen*

* Bodemassen die verder verwerkt 
worden in de asbehandelings-
installatie op site doel
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Gerecycleerd papier voor een brede waaier aan toepas-
singen
Recyclage van papier en karton is reeds lang een belang-
rijke activiteit van Indaver. Ook vandaag blijft deze bedrijfs-
tak een essentieel deel uitmaken van ons aanbod. Voor de 
recyclage van papier en karton richt Indaver zich zowel naar 
openbare besturen als naar de bedrijfswereld. In het Milieu-
park in Willebroek recupereert Indaver papier en karton 
van bedrijven en administraties. Het papier wordt verwerkt 
volgens de specifi caties van de recyclage-industrie in bin-
nen- en buitenland en kan ingezet worden voor een brede 
waaier aan toepassingen. Indaver onderscheidt niet minder 
dan 60 verschillende kwaliteiten, wat interessante mogelijk-
heden biedt voor de productie van gerecycleerd papier met 
samenstellingen op maat.

In het Nederlandse Goes beschikt Indaver over een installa-
tie waar papier en karton gerecycleerd wordt, in 2010 goed 
voor 34 644 ton gerecycleerd materiaal.

Kenniscentrum voor de recyclage van kunststo� en
Indaver is uitgegroeid tot een echt kenniscentrum voor 
de verwerking van kunststoff en. Afhankelijk van het type 
kunststof dat de klant aanbiedt, wordt bepaald welke de 
beste verwerkingsmethode is. Op die manier biedt Indaver 
haar klanten een oplossing voor alle plastics.

In de acceptatie van plastics maken we een onderscheid 
tussen recyclebare en niet-recyclebare plastics. Op de Inda-
ver-sites in Willebroek en Doel stemden we de installaties 
af op het voorbehandelen en verwerken van beide soorten. 
In Willebroek worden allerhande recyclebare plastic folies, 
zakken, bigbags en monostromen harde plastics geconditi-
oneerd voor recyclage. Afhankelijk van het type, de samen-
stelling en de kwaliteit, zorgt Indaver voor een aangepaste 
verwerkingsoplossing. Voor monostromen zijn de mogelijk-
heden legio. Indaver sorteert en zorgt voor een kwaliteits-
volle verwerking bij derden. 

Recyclage van kunststo� olies 
Indaver verwerkt in Willebroek alle types van verpakkings-
folies, bouwfolies en landbouwfolies. Deze worden naar 
kwaliteit uitgesorteerd en voorbehandeld voor diverse 
recyclage toepassingen in binnen- en buitenland. Klanten 
hebben er alle belang bij het materiaal zuiver aan te bieden. 
Hoe minder voorbereiding er moet gebeuren om een ma-
teriaal recyclebaar te maken, hoe groter de waarde op de 
recyclagemarkt. 

Recyclage van harde plastics
Harde plastics worden, afhankelijk van type en van de re-
cyclagevereisten, al dan niet vermalen vooraleer ze naar de 
recyclage-industrie worden gebracht. Daar worden ze ver-
werkt tot regranulaten om samen met nieuwe plastic korrels 
ingezet te worden in de productie van nieuwe plastics.

Recyclage van lampen
In Doel beschikt Indaver over een recyclage-installatie voor 
kwikhoudende lampen waar jaarlijks zo’n 30 miljoen lam-
pen verwerkt worden. Dankzij geavanceerde technieken 
kunnen we tot 95 % van het materiaal, voornamelijk glas 
en metaal, recycleren. De materialen worden met behulp 
van doorgedreven scheidingstechnieken gezuiverd. Alle 
kwikhoudende lampen die in België selectief worden inge-
zameld komen in deze installatie terecht, ook de helft van 
de lampen die in Nederland worden ingezameld, worden in 
deze installatie verwerkt.

De lampen bevatten een kleine hoeveelheid kwik die we 
onder milieuveilige omstandigheden verwijderen. Om te 
voorkomen dat kwik in de omgeving terechtkomt, worden 
de lampen in verschillende gesloten installaties gebroken 
en wordt de proceslucht continu afgezogen en gereinigd. 
Het kwik wordt op het einde van het proces onder strikt ge-
controleerde omstandigheden op een deponie gebracht.

Recyclage van solventen
In Antwerpen maakt Indaver oplosmiddelen met een kook-
punt tussen 55 °C en 220 °C klaar voor recyclage. De instal-
latie bestaat uit een dunne-fi lm-verdamper met een capa-
citeit van 8 000 ton vervuild solvent per jaar. De solventen 
worden er in batches verwerkt. De scheiding van het residu 
en het solvent gebeurt in de verdamper onder vacuümcon-
dities, waarna de meegesleurde deeltjes uit de solventen-
damp worden verwijderd. De solventendamp zelf wordt in 
twee stappen gecondenseerd bij 10 °C tot 25 °C en bij -20 °C. 

4. resultAten nAAr oMgeving
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“““““Kennis van zaken – 

Indaver selecteert de beste 
verwerkingsmethode op basis 
van type, samenstelling en 
kwaliteit van het materiaal.
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Daardoor kunnen ook gemengde solventen gescheiden en 
apart opgevangen worden. De verdamping van het solvent 
gebeurt met gerecupereerde warmte van de draaitrommel-
ovens. De installatie laat toe een hoog rendement en een 
hoge kwaliteit te garanderen. De solventen kunnen na be-
handeling opnieuw gebruikt worden. 

In Dublin, Ierland baat Indaver eveneens een installatie uit 
voor de behandeling van solventen. In de installatie kunnen 
jaarlijks 20 000 ton solventen behandeld worden in verschil-
lende tanks. Na de verwerking komen ze in aanmerking 
voor hergebruik of kunnen ze als secundaire brandstof in-
gezet worden. 

Recyclage van zoutzuur 
Het zoutzuur dat AROC regenereert, voldoet aan de speci-
fi caties zoals bepaald in het ‘Build-Own-Operate’-contract 
tussen AROC en Tata Steel. In 2010 zijn geen kwaliteitsafwij-
kingen vastgesteld.

Biomassa ■
Indaver verwerkt in België en Nederland bio-organische 
afvalstoff en tot compost en biomassa. De compost, een 
goede bodemverbeteraar, vindt zijn weg in land- en tuin-
bouw. De biomassa wordt in energiecentrales ingezet om er 
primaire brandstoff en te vervangen. De afvalstoff en zijn on-
der meer afkomstig van huishoudelijk GFT-afval, organisch 
bedrijfsafval en groenafval van loonbedrijven, hoveniers en 
gemeenten.

Terugwinning van materialen bij  ■
thermische verwerking

Roosterovens
Ten opzichte van de totale hoeveelheid afvalstoff en die ver-
werkt worden in de roosterovens, komt minder dan 3 % als 
restfractie na asbehandeling op de deponie terecht. De as-
behandeling zorgt immers voor een verdere verwerking van 
de bodemassen uit de roosterovens tot diverse eindproduc-
ten. De nuttige eindproducten bestaan uit ferro- en non-
ferro-metalen, granulaten en een zandfractie. De metalen 
worden als secundaire grondstof gecommercialiseerd. De 
granulaten worden als vormgegeven of niet-vormgegeven 
bouwstof gebruikt bijvoorbeeld bij funderingswerken. De 
zandfractie wordt nuttig aangewend in bouw- of stabili-
teitstoepassingen op stortplaatsen. 

Wervelbedinstallaties
In de wervelbedinstallaties wordt de metaalfractie groten-
deels op voorhand verwijderd. De fractie wordt in de voor-
behandelingsinstallatie voor energierijk afval (VEA) gerei-
nigd om opnieuw te worden gebruikt.

Draaitrommelovens
De slakkenopwerking ontijzert de bodemassen uit de draai-
trommelovens, met een hoogwaardige metaalfractie voor 
recyclage als resultaat. Bij de draaitrommelovens ligt het 
accent eerder op het milieuveilig verwerken van gevaarlijke 
afvalstoff en.

Gespecialiseerde 
draaitrommelovens leiden tot 
duurzaam materialenbeheer
Met haar gespecialiseerde draaitrommelovens speelt 
Indaver een belangrijke rol in het garanderen van 
een duurzaam materialenbeheer. Afvalsto� en die 
gevaarlijke componenten bevatten worden gescheiden 
gehouden van recyclebare afvalsto� en. Ze worden op 
een milieuveilige wijze verwerkt in gespecialiseerde 
draaitrommelovens. Zo wordt het risico op verspreiding 
van deze gevaarlijke componenten in het milieu en/of 
gerecycleerde eindproducten vermeden. Op die manier 
kunnen gevaarlijke componenten niet terechtkomen in 
de voedsel- en productketen. 

In de gespecialiseerde verwerkingsinstallaties worden de 
gevaarlijke componenten vernietigd en/ of irreversibel 
getransformeerd. De restproducten na thermische 
verwerking worden geconcentreerd in kleinere volumes 
voor een de� nitieve en strikt gecontroleerde berging.
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Terugwinning materialen via onze  ■
participaties bij derden

Indaver heeft naast haar eigen recyclageactiviteiten een 
breed netwerk uitgebouwd van recyclageactiviteiten via 
participaties en structurele samenwerkingen. Op die manier 
leverde Indaver een belangrijke bijdrage tot de recyclage 
van selectief ingezamelde afvalstoff en.

Via haar participatie in VLAR Papier, verwerkt Indaver in 
Tisselt en Gent het papier dat bij huishoudens huis aan huis 
wordt ingezameld. Het wordt nagenoeg integraal gerecy-
cleerd in de papierfabriek van Stora Enso in Langerbrugge. 

BELGIË 

Meewerken aan een 
duurzaam Vlaanderen
Indaver is sterk actief in Vlaanderen. 
Vlaanderen staat met haar duurzaam 
afvalbeheer als regio aan de top in Europa. 
Cijfers staven dit: van het huishoudelijk afval 
wordt zo’n 72 % selectief ingezameld en 
hergebruikt, gerecupereerd en gecomposteerd. 
28 % komt terecht in performante thermische 
verwerkingsinstallaties met een intensieve 
energierecuperatie en een doorgedreven 
rookgaszuivering. Onbehandeld afval komt 
sinds enkele jaren niet meer terecht op 
stortplaatsen. Door haar eigen activiteiten 
en betrokkenheid via participaties in 
afvalintercommunales en recyclagebedrijven 
heeft Indaver hier in grote mate toe 
bijgedragen. De resultaten die we voor 
huishoudelijk afval hebben bereikt zijn ook 
voor vergelijkbaar bedrijfsafval een realistisch 
na te streven doel. 

Via haar participatie in Spanin staat Indaver mee in voor 
het inzamelen van houtafval. Dit wordt verkleind zodat het 
transport effi  ciënt kan verlopen. De materialen worden bij 
Spano ingezet om spaanplaten te produceren. 

Indaver heeft naast haar eigen verwerkingsinstallaties in 
compost en biomassa een uitgebreid netwerk van externe 
partners. Hiermee wordt nauw samengewerkt voor de zorg-
vuldige verwerking van bio-organisch afval.

4. resultAten nAAr oMgeving



indaver groep | duurzaamheidsrapport 2010

61

Energie besparen en energie recupereren ■
Indaver streeft voor al haar installaties naar een rationeel 
energieverbruik en probeert het gebruik van primaire fos-
siele energiebronnen zoveel mogelijk terug te dringen. We 
doen dat zowel voor de installaties zelf als bij onze logistieke 
activiteiten.

Bovendien zetten we zoveel mogelijk innovatieve techno-
logieën in om energie te recupereren uit afval. Dankzij een 
verregaande energierecuperatie uit het verbrandingsproces 
hebben heel wat van onze installaties bijna geen fossiele 
brandstoff en meer nodig. Integendeel, ze produceren ener-
gie die we in onze gebouwen en installaties gebruiken en 
aan buurbedrijven of huisgezinnen leveren.

Energieplan 2010 leidt tot hogere energie- ■
e�  ciëntie

Indaver maakt om de vier jaar een energieplan op voor 
de sites Antwerpen en Doel. De energieplannen worden 
opgesteld door een externe erkende energiedeskundige 
en overgemaakt aan het Vlaams Energie Agentschap. Het 
energieplan 2010 identifi ceerde voor beide sites een aantal 
mogelijkheden tot verdere verbetering. Verbeteringen met 
een voldoende economische rentabiliteit en een vooropge-
stelde IRR (Internal Rate of Return) van 15 % worden binnen 
een termijn van drie jaar eff ectief gerealiseerd. De realisatie 
van de vooropgestelde verbeteringen zal leiden tot effi  ciën-
tieverhogingen op energievlak.

Antwerpen
Het energieplan voor de site Antwerpen werd afgewerkt in 
mei 2010. Hierbij werd rekening gehouden met de ombouw 
van de bestaande statische oven tot Medipower, een instal-
latie voor de thermische verwerking met energierecupera-
tie van medisch afval. In dit energieplan is specifi ek gekeken 
naar perslucht en mogelijke andere optimalisaties bij de 
stoom- en elektriciteitsproductie. De volgende maatregelen 
zullen leiden tot een aanzienlijk hoger energierendement 
van de installatie:

Het opsplitsen van het condensaatnet in een conden- ■

saatnet dat is aangesloten op het stoomnet van 6 bar en 
een condensaatnet dat is aangesloten op het stoomnet 
van 19 bar. 
Het verstromen van het stoomoverschot, en eventueel  ■

extra stoomoverschot bij procesverbeteringen, van de 
draaitrommelovens op de turbine van Medipower. 
De nieuwe turbine van Medipower zal een effi  ciëntere  ■

productie van elektriciteit mogelijk maken.

Alle maatregelen worden in 2011 en 2012 gerealiseerd.

4.6 Duurzaam omgaan met energie
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Bouw van Medipower

Belgian Waste-to-Energy

Indaver stimuleert energierecuperatie 
in de sector

Midden 2009 ging op initiatief van Indaver de sector-
vereniging ‘Belgian Waste-to-Energy’ (BW2E) van start. 
BW2E verenigt alle Vlaamse, Waalse en Brusselse eige-
naars van installaties voor de valorisatie van huishoude-
lijk én vergelijkbaar afval door verbranding. 
BW2E telt 15 leden in België: 10 in Vlaanderen, 4 in 
Wallonië en 1 in Brussel. Samen staan ze in voor de ther-
mische verwerking met energierecuperatie van ongeveer 
2,5 miljoen ton afval. 

Het doel van BW2E is informatie uit te wisselen en 
gemeenschappelijke oplossingen voor de sector te de� -
niëren. Indaver nam gedurende het eerste werkingsjaar 
van 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 het voorzitterschap van 
de vereniging op zich. Het inhoudelijke en technische 
secretariaat berust bij Indaver. Het takenpakket omvat, 
naast contacten met stakeholders in de drie regio’s, het 
voorbereidend studiewerk op gebied van wetgeving en 
technische dossiers.
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Doel
Het energieplan voor de site Doel werd opgesteld in febru-
ari 2010. In dit energieplan is specifi ek gekeken naar pers-
lucht en mogelijke andere optimalisaties bij de stoom- en 
elektriciteitsproductie. Volgende maatregelen werden voor-
opgesteld:

Het vervangen van de stoomklep over de by-pass van de  ■

roosterovens: dit werd begin 2010 reeds gerealiseerd. 
Het verbeteren van de frequentiesturing van de pers- ■

luchtcompressor van de roosterovens voor instrument-
lucht en van de wervelbedovens voor instrumentlucht 
en plantlucht. 
Het aanpassen van de absorptiedroger voor de instru- ■

mentlucht van de wervelbedovens. 

Alle verbeteringen zullen in de loop van 2011 en 2012 gere-
aliseerd worden.

Fossiele brandsto� en beperken ■
Bij de thermische verwerking van industriële en gevaarlijke 
afvalstoff en willen we het gebruik van fossiele brandstof-
fen zo veel mogelijk beperken. In de eerste plaats worden 
hoogcalorische afvalstoff en, zoals dat ook gebeurt in andere 
meeverbrandingsprocessen, als vervangende steunbrand-
stof ingezet in de verbrandingsoven (primaire energie) om 
optimale procescondities te creëren. Dankzij een goede 
afvalmix kunnen op die manier laagcalorische, gevaarlijke 
afvalstoff en in de juiste omstandigheden vernietigd worden 
en vervangen ze fossiele brandstoff en. Vervolgens wordt de 
energie die tijdens de thermische verwerking zelf vrijkomt, 
via de stoomketel teruggewonnen. De gerecupereerde 
energie wordt direct gebruikt onder vorm van stoom of in 
een turbine omgezet tot elektriciteit.

Draaitrommelovens
In de installaties in Antwerpen en Biebesheim streven we 
permanent naar een volledige dekking van het eigen ver-
bruik door de zelf geproduceerde energie. De energie die 
we nodig hebben voor de verwerking van afvalstoff en in 
de diverse installaties stemt overeen met de energie die 
vrijkomt tijdens het verwerkingsproces in de draaitrommel-
ovens. In de installatie in Hamburg leveren we stoom die 
gebruikt wordt om huizen in de stad te verwarmen.

In 2010 verwerkten de draaitrommelovens in Antwerpen 
115 341 ton afvalstoff en. De energetische inhoud van de 
stoom (20 bar en 215 °C) die de draaitrommelovens in 2010 
produceerden bedroeg 945 364 GJ. Hiervan was 68 174 GJ 
afkomstig van het verbruik van fossiele brandstoff en (af-
valolie en stookolie). Meer dan 90 % van de energierecupe-
ratie in de ketel was afkomstig van de verwerkte afvalstof-
fen. Een deel van deze stoom gebruikt Indaver rechtstreeks, 
bijvoorbeeld om solventen te destilleren en de gebouwen 
te verwarmen. Een turbine met capaciteit van 3,3 megawatt 
zet de rest van de stoom om tot elektriciteit. In 2010 produ-
ceerde Indaver in Antwerpen 11 455 MWh elektriciteit.

De draaitrommelovens in Biebesheim verwerkten 114 109 ton 
afvalstoff en. De energierecuperatie op niveau van de ketel 
bedroeg 780 553 GJ. Slechts 64 540 GJ was afkomstig van 
het verbruik van fossiele brandstoff en.

De draaitrommelovens in Hamburg verwerkten 125 719 ton 
afvalstoff en. De energierecuperatie op niveau van de ketel 
bedroeg 1 193 087 GJ. Slechts 158 757 GJ was afkomstig van 
het verbruik van fossiele brandstoff en. 35 % van de gerecu-
pereerde energie werd onder de vorm van stoom gebruikt 
op de site. De rest van de stoom werd rechtstreeks geleverd 
om gebouwen in de omgeving te verwarmen.

4. resultAten nAAr oMgeving

Energierecuperatie in Doel – 
de geproduceerde stoom doet 
dienst als proceswarmte in een 
naburig chemiebedrijf.
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Roosterovens
De effi  ciënte energierecuperatie maakt de roosteroven-
technologie tot de beste ecologische en toekomstgerichte 
keuze voor de eindverwerking van heel wat niet-recyclebaar 
restafval. Het verwerkingsproces verloopt op basis van de 
energie-inhoud van de afvalstoff en zelf. Enkel tijdens op-
startfases – bijvoorbeeld na een stilstand – worden fossiele 
brandstoff en ingezet.

In 2010 was 99 % van de energierecuperatie in de ketel af-
komstig van de verwerkte afvalstoff en. De energierecupe-
ratie uit fossiele brandstoff en bedroeg slechts 37 537 GJ. De 
roosterovens verwerkten in 2010 401 637 ton afvalstoff en. 
De energetische inhoud van de stoom (40 bar, 400 °C) die 
bij het afkoelen van de rookgassen in de roosterovens werd 
geproduceerd, bedroeg circa 3 391 110 GJ. Ongeveer een 
derde van de geproduceerde stoom deed dienst als proces-
warmte in een naburig chemiebedrijf, de rest werd omgezet 
tot 147 385 MWh elektriciteit.

Wervelbedinstallaties
Rationeel energiebeheer was van bij het ontwerp een be-
langrijk aandachtspunt voor de wervelbedinstallaties. De 
installatie valoriseert de energie-inhoud van de afvalstoff en 
onder de vorm van elektriciteit.

In 2010 verwerkten de drie wervelbedovens 499 629 ton 
afvalstoff en. De energetische inhoud van de stoom (40 bar, 
400 °C) die bij afkoeling van de rookgassen in de wervel-
bedovens werd geproduceerd, bedroeg circa 3 537 907 GJ. 
De energierecuperatie uit fossiele brandstoff en bedroeg 
26 949 GJ. Meer dan 99 % van de energierecuperatie in de 
ketel was te danken aan de verwerking van afvalstoff en. 

De stoomturbinegenerator van de wervelbedovens produ-
ceerde in 2010 in totaal 337 389 MWh elektriciteit. Hiervan 
was 312 598 MWh afkomstig van stoom van de wervelbed-
ovens en 24 791 MWh afkomstig van stoom van de rooster-
ovens. 

Energierecuperatie  ■
Draaitrommelovens Antwerpen 2010

Energierecuperatie in ketel 945 364 GJ

Stoom eigen gebruik 319 323 GJ

Elektriciteitsproductie 11 455 MWh

Elektriciteit aankoop 13 936 MWh

Elektriciteitsverbruik draaitrommelovens 19 816 MWh

El. verbruik andere installaties op de site 4 928 MWh

Elektriciteit extern gebruik 528 MWh

Energierecuperatie  ■
Roosterovens Doel 2010

Energierecuperatie in ketel 3 391 110 GJ

Processtoom intern gebruik 183 712 GJ

Processtoom naar WBO 330 841 GJ

Processtoom extern gebruik 1 167 062 GJ

Elektriciteitsproductie totaal 147 385 MWh

Elektriciteit intern gebruik 29 883 MWh

Elektriciteit extern gebruik 117 502 MWh

Energierecuperatie  ■
Wervelbedovens Doel 2010

Energierecuperatie in ketel 3 537 907 GJ

Processtoom intern gebruik 103 650 GJ

Elektriciteitsproductie WBO-stoom * 312 598 MWh

Elektriciteitsproductie ROx-stoom * 24 791 MWh

Elektriciteit intern gebruik 72 807 MWh

Elektriciteit extern gebruik 239 791 MWh

*totale elektriciteitsproductie = 337 389 MWh

Energierecuperatie  ■
Draaitrommelovens Hamburg 2010

Energierecuperatie in ketel 1 193 087 GJ

Stoom eigen gebruik 423 004 GJ

Stoom externe levering 770 083 MWh

Elektriciteit aankoop 21 714 MWh

Elektriciteit intern gebruik 21 714 MWh

Energierecuperatie  ■
Draaitrommelovens Biebesheim 2010

Energierecuperatie in ketel 780 553 GJ

Elektriciteitsproductie 26 800 MWh

Electriciteit aankoop 1 699 MWh

Elektriciteit extern gebruik 4 630 MWh

Elektriciteit intern gebruik 23 869 MWh
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e�  ciënte energierecuperatie een 
ecologische en toekomstgerichte 
keuze voor de verwerking van 
niet-recyclebaar afval. 
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Klimaat ■
Stoom en stroom leveren aan de omgeving
In Doel produceren we energie bij de thermische verwer-
king van huishoudelijke afvalstoff en, vergelijkbare bedrijfs-
afvalstoff en en slib. We onderzochten hoe we die energie 
onder de vorm van stoom of elektriciteit kunnen afzetten 
in de nabije omgeving van de site. De verschillende moge-
lijkheden werden geïnventariseerd en zullen in de volgende 
jaren leiden tot eff ectieve realisaties.

Hernieuwbare energie – CO2-emissiebalans
Een deel van het afval dat thermisch verwerkt wordt in de 
roosteroveninstallaties en de wervelbedinstallaties is orga-
nisch-biologisch van oorsprong en wordt beschouwd als 
een hernieuwbare energiebron. Een evenredig deel van de 
geproduceerde elektriciteit wordt dan ook beschouwd als 
groene stroom. Indaver is met haar site Doel een belangrijke 
producent van groene stroom.

De CO2-emissie is de totale uitstoot door de verbranding 
van afvalstoff en die zowel een biodegradeerbare als een 
fossiele fractie bevatten. De productie van CO2 is inherent 
aan thermische verwerking. In 2010 bedroeg de CO2-emis-

sie 956 869 ton voor Doel en 150 684 ton voor Antwerpen. 
In Doel is ongeveer de helft van de CO2 afkomstig van bio-
massa en dus klimaatneutraal. In Duitsland bedroeg de 
CO2-emissie 101 774 ton voor Biebesheim en 160 264 ton 
voor Hamburg. Door het terugwinnen van energie tijdens 
het verbrandingsproces, wordt ongeveer de helft CO2 uitge-
spaard in de klassieke energiesector.

Carbon footprint reduceren in logistiek en bedrijfs-
processen
We beperken het gebruik van fossiele brandstoff en in al 
onze activiteiten. Zo reduceren we systematisch de carbon 
footprint van onze logistiek. We investeren in milieuvriende-
lijke vrachtwagens, berekenen geoptimaliseerde routes en 
promoten een verantwoord rijgedrag bij onze chauff eurs. 
Indaver spoort haar medewerkers overigens ook aan om bij 
elke activiteit spaarzaam om te springen met energie – of het 
nu gaat om de verlichting in kantoren of het beheer van de 
bedrijfswagens.
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roosterovens en wervelbedovens

229 468 280 425

509 893

Roosterovens
Totaal verwerkt: 

401 637 ton

Roosterovens Wervelbedovens Totaal

Wervelbedovens
Totaal verwerkt: 

499 629 ton

Totaal verwerkte 
hoeveelheid afval: 

901 266 ton
Totaal verwerkt: 

Wervelbedovens
Totaal verwerkt: 

Totaal verwerkte 
hoeveelheid afval: 

Site Doel klimaatneutraal 
dankzij recuperatie van energie 
en materialen
Door energie terug te winnen bij de thermische 
verwerking van afvalsto� en, vermijden we dat op een 
andere plaats CO2 wordt uitgestoten voor de productie 
van energie op basis van fossiele brandsto� en. Het 
verwerkingsproces beoogt tegelijk een maximale 
terugwinning van metalen uit de afvalsto� en en de 
bodemassen, die ingezet worden in de recyclagesector. 
Om deze metalen op basis van erts te produceren, zou 
veel meer energie nodig zijn. 

De CO2-emissiebalans van 2010 voor de roosterovens 
en de wervelbedovens geeft een overzicht van de totale 
hoeveelheid CO2 die werd uitgestoten in verhouding tot 
de vermeden hoeveelheid. De gra� ek toont aan dat de 
balans voor de thermische verwerkingsinstallaties van 
huishoudelijk afval, vergelijkbaar bedrijfsafval en slib 
klimaatneutraal is. Het verschil tussen de 2 staven is het 
resultaat van de CO2-emissie verminderd met de CO2-
emissie op basis van hernieuwbare energiebronnen en 
de vermeden CO2-emissie. Dit verschil bedraagt slechts 
4 % van de initiële hoeveelheid CO2-emissie en kan als 
klimaatneutraal beschouwd worden.

4. resultAten nAAr oMgeving
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”
“Het energiebeheersysteem in 

onze Hamburgse vestiging 
signaleert afwijkingen in 
het verbruik, zodat snel kan 
worden ingegrepen.
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DUITSLAND

Beheersysteem helpt 
energieverbruik reduceren
Indaver Deutschland engageert zich om het energiever-
bruik van al haar vestigingen zoveel mogelijk te beper-
ken. Een pioniersrol wordt vervuld door de vestiging in 
Hamburg, die al in 2007 een letter of intent ondertekende 
om de CO2-emissies te reduceren. Het was bij de elf eerste 
bedrijven in Hamburg om die stap te zetten. Samen willen 
ze tegen 2012 jaarlijks 500 000 ton CO2 besparen.

De Hamburgse vestiging heeft in 2010 in het kader van 
de EN 16001-certi� cering een energiebeheersysteem 
geïmplementeerd. Alle energiedragers en hun verbruik zijn 
gedetailleerd in kaart gebracht en worden nu permanent 
opgevolgd. Het systeem signaleert vroegtijdig afwijkingen 
in het energieverbruik zodat corrigerende maatregelen 
snel kunnen worden genomen. Het systeem is ook een 
solide basis om besparingspotentieel te detecteren. 
Indaver Deutschland plant verschillende aanpassings-
projecten om het energieverbruik blijvend te reduceren.

Dankzij de investering in bijvoorbeeld een nieuw labo-
toestel bespaart Indaver Deutschland jaarlijks 24 000 kWh 
elektriciteit en 1 577 m3 water.



5.  
huMAn resources



Tijdens de thermische verwerking van afval 
komt bij het afkoelen van de rookgassen 
stoom vrij. Die stoom recupereren we op 
verschillende manieren. 

Zo kan ze rechtstreeks worden ingezet 
in onze productieprocessen of in die van 
bedrijven in de buurt van onze installaties. 
Waar dat niet mogelijk is, wordt de stoom 
omgezet in elektriciteit.

stooM
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Een onderneming waar talent kan groeien
onze medewerkers spelen een belangrijke rol in onze duurzame aanpak. het is dankzij 

hun ervaring, hun kennis en hun inzet dat we erin slagen om te innoveren en te excelleren 

op het vlak van duurzaamheid. We willen dan ook een stimulerende omgeving creëren 

waarin ze hun talenten ten volle kunnen ontplooien. en dat betekent investeren in 

opleiding, uitwisselen van kennis en ontwikkelen van competenties.

5.  
huMAn resources

De Indaver Groep telde op 31 december 2010 1 616 mede-
werkers waaronder 1 177 bedienden en 439 arbeiders. Dat 
zijn er in totaal 214 meer dan in 2009. Het grootste deel van 
die stijging is toe te schrijven aan de overname van de acti-
viteiten van DELTA Milieu in Nederland. In België kwamen er 
vorig jaar 13 medewerkers bij, in Ierland en Duitsland bleef 
het aantal medewerkers zo goed als stabiel. In Ierland ver-
wachten we in de komende jaren nog een sterke toename 
van het aantal medewerkers. De eerste rekruteringsacties 
voor de nieuwe installatie in Meath werden al in 2010 op-
gezet.

5.1 Aantal medewerkers groeit

Het personeelsbestand in 2010 ■

bedienden arbeiders

man vrouw subtotaal man vrouw subtotaal totaal

België 359 171 530 123 1 124 654

Nederland 241 40 281 0 0 0 281

Ierland + Verenigd Koninkrijk 58 50 108 40 4 44 152

Duitsland 165 82 247 240 25 265 512

Portugal en Italië 6 5 11 6 0 6 17

totaal 829 348 1 177 409 30 439 1 616

998 mensen werkten bij de eigen Indaver-vestigingen, 618 
bij dochterondernemingen waarin Indaver voor meer dan 
50 % participeert of waarin Indaver een participatie van 
50 % heeft en die op een Indaver-vestiging actief zijn. Eén 
op vier medewerkers in de groep zijn vrouwen, 378 in to-
taal.
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Hoge anciënniteit en loyaliteit ■
Indaver-medewerkers zijn zeer trouw aan hun bedrijf. Dat 
blijkt uit de zeer lage verloopcijfers. In 2010 bedroeg het ge-
middelde verloop voor de hele groep 5,45 %, nog een ver-
dere daling tegenover de 7,13 % in 2009. In totaal verlieten 
in 2010 88 medewerkers het bedrijf, waarvan 60 op eigen 
initiatief. De verloopcijfers zijn het laagst in België (3,82 %), 
gevolgd door Duitsland (5,66 %) en Nederland (5,69 %). 
Door het lage verloop kennen we binnen Indaver ook een 
hoge anciënniteit. In Duitsland bedraagt de gemiddelde an-
ciënniteit 14 jaar, in België 8 jaar.

Het personeelsverloop in 2010 ■

5.2 Human resources in cijfers

 vrijwillig 
vertrokken

gedwongen 
vertrokken

verloop 
in %

België 16 9 3,8

Nederland 10 6 5,69

Ierland 9 7 10,53

Verenigd Koninkrijk 1 0 3,7

Duitsland 24 5 5,66

Portugal 0 1 9,1

Italië 0 0 0

Totaal 60 28 5,45

60+ jaar

51 - 60 jaar

41 - 50 jaar 

31 - 40 jaar

20 - 30 jaar

60+ jaar

51 - 60 jaar

41 - 50 jaar 

31 - 40 jaar

20 - 30 jaar

België
Totaal 654

Ierland / VK
Totaal 152

Nederland
Totaal 281

Portugal en Italië
Totaal 17

Duitsland
Totaal 512

Leeftijdspiramide van het personeel per regio ■

Uitdaging voor de toekomst ■
Deze cijfers hebben enerzijds een positieve impact op de 
rekruterings- en opleidingskosten. Bovendien zorgen ze er-
voor dat onze knowhow, ervaring en competenties binnen 
het bedrijf blijven. Ze stellen ons anderzijds ook voor een 
aantal uitdagingen in de toekomst. Een steeds groter aantal 
medewerkers bevindt zich vandaag immers in de 50+ cate-
gorie. In België gaat het om ongeveer 100 medewerkers, in 
Nederland en Duitsland zelfs 1 medewerker op 3. Indaver zal 
in de komende jaren de nodige inspanningen leveren om 
de aanwezige expertise en ervaring zoveel mogelijk over te 
dragen aan jonge en nieuwe medewerkers.

”
““““““Dankzij de overname 

van het Nederlandse 
DELTA Milieu mochten 
we in 2010 meer dan 200 
nieuwe medewerkers 
verwelkomen.

7

5

17 16
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74 154

212

30
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4

208

218
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Absenteïsme ver onder nationale  ■
gemiddelde

Indaver slaagt erin haar cijfers op vlak van absenteïsme jaar 
na jaar te verbeteren. Dagen afwezigheid ten gevolge van 
zwangerschap of arbeidsongevallen zitten niet vervat in de 
absenteïsmecijfers. Waar de gemiddelde Belgische werkne-
mer per jaar 12,33 werkdagen afwezig is, is dat bij Indaver 
slechts 3,8 dagen. Volgens diezelfde benchmark van Secu-
rex van maart 2011 blijkt dat de kost per verloren dag ge-
middeld oploopt tot 924 euro per dag.

Ook in Duitsland (5,86 %), Ierland en het Verenigd Koninkrijk 
(2,45 %) en Nederland (2,92 %) scoren we goed.

Aandacht voor opleiding ■
Als groeiende en toonaangevende organisatie besteedt 
Indaver veel aandacht aan training en opleiding. Iedere me-
dewerker wordt aangemoedigd om zich binnen het bedrijf 
verder te ontplooien en nieuwe uitdagingen op te zoeken. 
Persoonlijke wensen en ambities worden daarbij steeds in 
evenwicht gebracht met de doelstellingen en mogelijkhe-
den van het bedrijf.

Onze Belgische medewerkers konden in 2010 rekenen op 4 
dagen opleiding per jaar. In Duitsland bleef het aantal op-
leidingen op het niveau van 2009, met 2,6 dagen per me-
dewerker. In Ierland kregen medewerkers gemiddeld een 
week opleiding.

5. huMAn resources

 Aantal 
mede-

werkers

Aantal 
verloren 

dagen

Percentage 
verloren 
werktijd

België 654 2 491 1,88 %

Nederland 281 1 812 2,92 %

Ierland en 
het Verenigd Koninkrijk 152 824 2,45 %

Duitsland 512 6 926 5,86 %

Italië en Portugal 17 24 1,04 %

Absenteïsme in 2010 ■
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NEDERLAND:  ■
Aandacht voor bedrijfscultuur

In 2010 werden de activiteiten van DELTA Milieu in de 
Indaver Groep geïntegreerd. Een dergelijke integratie vraagt 
altijd om extra aandacht voor de bestaande bedrijfscultuur. 
In 2010 werd daarom een gezamenlijke dialoog en refl ectie 
over de bedrijfscultuur opgezet.

De cultuur die binnen een organisatie heerst, is sterk ge-
vormd door de bestaande regels of procedures. Die beïnvloe-
den op hun beurt het collectieve gedrag van medewerkers 
in een organisatie. Om een gezamenlijke ondernemings-
visie te realiseren – verschillende landen, één groep – is in 
de eerste plaats dialoog nodig. Alle betrokkenen moeten 
begrijpen wat ze van Indaver mogen verwachten en wat 
Indaver van hen verwacht.

Management speelt voorbeeldrol
In 2010 lanceerde Indaver verschillende initiatieven hier-
voor: een bevraging bij het management van alle regio’s, 
een tevredenheidsonderzoek bij alle medewerkers en work-
shops voor leidinggevenden rond nationale cultuurverschil-
len. Het management van Indaver Nederland zal hierin een 
belangrijke voorbeeldrol spelen – leidinggevenden hebben 
immers een grote invloed op de cultuur van een organisatie. 
Bovendien kan enkel een consistent en transparant leider-
schap leiden tot een eenduidige en open cultuur.

IERLAND:  ■
Rekrutering voor nieuwe installatie in 
Meath

Met onze nieuwe Waste-to-Energy-installatie in het Ierse 
Meath creëren we heel wat tewerkstelling in de regio. Van-
daag gaat het al om 50 fulltime jobs, waarvan 37 rechtstreeks 
onder contract met Indaver Ireland. We proberen daarbij zo-
veel mogelijk lokaal te rekruteren. 70 % van de nieuwe me-
dewerkers is afkomstig uit de regio Meath/Louth, 20 % komt 
zelfs uit het dorp Duleek, waar de installatie zich bevindt.

Professioneel opgezette campagne
Indaver gaat bij de rekrutering professioneel tewerk. De 
screening verloopt op een gestandaardiseerde manier, zo-
dat we werkervaring, opleidingsniveau en skills op een ob-
jectieve manier kunnen vergelijken. In mei organiseerden 
we samen met de Drogheda County Council een jobbeurs, 
waarbij 150 kandidaten zich aanmeldden.

Lokale kandidaten krijgen de voorkeur
Kandidaten uit Duleek kregen de voorkeur en werden auto-
matisch uitgenodigd voor een assessment. Andere kandida-
ten werden uitgenodigd op basis van specifi eke skills en re-
levante ervaring. De 60 best scorende kandidaten mochten 
langskomen voor een interview met Human Resources en 
deelnemen aan technische tests. Daaruit kwamen uiteinde-
lijk 15 nieuwe medewerkers. Niet geselecteerde kandidaten 
werden via brief op de hoogte gebracht en werden in het 
wervingsbestand opgenomen. In totaal stelden zich in 2010 
meer dan 850 mensen kandidaat.

Opleidingsprogramma geïnspireerd op Indaver Doel
De volgende stap is de opleiding van de nieuwe medewer-
kers. Aangezien het hier gaat om de eerste Waste-to-Ener-
gy-installatie in Ierland, zijn er geen lokale opleidingspro-
gramma’s beschikbaar. Daarom maken we gebruik van de 
competenties en de kennis van de Belgische site in Doel.

We werken ook nauw samen met de lokale overheden 
en opleidingsinstituten om een heus Waste-to-Energy 
Apprentice shipprogramma in Ierland op te starten.

De nieuwe installatie in 
het Ierse Meath creëert 
heel wat tewerkstelling 
in de regio.

5.3 Personeelsbeleid in de regio’s
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Competenties en diversiteit
Onze site in Willebroek wordt gekenmerkt door een grote 
diversiteit. We hechten veel belang aan die diversiteit en 
leveren extra inspanningen op vlak van specifi eke compe-
tenties. Anderstaligen krijgen bijvoorbeeld lessen Neder-
lands en we leren leidinggevenden omgaan met culturele 
verschillen binnen het bedrijf.

Onze inspanningen worden duidelijk op prijs gesteld. Zo 
sleepte het Milieupark in Willebroek 2 prijzen in de wacht 
voor haar inspanningen op vlak van diversiteit. In het najaar 
reikten de Kamer van Koophandel (VOKA) Mechelen en de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen 
de ‘Diversiteitsprijs’ uit aan Indaver. Met deze prijs belonen 
VOKA en POM ondernemingen die diversiteit hoog in het 
vaandel dragen. Eerder in 2010 won Indaver Willebroek ook 
al de Plus Prijs, een initiatief van Plus Uitzendkrachten dat 
diversiteit op de werkvloer wil stimuleren.

DUITSLAND:  ■
Bedrijfservaring versterken, jong talent 
aantrekken

Indaver Deutschland heeft zoals alle industriële bedrijven 
in Duitsland (en Europa) te kampen met toenemende ver-
grijzing en schaarste op de arbeidsmarkt aan gekwalifi ceerd 
personeel.

Om de bedrijfservaring te versterken en voor de toekomst 
te verzekeren, besteedt Indaver Deutschland veel aandacht 
aan opleiding en begeleiding van personeel. Via practica 
kunnen medewerkers zich binnen het bedrijf verder bekwa-
men of omscholen.

Indaver Deutschland wil ook aankomend talent warm ma-
ken voor de onderneming en hen langdurig aan het bedrijf 
binden. We organiseren informatiedagen, rondleidingen van 
klassen en practica voor studenten. Studenten kunnen ook 
hun Bachelor- of Masterproefschrift bij Indaver Deutschland 
voltooien.

5. huMAn resources

BELGIË:  ■
Verder werken aan een structureel 
competentiebeleid

Zowel mens als resultaat zijn belangrijk bij Indaver. Het is 
immers de ‘mens’ die het resultaat behaalt. Ons duurzaam 
personeelsbeleid ondersteunt deze fi losofi e en berust op 
de volgende vragen: “Hoe kan Indaver een succesvolle on-
derneming blijven?” en “Wat maakt iemand succesvol in zijn 
functie?”.

Systematische functioneringsbegeleiding
Onze functioneringsbegeleiding past helemaal binnen dit 
plaatje. Het is immers belangrijk dat we onze verwachtin-
gen naar medewerkers duidelijk maken, zowel op vlak van 
resultaten als de manier waarop ze die behalen. Dat doen 
we onder meer door systematische en duidelijke functie-
beschrijvingen te ontwikkelen. Op het jaarlijkse functione-
ringsgesprek worden de doelstellingen in lijn gebracht met 
de kennis en de vaardigheden van elke medewerker.

In 2010 herwerkten we de functiebeschrijvingen door kri-
tisch in vraag te stellen of ze eff ectief zijn. Is elke medewer-
ker met de juiste dingen bezig? Welke output wordt ver-
wacht van elke medewerker? Hoe draagt deze output bij 
aan het resultaat van de Indaver Groep?

Functiespeci� eke competenties ontwikkelen
Het competentiemodel van Indaver rust op 3 pijlers:

Waardegebonden competenties ■  vertalen de kernwaar-
den van Indaver naar concreet gedrag. Ze zijn belangrijk 
voor alle medewerkers, welke functie ze ook uitoefenen.
Strategische competenties ■  zijn cruciaal om de strategi-
sche doelstellingen van Indaver te realiseren en worden 
eveneens verwacht van alle medewerkers.
Functiespeci� eke competenties ■  zijn de specifi eke 
competenties die nodig zijn om in een bepaalde functie 
succesvol te zijn.

In 2010 boog HR zich over de functiespecifi eke competen-
ties. Per functie werden competenties geselecteerd en com-
petentieprofi elen opgesteld. De medewerkers zelf werden 
hierbij nauw betrokken: ze werden uitgenodigd om te be-
spreken of het voorgestelde competentieprofi el ook over-
eenkomt met hun persoonlijke beleving.

Competenties vertalen naar de werkvloer
In 2010 legden we een aantal concrete prestatiechecklists 
vast voor operationele profi elen zoals operatoren, sorteer-
ders, chauff eurs of cleaners. Ze moeten voor een grotere 
transparantie en consistentie van de beoordeling zorgen. 
Extra aandacht werd besteed aan de vertaling van waarde-
gebonden en strategische competenties naar de leefwereld 
en specifi eke taken van operationele profi elen. HR werkte 
voor die vertaalslag nauw samen met de leidinggevenden 
en de betrokken medewerkers.

Indaver scoort hoog met 
haar inspanningen op het 
vlak van competenties en 
diversiteit.
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“Oog voor mens, veiligheid en milieu”. Dat is de basiskern-
waarde binnen de Indaver-bedrijfscode. Maximaal de veilig-
heid waarborgen van al onze medewerkers, maar ook van 
diegenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij onze activi-
teiten betrokken zijn, is steeds een absolute prioriteit voor 
Indaver. We leveren dan ook de nodige inspanningen om de 
veiligheid te garanderen, niet alleen van onze eigen mede-
werkers, maar ook van andere groepen – zoals bezoekers, 
chauff eurs, medewerkers van externe fi rma’s en omwonen-
den. In elke fase van het afvalbeheer hanteert Indaver strikte 
procedures voor een veilige aanpak, die doorheen de ganse 
groep worden toegepast.

Plan-Do-Check-Act ■
Het volledige veiligheidsgebeuren wordt uitgewerkt vol-
gens de Plan-Do-Check-Act aanpak. Een actieve samenwer-
king tussen de veiligheidsdepartementen en de represen-
tatieve vertegenwoordigers van de werknemers resulteert 
onder meer in jaaractieplannen waarin relevante veilig-
heidsmaatregelen worden vastgelegd. Die worden vertaald 
in concrete acties voor alle betrokken afdelingen en resul-
teren in aangepaste technische voorzieningen, job safety 
analyses, specifi eke veiligheidsprocedures en het gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen. Doelgerichte vei-
ligheidscommunicatie en frequente veiligheidsopleidingen, 
instructies en herhalingssessies vormen een solide basis 
voor een veilige manier van werken, elke dag.

Via controles, veiligheidsrondgangen en systematische 
rapportering op basis van prestatie-indicatoren volgen we 
de veiligheidsprestaties nauwgezet op. Wanneer we pro-
blemen of incidenten vaststellen, nemen we corrigerende 
maatregelen of sturen we de procedure bij.

Veiligheid in cijfers ■
Binnen de Indaver Groep worden in de verschillende regio’s 
diverse indexen gehanteerd om de veiligheidsprestaties op 
te volgen. Er gelden immers specifi eke nationale registratie- 
en rapporteringsverplichtingen in de verschillende regio’s. 
Om een vergelijking over de regio’s heen mogelijk te maken, 
hanteren we de ‘frequentiegraad’ en de ‘veiligheidsindex’.

Frequentiegraad ■
De frequentiegraad brengt het aantal ongevallen met werk-
verlet van eigen personeelsleden in kaart. In België is dit, 
in tegenstelling tot de andere regio’s, een wettelijk opge-
legde performantie-indicator. In 2010 noteerde de Indaver 
Groep 39 dergelijke ongevallen, tegenover 41 ongevallen in 
2009. Een lichte daling dus van het aantal ongevallen, die 
bovendien gekaderd moet worden in een personeelsgroei 
van 15 % (1 616 personeelsleden in 2010 tegenover 1402 in 
2009). Het ging steeds om ongevallen met een laag risico. 
Na ieder ongeval werden maatregelen getroff en om herha-
ling in de toekomst te voorkomen.

De frequentiegraad 2010 voor de Indaver Groep bedraagt 
15,3. Om dit resultaat te kaderen vergelijken we het met de 
gemiddelde resultaten van onze sector in België, aangezien 
internationale standaarden ontbreken. Elke bedrijfsactivi-
teit krijgt in België een offi  ciële NACE-bel-code toegekend. 
De Indaver-activiteiten bestaan uit afvalverwerking, afval-
transport en recuperatie met de respectievelijke NACE-bel-
codes: 38, 49 en 38,3. Volgens de meest recente statistiek 
(2009) bedraagt de gemiddelde frequentiegraad 39,27 in de 
recuperatiesector, 33,82 in de sector afvaltransport en 32,51 
in de sector afvalverwerking.

Voor al onze Belgische vestigingen samen eindigen we op 
een frequentiegraad van 10,7, daar waar het sectorgemid-
delde voor afvalverwerking dus circa 30 bedraagt. Hiermee 
situeren we ons ook op hetzelfde lage niveau als de schei-
kundesector (Fg = 10,1) en scoren we beduidend beter dan 
het nationale gemiddelde van alle bedrijven samen (Fg = 
22). (Bron gemiddelde Fg per sector: http://www.faofat.
fgov.be/index. html)

Onderzoek van speci� eke ongevallen  ■
basis voor nieuwe acties

Op basis van gedetailleerd onderzoek naar de oorzaak van 
de ongevallen, worden doelstellingen opgesteld en werken 
we specifi eke preventieve acties uit met het oog op een ver-
betering van de resultaten. De ongevallenanalyse van 2010 
bracht als meest voorkomende oorzaak bij zowel de eigen 
personeelsleden als contractors ‘onoplettendheid’ naar 
voor. Ook ‘onvoldoende of foutief gebruikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen’ bleek een belangrijke oorzaak van 
ongevallen die dan meestal resulteerden in handletsels. In 
het jaaractieplan voor 2011 is dan ook een intensieve con-
trole op de kwaliteit en de toepassing van de correcte maat-
regelen in de werkvergunning opgenomen.

5.4 Veiligheid
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Veiligheidsindex ■
Naast de frequentiegraad berekenen we jaarlijks ook de vei-
ligheidsindex of PBW-index (Preventie en Bescherming op 
het Werk). Die brengt naast de ongevallen met werkverlet 
ook ongevallen met interne of externe EHBO in kaart, net als 
de schijn- of bijna-ongevallen. De veiligheidsindex houdt 
zowel rekening met de eigen personeelsleden als met de 
personeelsleden van derden.

De veiligheidsindex van de Indaver Groep daalde licht van 
7,1 in 2009 naar 6,7 in 2010.

Persoonlijke beschermingsmiddelen  ■
(PBM)

In 2010 brachten we het correct dragen van de juiste per-
soonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) opnieuw onder de 
aandacht. Voor de in-house opleiding rond ademluchtbe-
scherming werd een handige fi che ontwikkeld met instruc-
ties hoe ademluchttoestellen correct moeten opgezet wor-
den. Foto’s tonen stap voor stap hoe deze instructie moet 
gevolgd worden.

Op onze site in Doel brachten we de basisafspraken rond 
PBM’s opnieuw onder de aandacht in het kader van de cam-
pagne “Werk veilig… want jij bent het waard” (zie kader).

Op onze Nederlandse site in Hoek was er nood aan extra 
sensibilisering van de chauff eurs om altijd de juiste PBM’s 
te dragen. Duidelijke infoborden aan de ingang van elke 
wasstraat maken de chauff eurs attent op het gebruik van de 
juiste PBM’s.

In de ruimte van de pompnissen zijn eveneens extra pane-
len met pictogrammen van specifi eke PBM’s aangebracht. 
De eigen medewerkers worden elke dag gewezen op de 
verplichting om een airstreamhelm, handschoenen en een 
zuurteschort te dragen.

Aan de putten waar het afval wordt gemengd, werd een in-
fobord voor de kraanwerkers en ander personeel geplaatst. 
Het is belangrijk dat kraanwerkers telkens een LEL-meting 
(gasdetectiemeting) en staalname doen vooraleer ze het af-
val in de putten met hun kraan mengen. Omstaanders moe-
ten ook opletten voor de draaicirkel van de kraan.

Veiligheidsindex 2010 voor eigen  ■
personeelsleden 

Index aantal personeelsleden

België + Portugal 5,9 665

Nederland 6,8 281

Ierland + VK 13,7 152

Duitsland + Italië 5,5 518

Groep 6,7 1 616

Kritische succesfactoren ■
Voor de productie-, onderhouds- en laboafdelingen zijn een 
vaste set van veiligheidsijkpunten vastgelegd die jaarlijks 
worden opgevolgd en gerapporteerd. Deze systematische 
aanpak aan de hand van kritische succesfactoren (KSF) ver-
sterkt de rechtstreekse betrokkenheid van de medewerkers 
bij het veiligheidsbeleid. Aan de hand van een aantal para-
meters volgen we de persoonlijke inzet van onze medewer-
kers op: deelname aan veiligheidsopleidingen, het uitvoeren 
van job safety analyses en het uitvoeren van observatie- en 
controlerondgangen. Een positieve score beloont de gele-
verde inspanningen.

Veiligheidscommunicatie ■
In de voorbije jaren zijn er bij Indaver heel wat materialen 
ontwikkeld om het veiligheidsbeleid en veiligheidsacties 
te communiceren en te ondersteunen. Deze materialen 
worden zoveel mogelijk ingezet in veiligheidsopleidingen, 
toolboxen, lokale acties en dit zowel in de Belgische als bui-
tenlandse vestigingen.

Werk veilig, want jij 
bent het waard
Op onze site in Doel zijn we in 2010 gestart met een 
campagne om de eigen medewerkers nauwer te 
betrekken bij het preventiebeleid. Alle werknemers 
konden een slogan insturen om dit engagement 
een gezicht te geven. De slogan “werk veilig, want 
jij bent het waard” kwam als winnaar uit de bus. 
De gekozen slogan vat perfect het idee dat mensen 
centraal staan in het preventieverhaal samen. 
Iedereen die een slogan instuurde werd beloond 
met een kleine attentie. De campagne loopt 
verder door in 2011 en draait rond drie thema’s: 
basisafspraken, risico’s en gedrag.

Werk veilig...
want jij bent het waard

Site DOEL
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Samen met aandeelhouder 
DELTA is binnen Indaver België en 
Indaver Nederland een cultuurscan 
uitgevoerd gericht op speci� eke 
veiligheidsbeleving door management 
en medewerkers in de operaties. 

de “arboscan” is uitgevoerd door een extern bureau 
met de nodige expertise op het inventariseren en 
kwantifi ceren van veiligheidsgedrag van organisaties 
onder andere in de petrochemie. 

de toegepaste methodiek is afgeleid van het ink-
model en besteedt aandacht aan een 10-tal deelvel-
den binnen een organisatie die elkaar onderling in 
samenhang kunnen versterken naar een vooruitstre-
vende organisatie. ieder onderdeel is weer opge-
deeld in een aantal deelvragen.

de arboscan positioneert een organisatie in een van 
de 5 volgende ontwikkelfasen, variërend van uiterst 
defensief (uitsluitend wet-volgend) tot vooruitstre-
vend (veiligheid is volledig geïntegreerd in de totale 
organisatieketen).

uit de scan blijkt dat indaver zich in fase 4 bevindt 
en daarmee een zeer goed resultaat scoort. 

dit bevestigt de structurele wijze waarop in de vol-
ledige organisatie prioriteit wordt gegeven aan een 
veilige werkomgeving. 

fase 4 geeft inhoudelijk aan dat
veiligheidsrisico’s bij processen en activiteiten  ■

aanwezig en gekend zijn, 
als zodanig ook in voldoende mate onderkend en  ■

beheerst worden,
medewerkers gestimuleerd en betrokken worden  ■

om suggesties voor nog verdere verbeteringen aan 
te dragen en door te voeren,
veiligheid steeds randvoorwaarde nummer 1 is  ■

bij alle werkzaamheden en in alle lagen van de 
organisatie.

Ook in samenwerking met onze klanten
de mooie score bevestigt eens te meer dat indaver 
zich ook op aspect van veiligheid een volwaardige 
partner toont met de standaard zoals die ook geldt 
binnen de chemische industrie. 

Wij zien het belang voor veiligheid ook als een 
toegevoegde waarde in de samenwerking met onze 
klanten. 

Indaver Willebroek speelt op zeker ■
Voor onze site in Willebroek ontwikkelden we een dubbel-
zijdige fi che in het Nederlands en het Engels met de voor-
naamste richtlijnen rond het vastleggen van ladingen voor 
wegtransport. Indien een transporteur zijn lading niet cor-
rect laadt en vastzet, kan het eigen personeel nu gemakke-
lijk tonen hoe het wel moet aan de hand van de foto’s op de 
fi che. De richtlijnen op deze fi che zijn conform de Europese 
richtlijn rond ladingzekering. Indaver Willebroek stuurde 
ook een mailing uit naar haar klanten om te wijzen op een 
correcte naleving van de richtlijn.

Veiligheidsgedrag doorgelicht 
met de ‘arboscan’

Fase 1

Wetslaaf
Reactief

Berekenend

Proactief

Vooruitstrevend

Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Toenemende opbrengst

VGW* prestatie

* Veiligheid, Gezondheid en Welzijn
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Laden: let op volgende punten

✔

✔

✘

Laad bij voorkeur tot 
tegen kopschot en gebruik 
1 spanband per rij

Niet OK:
vrije ruimte niet gevuld, 
niet gesjord, geen 
spanriemen

Niet OK:
vrije ruimte niet gevuld, 
niet gesjord, geen 
spanriemen

Pas kopsjorren toe indien 
lading niet de volledige 
laadruimte vult

Breng antislipmatten aan 
tussen lading en laadvloer

Antislipmatten beperken 
het schuiven van de 
vracht zodat je minder 
sjormiddelen voor het 
veilig zekeren van de lading 
nodig hebt.

De gebruikte foto’s zijn louter 
indicatief. Andere materialen/
recipiënten dienen volgens 
hetzelfde principe geladen te 
worden.

Verzeker bigbags met een 
kruissjor

✔ ✔ ✔

vrije ruimte niet gevuld, 

✘ ✘

SPANBANDEN_NL_v06.indd   2
15-09-2010   11:02:32

✔✔✔✔

✔✔✔✔
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vrije ruimte niet gevuld, 
niet gesjord, geen 
spanriemen

Antislipmatten beperken 
het schuiven van de 
vracht zodat je minder 
sjormiddelen voor het 
veilig zekeren van de lading 
nodig hebt.

De gebruikte foto’s zijn louter 
indicatief. Andere materialen/
recipiënten dienen volgens 
hetzelfde principe geladen te 
worden.

✔✔✔ ✔✔✔✔✔

✘✘✘✘✘
Belangrijk Spanbanden: regels voor het gebruik

Laat geen • 
openingen tussen 
de lading en tussen 
de wanden en 
lading, vul ze op met 

bijvoorbeeld lege 
palletten

Verzeker de • 
volledige lading 
goed met 
spanbanden, 
1 spanband per rij

Richtlijnen • 
gelden ook voor 
buitenlandse 
vrachtwagens

Lever deze � che terug in 
bij de receptie na het 
beëindigen van je opdracht.Richtlijnen ladingzekering

(conform Europese leidraad voor het zekeren van lading van wegtransport)
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Gebruik 
geen beschadigde 

span banden

Pas spanbanden zo toe, dat ze niet verdraaid 

zijn en dat de kracht op de spanbanden 

evenredig verdeeld is
Verdeel spanbanden gelijkmatig 

over de te zekeren lading, 

minimum 1 per rij

Leg geen knopen 

in spanbanden

✘ ✘

Gebruik alleen spanbanden 

die voorzien zijn van een 

leesbaar etiket met Europese 

norm EN 12 195, deel 2, Spanbanden

✔

✔
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De verwerking van bio-organisch afval tot 
compost en biomassa maakt integraal deel uit 
van de strategie van Indaver. Onze installaties 
verwerken huishoudelijk GFT-afval, organisch 
bedrijfsafval en groenafval van tuinbedrijven 
en gemeenten.

Het groenafval wordt verwerkt tot 
compost en biomassa. De compost 
komt als bodemverbeteraar terecht in 
land- en tuinbouw. De biomassa wordt in 
energiecentrales ingezet om er primaire 
brandstoffen te vervangen.

BioMAssA
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6.  
klAntentevredenheid

Samen zoeken naar de meest duurzame 
oplossing
indaver gaat samen met haar klanten op zoek naar de meest duurzame oplossing 

voor elke afvalstroom – zowel economisch als ecologisch. We doen dat binnen 

samenwerkingsvormen die een fl exibele dienstverlening op maat van specifi eke 

behoeften mogelijk maken. Met succes. Want indaver is zowel voor overheden in België, 

nederland en ierland als voor industriële bedrijven in heel europa uitgegroeid tot de 

afvalpartner bij uitstek.

Indaver is de waste managementpartner bij uitstek van 
lokale en regionale overheden in België. Flexibiliteit, ver-
trouwen en de vrije beleidskeuze van de klant liggen aan 
de basis van Indaver’s Public waste PartnershipS-concept. In 
2010 werkte Indaver verder aan de interne vormgeving van 
dit ontzorgingsconcept voor de publieke sector. Door ken-
nismanagement en kennisoverdracht wil Indaver de aanpak 
naar deze sector in Nederland en in Ierland afstemmen op 
deze van België. Doelstelling is naar openbare besturen in 
Nederland, Ierland en België, een éénvormig beeld te creë-
ren van Indaver als dienstverlener voor publieke entiteiten, 
namelijk dat van een betrouwbare partner die in een hecht 

partnership het beheer van huishoudelijk afval op een ef-
fi ciënte, eff ectieve en duurzame manier aanpakt. Hierbij 
moet het voor de aanbestedende overheid duidelijk zijn 
dat Indaver zich met volle respect voor de wettelijkheid als 
een uiterst fl exibele dienstverlener opstelt die geen enkele 
contractvorm opdringt. Het openbaar bestuur heeft de mo-
gelijkheid om in alle vrijheid te beslissen welke taken hij zelf 
uitvoert en welke hij aan Indaver wenst toe te vertrouwen. 
De PwPS-diensten die Indaver lokaal kan aanbieden, ver-
schillen per regio. Dit hangt ondermeer af van de beschik-
baarheid of nabijheid van verwerkingsinstallaties en van de 
omvang van het Public waste PartnershipS-team dat lokaal 
kan ingezet worden. Om die reden biedt Indaver PwPS van-
daag enkel aan in de drie genoemde regio’s.

Sterke waarden vormen de basis voor de  ■
PwPS-dienstverlening

Als sterk waardengedreven onderneming laat Indaver zich 
in al haar activiteiten leiden door haar missie en kernwaar-
den. Voor het beheer van afvalstoff en van openbare bestu-
ren, kiest Indaver steevast voor duurzaamheid. Dit sluit aan 
bij de wensen van openbare besturen. Duurzame verwer-
king, het sluiten van kringlopen en het reduceren van de 
CO2-uitstoot zijn aandachtspunten die hoog op de politieke 
agenda staan en dus steeds meer aan belang winnen voor 
de lokale openbare besturen. Daarnaast mag men ook niet 
voorbij gaan aan het fi nanciële aspect : afvalbeheer dient op 

”
“““““Indaver helpt openbare 

besturen in België, Ierland 
en Nederland bij de 
duurzame verwerking van 
huishoudelijk afval.

6.1  Openbare besturen en Indaver vormen 
Public waste PartnershipS
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een kosteneffi  ciënte manier te worden aangepakt. Ook dat 
is voor Indaver van groot belang in haar dienstenaanbod. Zij 
doet dit op de meest transparante wijze.

Samenwerking gebaseerd op vertrouwen,  ■
� exibiliteit en vrije beleidskeuze

Het concept ‘Public waste PartnershipS’ heeft drie activiteits-
domeinen: verwerking van afval, organisatie van afvalbe-
heerssystemen en management van infrastructuren telkens 
met drie kwalitatieve kenmerken: vertrouwen, fl exibiliteit 
en een vrije beleidskeuze.

Samenwerken met een vertrouwenspartner vinden openba-
re besturen een belangrijk aspect van hun afvalbeheerscon-
tract. Door ons in vertrouwen te nemen, laat het openbaar 
bestuur toe dat we zijn situatie correct kunnen inschatten. 
Dit stelt ons in staat pro-actief mee te denken en oplossin-
gen op maat uit te werken. Voor het ene bestuur volstaat 
het dat we zijn afvalstoff en voor een bepaalde periode op 
de meest duurzame manier verwerken in state-of-the-art 
installaties. Het andere bestuur kiest ervoor een deel van de 
verwerkingscapaciteit van Indaver-installaties aan te kopen. 
Vertrouwen is, net zoals de excellente service die we ver-

lenen, een conditio sine qua non van onze samenwerking 
met lokale besturen. En het is de reden waarom publieke 
klanten, binnen het wetgevende kader dat de overheids-
opdrachten regelt, vaak kiezen voor een langdurig partner-
ship met Indaver. Binnen deze duurzame relatie garandeert 
Indaver full compliance, transparantie en value for money.

Indaver bewijst in haar Public waste PartnershipS dit ver-
trouwen waard te zijn door op een zeer fl exibele manier om 
te gaan met de noden van openbare besturen. Het aanbod 
van Indaver is gediff erentieerd, op maat gemaakt. Omdat 
elke aanbestedende overheid haar eigen specifi eke noden 
heeft die fundamenteel verschillend zijn van die van ande-
ren. 

Alle vormen van Public waste PartnershipS zijn mogelijk net 
als de contractuele vorm waarin dit plaatsgrijpt. En precies 
die fl exibiliteit is cruciaal in onze positionering naar open-
bare besturen.

Het laatste kwaliteitskenmerk van PwPS, de vrije beleids-
keuze, is er eveneens één waar openbare besturen belang 
aan hechten. Indaver respecteert ten volle de autonomie 

Public waste PartnershipS

3 activiteitsgebieden:
� afvalverwerking

� organisatie van afvalbeheerssystemen

� management van verwerkingsinfrastructuren

3 kwaliteitskenmerken:
� vertrouwen

� � exibiliteit

� beleidskeuze is vrij

“Duurzaamheid is tegenwoordig 
geen modewoord meer. Je moet 
het kunnen hard maken en 
kunnen bewijzen, elke dag. 
Ik ben zeer blij dat IBOGEM 
daar ook de vruchten van mag 
plukken, als partner van Indaver.” 
Claire Gillis, voorzitter 
raad van bestuur IBOGEM
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van het lokale bestuur om haar afvalbeheer te outsourcen. 
Het is aan de publieke klant om te bepalen tot hoever hij 
daarin wil gaan. En het is aan Indaver om hier gehoor aan 
te geven en er fl exibel op in te spelen. Zo biedt Indaver bij-
voorbeeld logistieke oplossingen aan in een totaaloplossing 
voor afvalverwerking, maar enkel wanneer het openbaar be-
stuur hier expliciet om vraagt. Daar waar eigen transport- en 
overslaginfrastructuur aanwezig is, zal Indaver dit maximaal 
integreren in haar voorstel. 

Indaver top of mind bij openbare besturen ■
Indaver is een merk met inhoud. Uit het imago-onderzoek 
dat Indaver in 2010 in Vlaanderen liet uitvoeren, kwam dui-
delijk naar voor dat alle respondenten goed konden aange-
ven waar Indaver voor staat. Hierbij werd ook het ‘natuurlij-
ke’ partnership met overheden aangehaald. Dat Indaver ‘top 
of mind’ is bij lokale besturen is niet verwonderlijk, gezien 
onze historische aanwezigheid in de sector. Al meer dan 15 
jaar werkt Indaver in Vlaanderen als partner van openbare 
besturen oplossingen op maat uit om het lokale afvalbeheer 
concreet vorm te geven en zo te voldoen aan de doelstellin-
gen die gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingen 
zich stellen. Nagenoeg alle gemeentebesturen in Vlaande-
ren hebben rechtstreeks of onrechtstreeks een Public Waste 
Partnership met Indaver. Ook in Zeeland, de thuisbasis van 

Indavers hoofdaandeelhouder DELTA, kiezen openbare be-
sturen voor een langdurige dienstenrelatie voor hun afval-
beheer. Zo goed als alle gemeentebesturen in Zeeland doen 
hiervoor op één of andere manier een beroep op DELTA. 

Public waste PartnershipS in drie landen ■
In België zijn de drie activiteitsgebieden van Public waste 
PartnershipS vertegenwoordigd. Intergemeentelijke sa-
menwerkingsverbanden, steden en gemeenten, doen een 
beroep op Indaver voor één, twee of alle drie de activiteiten. 
In Ierland is de dienstverlening naar openbare besturen nog 
in volle ontwikkeling. Niettemin doen een aantal gemeente-
besturen al een aantal jaren een beroep op Indaver voor de 
exploitatie van hun containerparken (PwPS-organisatie van 
afvalbeheerssystemen). Wanneer de Waste-to-Energy instal-
latie in Meath volledig operationeel zal zijn, zal Indaver het 
afval van nog andere openbare besturen verwerken (PwPS-
afvalverwerking). Ook de ChemcarTM voor de inzameling 
van klein gevaarlijk afval in Ierland is een voorbeeld van Pu-
blic waste PartnershipS. 

In Nederland verzorgt DELTA voor alle gemeenten in de 
provincie Zeeland de overslag, scheiding en transport van 
plastic afval naar de verwerking. Een aantal gemeenten 
besteden ook de inzameling uit aan DELTA. Samen met de 
gemeentebesturen wordt gezocht naar de meest effi  ciënte 
manier om afval in te zamelen en te verwerken (PwPS-orga-
nisatie van afvalbeheerssystemen). Ook verwerkt DELTA het 
organisch keukenafval, groenafval, papier/karton en restaf-
val van heel wat Zeeuwse gemeenten (PwPS-verwerking). 
Zij doet dit hoofdzakelijk in eigen installaties maar ook in 
installaties van derden.

Waar Public waste PartnershipS ook worden opgezet, 
Indaver streeft er altijd naar het openbaar bestuur te ont-
zorgen. Hierbij wordt een grote mate van fl exibiliteit aan de 
dag gelegd en krijgt het bestuur alle vrijheid om te bepalen 
hoeveel er precies wordt uitbesteed en in welke contract-
vorm. Indaver garandeert de publieke klant full compliance, 
een transparante aanpak en value for money. Op die manier 
bewijst Indaver het vertrouwen van de publieke klant waard 
te zijn.

Awards
IERLAND
Recyclagecentra Limerick krijgen 
Recycling Centre of the Year Award

Indaver Ireland mocht in oktober 2010 de Recycling 
Centre of the Year Award 2010 in ontvangst nemen. 
De Ierse Minister van milieu John Gormley overhan-
digde de award aan de Indaver-medewerkers. Indaver 
Ireland beheert drie recyclagecentra in Limerick in 
opdracht van de lokale overheid. In 2009 verwerkten 
ze samen 2 600 ton materiaal.

DUITSLAND
Aanpak bodemsaneringsprojecten als 
Best Practice gelauwerd

Het Hessische Ministerie van Milieu, Energie en Land-
bouw heeft in 2009 een European Public Sector Award 
(EPSA) gewonnen voor het rapport ‘The License to 
Dig – Contaminated Site Clean-Up in a Joint E� ort 
of Citizens and the State of Hessen’. In het rapport 
wordt de aanpak van bodemsaneringsprojecten in 
samenwerking met Indaver Deutschland uiteengezet. 
Het project kreeg een Best Practice Certi� cate voor de 
manier waarop burgers systematisch werden betrok-
ken in de besluitvorming.

6. klAntentevredenheid
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De Total Waste Management service (TWM) van Indaver voor 
industriële klanten kan verschillende vormen aannemen: 
van verwerking en bijhorend transport tot onsite beheer en 
zelfs het beheren van verwerkingsinstallaties die toebehoren 
aan de klant. Centraal staat steeds een strakke ontzorging op 
maat en het kritisch inzetten van enkel die services die nuttig 
zijn voor de klant. Indaver heeft hiervoor de nodige middelen 
voor verwerking en transport alsook actuele datamanage-
ment systemen die transparantie en traceerbaarheid garan-
deren. Tenslotte hebben we een ervaren kennisorganisatie 
waarin de juiste mensen toegewezen worden aan elk TWM-
project, gebruik makend van effi  ciënte projectinstrumenten. 
Indaver biedt haar Total Waste Management aan op Europese 
schaal. Indaver heeft vandaag TWM-contracten in België, Ne-
derland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Portugal. 
TWM werd in de loop van 2010 in Duitsland uitgerold.

Economische stabiliteit ■
Economisch gezien was 2010 het jaar nà de recessie, waarin 
iedereen hoopte op groei en een nieuwe stabiliteit. De her-
opleving van industriële productieactiviteiten heeft zich 
eff ectief voorgedaan, hetgeen ook heeft geleid tot goede 
commerciële resultaten voor de afdeling Industrial Waste 
Services. In 2010 bewees Indavers Total Waste Management 
concept fl exibel en gespecialiseerd genoeg te zijn om stand 
te houden, en blijven we een toonaangevende TWM-speler 
voor de farma- en de chemiebranche. Indavers omzet steeg 
in 2010 voor Industrial Waste Services met 15 % tov 2009.

Europese Sales&Marketing organisatie  ■
versterkt

Om blijvend tegemoet te komen aan de vereisten van onze 
industriële klanten werd in 2010 op verschillende vlakken 
gewerkt: op het vlak van onze organisatie en op het vlak van 
dienstverlening.

Organisatorisch werd in 2010 een volgende stap gezet in 
het verder verstevigen van een Europese Sales & Marketing-
organisatie voor de industriële klant. Indavers sales & marke-
tingafdeling werkte reeds vanuit Belgïe, Nederland, Ierland, 
het Verenigd Koninkrijk, Italië en Portugal. In 2010 hebben 
we de sales activiteiten van Indaver Deutschland ook ver-
der geïntegreerd binnen Sales en Marketing IWS (Industrial 
Waste Services), om zodoende ons gestandaardiseerd Total 
Waste Management concept ook in Duitsland op dezelfde 
manier aan te bieden op de markt. Daarnaast hebben we 
een aantal stafafdelingen binnen IWS ook op een Europees 
niveau georganiseerd. De afdeling Waste Treatment, die in-
staat voor het screenen van alle verwerkingsoutlets, is nu 
volledig Europees georganiseerd en aangestuurd, onder-
steund door lokale afdelingen. Er is een speciale TFS-cel ver-
antwoordelijk voor het beheer van de complexe administra-
tie met betrekking tot grensoverschrijdende transporten.

Campagne rond veiligheid van verpakt  ■
afval in Benelux

Op vlak van klantenservices hebben we in 2010 gewerkt 
aan het informeren van onze klanten met betrekking tot het 
veilig verpakken en labelen van ADR-afvalstoff en. Met een 
informatie- en postercampagne hebben we klanten gewe-
zen op de relevante wettelijke verplichtingen ter zake, om 
zodoende de veiligheid tijdens het handlen en transport 
verder te verhogen.

6.2   Total Waste Management: 
internationale aanpak verstevigd

”
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groeide Indaver uit tot een 
belangrijke partner voor 
grote industriële bedrijven 
in heel Europa.
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Customer zone gelanceerd als  ■
e-commerce platform voor TWM-klanten

Indaver heeft geïnvesteerd in een nieuwe webapplicatie 
voor TWM-klanten, die in 2010 offi  cieel gelanceerd werd. 
Via de Customer Zone kunnen klanten aanvragen doen voor 
nieuwe afvalstoff en, de afvoer van afvalstoff en plannen, 
documenten consulteren en rapporten opvragen. Tijdens 
enkele workshops werden de Nederlandse TWM-klanten 
ingewijd in de werking van het systeem, dat tot een vereen-
voudigde administratie en verhoogde effi  ciëntie zal leiden. 
Het systeem wordt intensief gebruikt en op basis van de 
feedback van de gebruikers werd reeds een nieuwe release 
voorbereid die in maart 2011 van start ging. In 2011 gebeurt 
een verdere uitrol van het systeem.

Total Waste Management succesvol bij  ■
Ierse farmaceutische industrie

De Ierse farmaceutische industrie stelt de Total Waste Ma-
nagement aanpak van Indaver duidelijk op prijs. Indaver 
Ireland past de aanpak toe op 19 sites over heel het land, 
in opdracht van de belangrijkste spelers in de sector. Ons 
streven naar continue verbetering en onze fl exibiliteit zijn 
er van doorslaggevend belang en zorgen ervoor dat we ook 
in economisch minder goede tijden onze vooraanstaande 
positie weten te behouden.

SAP uitrol in Ierland voorbereid ■
Indaver beheert grote hoeveelheden klantspecifi eke data 
met betrekking tot aangeleverde afvalstromen. Binnen de 
Benelux, Portugal en Italië gebeurde dit reeds met SAP. In 
2010 heeft ook Indaver Ireland een overgang naar SAP als ERP 
pakket voorbereid. Voor de organisatie een hele omschake-
ling, die voor de klanten in 2011 tot een aantal wijzigingen 
zal leiden. SAP is de basis voor Indavers rapporteringssys-
teem, dat ook vanaf 2011 naar Ierland toe geuniformiseerd 
zal worden. Ook zal de roll-out van SAP de prijstransparantie 
verhogen, en in de rapportering leiden tot betere opvolging 
van kosten en hoeveelheden verwerkt afval.

Klantentevredenheid ■
Indaver heeft voor haar TWM-klanten in België een uniform 
KPI-meetinstrument, de Balanced Score Card. Dit uniforme 
systeem, dat aangepast wordt op maat van specifi eke ver-
eisten van de klant, leidt tot een grondige en diepgaande 
evaluatie van onze service, die waar nodig bijgestuurd en 
verbeterd wordt. Gezien de complexiteit en omvang van 
de meeste TWM-dossiers blijkt deze manier van werken 
eff ectiever dan grootschalige en eerder algemene klanten-
enquêtes. Tijdens interviews en gesprekken die Indaver re-
gelmatig met klanten voert, wordt ook de appreciatie voor 
onze dienstverlening tot uiting gebracht. 

Indaver Ireland bevraagt regelmatig de tevredenheid 
van haar klanten via de zogenaamde Post Collection 
Questionnaires (PCQ). In 2010 werden 85 PCQ’s ingevuld 
door klanten. Daarvan waren er 51 over de hele lijn positief, 
24 bevatten zowel positieve als negatieve opmerkingen, 
9 waren neutraal en 1 negatief. Klanten omschrijven de 
Indaver-diensten onder meer als effi  ciënt, klantvriendelijk, 
betrouwbaar en eenvoudig. Indaver kwam uit de bevragin-
gen ook als een partner die de afvalsector en de wettelijke 
vereisten door en door kent.

6. klAntentevredenheid

“Duurzame innovatieve 

oplossingen en 

initiatieven versterken 

partnership”

Walter Janssen, 

Procurement specialist, BP

“Voor alle afvalstromen 

steeds de beste en 

meest duurzame 

techniek”

Sabine Thabert, ir., 

Milieucoördinator Solvay

“Door haar technische 

expertise kan Indaver 

DuPonts afvalpakket 

verwerken volgens 

de Best Practical 

Environmental Option 

(BPEO)”

Charles J. de Wolff, 

Senior Buyer Environmental 

Services DuPont

“Duurzame 

materiaaloplossingen 

tijdens en aan het einde 

van hun levensloop”

Bert Heirman, 

Milieucoördinator 

Janssen Pharmaceutica
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Klanten de weg wijzen naar de meest duur-
zame oplossing
indaver gebruikt de BPeo-methodologie (Best Practi-
cable environmental options) om klanten de weg te 
wijzen naar de meest duurzame oplossing voor hun 
afvalstromen – zowel op ecologisch als op econo-
misch vlak. uiteraard wordt ook het wettelijke kader 
mee in overweging genomen. 

de klant kiest op basis van het advies van indaver uit-
eindelijk zelf voor de meest geschikte oplossing.

Exacte milieu-impact bepalen
de BPeo-methodologie helpt om op een objectieve 
manier de milieu-impact van een bepaald verwer-
kingsproces te bepalen voor een specifi eke afval-
stroom. de selectie start bij de tien codes van goede 
praktijk van indaver – een verwerkingsmethode die 
hier niet aan voldoet, wordt op voorhand uit de se-
lectie gehaald. indaver maakt daarna gebruik van 
de lifecycle Analysis-methode om de milieu-impact 
te berekenen, op verschillende domeinen – van de 
uitstoot van broeikasgassen tot waterverbruik. her-
gebruik, recyclage of energetische valorisatie van het 
afval zullen een positieve impact hebben op de score 
van een bepaalde verwerkingsmethode. van de ver-
werkingsmethodes die na deze selectie overblijven, 
wordt de kost berekend. op die manier hebben klan-
ten een objectieve basis om de verschillende verwer-
kingsmethodes te vergelijken en de juiste beslissing 
te nemen.

CO2-rekeninstrument voor klanten
het meten van het co2-gehalte dat de verwerking 
van een bepaalde afvalstroom met zich meebrengt, 
is een onderdeel van de BPeo-methodologie. op zich 
is het echter een parameter die voor veel van onze 
klanten relevant is wanneer ze over hun milieu-impact 
rapporteren. daarom ontwikkelden we in 2009 een 
rekeninstrument, de eco2nomizer, dat op een een-
voudige manier de co2-uitstoot bepaalt die een of 
meerdere afvalstoff en op jaarbasis of per ton met zich 
meebrengen.

Best Practicable Environmental 
Option (BPEO)
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finAnciële resultAten



De recyclage van papier en karton is een 
belangrijke activiteit voor Indaver. We 
verwerken voornamelijk papier en karton 
afkomstig van bedrijven en administraties.

Indaver onderscheidt niet minder dan  
60 verschillende kwaliteiten. Dat zorgt 
ervoor dat het gerecycleerde papier voor 
een brede waaier aan toepassingen kan 
gebruikt worden en geeft producenten de 
mogelijkheid om papiersamenstellingen  
op maat aan te bieden.

PAPier
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7.
finAnciële resultAten

Versterkt uit de economische crisis
de resultaten van de indaver groep voor 2010 zijn zeer goed en hoopgevend voor 

de toekomst, zeker als we daarbij rekening houden met de nog steeds bijzonder 

uitdagende omgevingselementen en de eerder lage energieprijzen over 2010. indaver 

komt daarmee duidelijk versterkt uit de economische crisis, een bewijs van fl exibiliteit 

en weerbaarheid, ook bij moeilijke marktomstandigheden en omgevingsfactoren. 

de robuustheid van haar cashfl ows en het steeds verder optrekken hiervan, 

ondersteunt de verdere groeimogelijkheden voor indaver.

De noodzakelijke vervangingsinvesteringen blijven ook 
vandaag nog ver beneden de gegenereerde cashfl ows en 
laten dus heel wat ruimte voor zinvolle en strategische uit-
breidingsinvesteringen. Op deze wijze kan de snelle groei 
worden aangehouden met behoud van een gezonde fi nan-
ciële structuur.

Met het gevoerde dividendbeleid onderschrijven ook de 
aandeelhouders hun geloof en vertrouwen in de verdere 
groei en ontplooiingsmogelijkheden van Indaver, ook voor 
de volgende jaren.

Mede hierdoor en met haar hoge en stabiele cashfl ows be-
schikt Indaver over een aanzienlijke ontwikkelingscapaciteit 
voor verdere groei.

Financiële resultaten 2010 ■

 in miljoenen euro

Bedrijfsopbrengsten 414

Bedrijfskosten 391

EBITDA * 76

Bedrijfsresultaat (EBIT) 22,7

Winst na belastingen 24,5

Eigen vermogen 264,4

*  eBitdA = operationeel resultaat + afschrijvingen + netto waarde-
verminderingsverliezen + voorzieningen + iAs 19 inclusief lasten en 
kosten + aandeel in de winst van de minderheidsdeelnemingen – het deel 
van de vooruitbetaalde capaciteitsrechten dat in resultaat genomen werd.
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In 2010 werden een aantal nieuwe en gewijzigde IFRS-stan-
daarden van toepassing die een beperkte impact hadden 
op de gehanteerde waarderingsregels. De herziening van 
IFRS 3 – Bedrijfscombinaties heeft geresulteerd in het on-
middellijk ten laste nemen van de acquisitiekosten voor de 
verwerving van DELTA Milieu. Deze bedroegen EUR 0,1 mil-
joen. Een wijziging aan IAS 17 – Leaseovereenkomsten heeft 
geleid tot een herkwalifi catie van een bestaande operatio-
nele lease naar een fi nanciële lease. Dit heeft geleid tot een 
bijkomende opname in de balans van EUR 15,3 miljoen als 
actief- en passiefpost enerzijds en een negatieve resultaats-
impact van EUR 0,6 miljoen anderzijds.

Zoals dit reeds voor 2007 tot en met 2009 het geval was, wor-
den de resultaten van de ondernemingen waarin Indaver 
een participatie heeft van 50 %, in lijn met de groepswaar-
deringsregels bij DELTA, opgenomen volgens de vermo-
gensmutatiemethode: dit wil zeggen enkel op basis van 
hun bijdrage tot het nettoresultaat van de Indaver Groep. 

Vooral dankzij het bestendigen van uitstekende resultaten 
voor SLECO betekent dit dat naast de cashgeneratie die 
direct kan afgeleid worden uit de resultatenrekening, ook 
de cashgeneratie die vanuit deze 50 % dochters wordt ge-
genereerd zeer belangrijk is. Dit heeft eind 2010 trouwens 
aanleiding gegeven tot een kapitaalvermindering van 
EUR 20 miljoen bij SLECO en een dividenduitbetaling van 
EUR 30 miljoen aan zijn aandeelhouders, waarvan telkens 
50 % ten gunste van Indaver nv.

7.1 Algemene toelichting

Bij de vergelijking van de geconsolideerde resultaten van 
2010 en 2009 moet er rekening mee gehouden worden dat 
in de resultaten van 2010 de overgenomen activiteiten van 
DELTA Milieu, na de gerealiseerde acquisitie op 1 september 
2010, enkel werden opgenomen met hun resultaten voor de 
laatste vier maanden van het jaar. Dit laatste gebeurde na 
omzetting van hun openingsbalans en resultaten in IFRS en 
gebaseerd op de groepswaarderingsregels van Indaver. In 
2011 zullen zij logischerwijze opgenomen worden voor een 
volledig jaar.

Gezien de doorgevoerde purchase price allocation, die in 
IFRS wordt vereist, aanleiding heeft gegeven tot een be-
langrijke herwaardering van de afschrijfbare assets en ver-
mindering van de bestaande en betaalde goodwill geeft dit 
in IFRS onvermijdelijk aanleiding tot hogere afschrijvingen. 
Hoewel dit hun nettobijdrage tot de groepsresultaten van 
Indaver van bij de acquisitie op 1 september en ook voor 
de eerstkomende jaren zal drukken heeft dit geen nadelige 
invloed op hun bijdrage tot de cashgeneratiecapaciteit van 
de Indaver Groep. 
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Kerncijfers 2010 in vergelijking met 2009 ■

Bedrijfsopbrengsten: EUR 414 miljoen (+ 13 %)  ■

Bedrijfskosten: EUR 391 miljoen (+ 12 %) ■

Bedrijfskasstroom (EBITDA): EUR 76 miljoen (+ 17 %)  ■

Bedrijfsresultaat inclusief winst of verlies op de overdracht van vaste activa en resultaatsbijdrage van de  ■

deelnemingen: EUR 36 miljoen (+ 27 %) 
Bedrijfsresultaat (EBIT): EUR 22,7 miljoen voor 2010 (+ 41 %) ■

Netto fi nancieel resultaat: EUR – 7,8 miljoen  ■

Nettobijdrage minderheidsparticipaties en 50 % joint ventures: EUR 13,1 miljoen ■

Groepswinst voor belastingen: EUR 28,2 miljoen (+ 38 %)  ■

Groepswinst na belastingen: EUR 24,5 miljoen (+ 47 %) ■

Nettowinstaandeel van de Groep: EUR 25,8 miljoen  ■

”
““““““Indaver realiseerde een mooie 

winst en stevige cash� ows 
in betere maar nog steeds 
uitdagende economische 
omstandigheden.
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De bedrijfsopbrengsten stegen met 13 %, van EUR 365 mil-
joen in 2009 naar EUR 414 miljoen in 2010. 

De omzet voor het verrichten van diensten blijft de be- ■

langrijkste component van de geconsolideerde bedrijfs-
opbrengsten. Zij stegen met 10,6 %, van EUR 324,7 mil-
joen in 2009 naar EUR 359,2 miljoen in 2010. Dit is vooral 
toe te schrijven aan de acquisitie van DELTA Milieu in 
2010 die voor vier maanden omzet werd meegenomen 
in de cijfers 2010, zijnde EUR 29,8 miljoen.
De verkoop van goederen verdubbelde ruim in 2010 van  ■

EUR 17,1 miljoen in 2009 naar EUR 36,2 miljoen. Dit wordt 
vooral verklaard door hogere inkomsten uit de verkoop 
van gerecupereerde grondstoff en (+ EUR 13 miljoen) 
en de éénmalige inkomsten uit de verkoop van activa 
in het kader van het saneringsproject Bonfol, goed voor 
EUR 4,6 miljoen.
De overige bedrijfsopbrengsten kenden een daling van  ■

22 %, van EUR 23,0 miljoen in 2009 naar EUR 17,9 mil-
joen in 2010. De verklaring voor deze daling kan vooral 
gevonden worden in het feit dat deze post in 2009 voor 
EUR 3,5 miljoen schadevergoedingen bevatte ter com-
pensatie van opgelopen materiële en bedrijfsschade. 

7.2 Bespreking van de resultatenrekening

De hogere bedrijfsopbrengsten gingen onvermijdelijk ge-
paard met een stijging van de totale bedrijfskosten: van 
EUR 349,0 miljoen naar EUR 391,2 miljoen (+ 12 %). 

De belangrijke toename van de kosten voor goederen  ■

en diensten is voor EUR 19,2 miljoen het gevolg van 
de opname van de activiteiten van DELTA Milieu voor 
vier maanden in 2010. Globaal stegen deze kosten met 
EUR 27,3 miljoen (+ 14 %), van EUR 191,2 miljoen in 2009 
tot EUR 218,6 miljoen in 2010. 
Ook de kostenstijging bij de personeelskosten met  ■

EUR 7,9 miljoen (+ 9 %) van EUR 84,2 miljoen in 2009 
naar EUR 92,2 miljoen in 2010 is vooral het gevolg van de 
opname van de activiteiten van DELTA Milieu voor vier 
maanden in 2010.
De afschrijvingen stegen in 2010 met 14 % (EUR +5,4 mil- ■

joen), van EUR 38,3 miljoen in 2009 naar EUR 43,7 mil-
joen in 2010. Hiervan nam DELTA Milieu EUR 3,3 miljoen 
voor haar rekening, de overige groepsbedrijven kenden 
globaal een lichte stijging.
De waardeverminderingen bleven in 2010 beperkt tot  ■

nauwelijks EUR 0,96 miljoen als bijkomende provisie 
dubieuze debiteuren en dit ondanks de gerealiseerde 
acquisitie. 
De overige bedrijfskosten kenden een toename van  ■

EUR 32,8 miljoen in 2009 tot EUR 36,6 miljoen in 2010. 
Ook dit kan in belangrijke mate worden toegeschreven 
aan de overgenomen activiteiten van DELTA Milieu.
De geproduceerde vaste activa tenslotte stegen van  ■

EUR 0,9 miljoen in 2009 tot EUR 1,5 miljoen in 2010, voor-
al omwille van de toegenomen kosten voor de ontwikke-
ling en bouw van het project in Meath.

7. finAnciële resultAten
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De operationele winst (EBIT) van EUR 22,7 miljoen voor het 
jaar 2010 komt daarmee 41 % hoger uit dan de EUR 16 mil-
joen die in 2009 werd gerealiseerd.

In 2010 bleef de gerealiseerde winst op de verkoop van 
vaste activa beperkt tot EUR 0,2 miljoen, een daling met 
EUR 0,2 miljoen ten opzichte van 2009. 

De � nanciële opbrengsten namen in 2010 af met 
EUR 0,9 miljoen tot EUR 2,2 miljoen. Dit was vooral het ge-
volg van de lage intrestvoeten in 2010.

Ook de � nanciële kosten namen af: met 9 % van EUR 11 mil-
joen in 2009 tot EUR 10 miljoen in 2010. Deze afname is toe 
te schrijven aan de verhoogde activering van intresten voor 
het Meath project, goed voor EUR 3 miljoen, en aan de lage 
intrestvoeten in 2010. 

De netto � nanciële kost voor 2010 komt hierdoor op 
EUR 7,8 miljoen in vergelijking met de EUR 7,9 miljoen die 
op dit vlak voor 2009 werd genoteerd.

De nettobijdrage van de participaties opgenomen vol-
gens de vermogensmutatiemethode bedroeg EUR 13,1 mil-
joen voor 2010. In 2009 was dit EUR 11,9 miljoen. Deze 
stijging is vooral te danken aan de verdere resultaatsverbe-
tering bij SLECO en de opname van de minderheidspartici-
paties van DELTA Milieu. 

Mede hierdoor komt de groepswinst vóór belastingen 
voor 2010 uit op EUR 28,2 miljoen, een stijging met 38 % 
ten opzichte van de EUR 20,5 miljoen die in 2009 werd ge-
realiseerd. 

De geconsolideerde winst na belastingen komt daarmee 
voor 2010 uit op EUR 24,5 miljoen. Dat is EUR 7,8 miljoen of 
47 % hoger dan de EUR 16,8 miljoen nettowinst voor 2009. 

Tenslotte kan een deel van het verlies van Indaver Deutsch-
land, volledig toe te schrijven aan de bijkomende afschrij-
vingen die het gevolg zijn van de verplichte Purchase Price 
Allocation in IFRS, toegewezen worden aan onze mede-
aandeelhouder NEIF, zodat de nettowinst, aandeel van de 
groep, voor 2010 uitkomt op EUR 25,8 miljoen. 

Ten opzichte van het eigen vermogen van EUR 184,9 mil-
joen van de Indaver-aandeelhouders bij het begin van het 
boekjaar 2010, levert de nettowinst van EUR 25,8 miljoen 
(exclusief minderheidsbelangen) voor 2010 een rendement 
op eigen vermogen op van 14 %. In 2009 bedroeg dit ren-
dement 10,2 %.

Rekening houdend met de eerder lage energieprijzen be-
schouwen we dit resultaat voor 2010 als bijzonder goed. De 
verbetering van de economische omstandigheden en van 
de marktprijzen voor de gerecupereerde grondstoff en heb-
ben daar zeker toe bijgedragen. 
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Het boekjaar 2010 werd geconsolideerd afgesloten met een 
balanstotaal van EUR 785,7 miljoen of 25,2 % hoger dan 
eind 2009.

Aan de actiefzijde wordt een stijging genoteerd met 
EUR 16,9 miljoen of + 12,9 % bij de vlottende activa, naar 
EUR 147,4 miljoen. 

Dit is vooral het gevolg van een duidelijke stijging bij de 
handels- en overige vorderingen met EUR 11,5 miljoen of 
13,7 %, vergaand het gevolg van de opname van DELTA 
Milieu in de consolidatiekring. Ook de stijging op de voor-
uitbetaalde kosten met EUR 3,8 miljoen is bijna volledig toe 
schrijven aan DELTA Milieu. 

De voorraden daalden met EUR 2,2 miljoen, grotendeels toe 
te schrijven aan de activiteiten in Duitsland en een gevolg 
van de verkoop van activa aan de opdrachtgever voor het 
Bonfol-saneringsproject. 

De stijging bij de liquide middelen met EUR 4,1 miljoen is 
mede het gevolg van de vele bijkomende vennootschap-
pen die met de acquisitie van DELTA Milieu aan Indaver zijn 
toegevoegd.

Naast de stijging van de vlottende activa werd vooral een 
belangrijke toename genoteerd bij de vaste activa: met 
EUR + 141,3 miljoen of + 28,4 %.

De materiële vaste activa namen toe met EUR 104,9 mil- ■

joen of 33,2 % tot EUR 421,3 miljoen. De toename is 
vooral toe te schrijven aan de bijkomende investeringen 
in het Meath project, de herkwalifi catie als operationele 
‘lease of land’ van een bestaande leasingovereenkomst 
bij Indaver nv in het kader van de gewijzigde IFRS-richt-
lijnen en aan de opname van DELTA Milieu in de conso-
lidatiekring.
De immateriële vaste activa stegen met EUR 4,6 miljoen  ■

naar EUR 131,6 miljoen, voornamelijk het gevolg van de 
Purchase Price Allocation bij Indaver Nederland als ge-
volg van de acquisitie van DELTA Milieu. 
De handels- en andere vorderingen op lange termijn na- ■

men toe met EUR 0,5 miljoen door het uitdrukken van 
een vordering op de nieuwe eigenaar van Indaver Polska, 
ondertussen terug INTEREKO.
De toename met EUR 0,1 miljoen tot EUR 1,9 miljoen bij  ■

de activa beschikbaar voor verkoop, is het gevolg van de 
jaarlijkse afschrijving die kleiner is dan de wisselkoersver-
schillen EUR/CHF.
De deelnemingen geconsolideerd volgens de ver- ■

mogensmutatiemethode zijn verder opgelopen tot 
EUR 69,6 miljoen, een stijging met EUR 23,4 miljoen of 
50,6 % ten opzichte van 2009. Deze stijging is voorname-
lijk toe te schrijven aan de acquisitie van DELTA Milieu. 
Anderzijds heeft de doorgevoerde kapitaalvermindering 
eind 2010 en de dividenduitkering bij SLECO gezorgd 
voor een daling met EUR 25 miljoen.
De stijging met EUR 7,5 miljoen bij de overige fi nanciële  ■

vaste activa is vooral het gevolg van de opname van de 
vorderingen die DELTA Milieu heeft op haar minderheids-
participaties.

7.3 Bespreking van de geconsolideerde balans

7. finAnciële resultAten
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Aan de passiefzijde gaat de stijging met EUR 158,1 miljoen 
van het totale balanscijfer gepaard met een toename van 
het eigen vermogen met EUR 25,1 miljoen of 10,5 %: van 
EUR 239,3 miljoen eind 2009 naar EUR 264,4 miljoen per 
einde 2010. 

Voor EUR 26,2 miljoen is dit het gevolg van een toename in 
eigen vermogen exclusief minderheidsbelangen. 

Bij ongewijzigd maatschappelijk kapitaal werd de winst van 
het boekjaar van EUR 25,8 miljoen opgenomen onder de 
overgedragen winsten. 

De positieve impact met EUR 0,3 miljoen die op reserves 
wordt genoteerd, heeft vooral te maken met het feit dat 
vanuit de afgesloten rente-indekkingen per einde 2010 een 
positieve impact ontstaat op het eigen vermogen. 

De minderheidsbelangen daalden in het afgelopen jaar met 
EUR 1,1 miljoen tot EUR 53,3 miljoen en vertegenwoordi-
gen voornamelijk het aandeel van de minderheidsaandeel-
houder en partner in het eigen vermogen van onze Duitse 
participatie.

Bij de langlopende verplichtingen wordt een belang-
rijke stijging (EUR + 47,2 miljoen of +18,8 %) genoteerd tot 
EUR 298,6 miljoen.

Bij deze verplichtingen zijn het de intrestdragende langlo-
pende verplichtingen die stegen met EUR 6,1 miljoen met 
daarnaast vooral een belangrijke toename van de provisies 
op lange termijn met EUR 44,8 miljoen, het gevolg van de 
opname van DELTA Milieu in de consolidatiekring met haar 
bestaande provisies voor eindafdek en nazorg deponie.

De uitgestelde baten op lange termijn kenden een nor-
male afbouw in 2010. Daardoor was het uitstaande bedrag 
per eind 2010 met EUR 7,1 miljoen gedaald tot EUR 51,4 mil-
joen. Het betreft hier voornamelijk het jaarlijks in resultaat 
nemen van vooruitbetaalde verbrandingsrechten en van de 
reeds ontvangen opbrengsten vanuit een vroeger afgeslo-
ten cross-border leasingoperatie, voor beide in lijn met de 
onderliggende contracten. 

De uitgestelde belastingsverplichtingen namen af met 
EUR 0,7 miljoen of 1,9 % tot EUR 35,4 miljoen. De handels-
schulden op lange termijn betreff en de wissels die geac-
cepteerd zijn in het kader van het Medipower project voor 
EUR 3,4 miljoen en die zullen betaald worden in 2012.

De uitstaande verplichtingen op korte termijn stegen 
met EUR 85,8 miljoen of 62,7 % tot EUR 222,7 miljoen eind 
2010. De korte termijnleningen bij de banken stegen met 
EUR 39,6 miljoen en de leningen bij verbonden partijen 
namen toe met EUR 24,6 miljoen. Deze stijging kan voorna-
melijk toegeschreven worden aan de aankoop van DELTA 
Milieu. De kortlopende uitgestelde baten daalden met 
EUR 0,9 miljoen ten opzichte van de situatie per eind 2009. 
De kortlopende provisies stegen met EUR 9,1 miljoen ten 
opzichte van 2009, vooral door de opname van DELTA Milieu 
in de consolidatiekring met haar uitstaande provisies voor 
eindafdek en nazorg deponie. De kortlopende verplichtin-
gen inzake rente indekking namen af met EUR 0,5 miljoen 
tot EUR 2,3 miljoen. De kortlopende handels- en overige 
schulden stegen met EUR 15,7 miljoen of 22,1 % wat ook 
hier vooral verklaard wordt door de acquisitie van DELTA 
Milieu. 

Verslag revisor en neerlegging van 
de jaarrekening

Samen met het jaarverslag van de raad van bestuur 
wordt de volledige geconsolideerde jaarrekening na 
de jaarlijkse Algemene Vergadering neergelegd bij 
de Nationale Bank van België, volgens de wettelijke 
voorschriften inzake openbaarmaking.

De geconsolideerde jaarrekening werd zonder voor-
behoud goedgekeurd door de commissaris-revisor.
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Balans na winstverdeling

in duizenden euro

31/12/2010 31/12/2009

VASTE ACTIVA 638 292 497 017
Materiële vaste activa 421 291 316 376

Materiële vaste activa in aanbouw 101 739 38 454
Terreinen en gebouwen 123 528 76 649
Installaties, machines en uitrusting 176 180 183 977
Meubilair, kantoorinrichting, voertuigen 19 731 16 821
Overige materiële vaste activa 113 473

Vastgoedbeleggingen 1 898 1 764
Immateriële vaste activa 131 587 126 999

Goodwill 108 561 108 267
Overige immateriële vaste activa 23 026 18 731

Deelnemingen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode 69 573 46 194
Uitgestelde belastingvorderingen 1 070 1 206
Overige � nanciële vaste activa 10 822 3 316

Aandelen 3 150 3 150
Leningen 7 672 166

Leningen in verbonden partijen 1 652
Overige leningen 6 020 166

Handelsvorderingen en overige vorderingen (vast deel) 1 628 1 163
Geldmiddelen die beperkt zijn in hun gebruik 72 72
Overige handelsvorderingen en overige vorderingen (vast deel) 1 556 1 091

Over te dragen kosten (vast deel) 424

VLOTTENDE ACTIVA 147 383 130 529
Voorraden 7 214 9 430
Overige � nanciële vlottende activa 700 1 000

Leningen 700 1 000
Leningen in verbonden partijen 700 1 000

Belastingvorderingen 10 13
Handelsvorderingen en overige vorderingen (vlottend deel) 95 089 83 626

Handelsvorderingen 88 340 71 030
Overige vorderingen en overige activa 6 750 12 596

Te ontvangen rente (verworven opbrengsten) 111 110
Overige verworven opbrengsten 6 638 12 486

Over te dragen kosten (vlottend deel) 5 171 1 332
Geldmiddelen en kasequivalenten 39 199 35 128

TOTAAL DER ACTIVA 785 675 627 546

7. finAnciële resultAten
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Verplichtingen en eigen vermogen

in duizenden euro

31/12/2010 31/12/2009

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 264 363 239 255

Eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van eigenvermogens-
instrumenten van de moedermaatschappij 211 093 184 918
Geplaatst kapitaal 87 353 87 353

Aandelenkapitaal 87 353 87 353
Reserves -1 295 -1 626

Omrekeningsreserves -811 -738
Afdekkingsreserve -2 490 -2 895
Herwaardering naar de reële waarde 2 006 2 006

Ingehouden winsten (overgedragen verliezen) 125 035 99 192
Winst (Verlies) van het boekjaar 25 843 17 236
Overige ingehouden winsten (overgedragen verliezen) 99 192 81 956

Minderheidsbelang 53 270 54 336

VERPLICHTINGEN 521 312 388 291

Langlopende verplichtingen 298 647 251 454
Langlopende rentedragende verplichtingen 116 888 110 764

Leningen van banken 97 774 107 179
Financiële lease-overeenkomsten 16 317 788
Overige leningen 2 798 2 798

Langlopende uitgestelde baten 51 389 58 483
Overheidssubsidies 1 112 1 282
Overige langlopende uitgestelde baten 50 277 57 201

Langlopende voorzieningen 67 137 22 310
Langlopende verplichtingen uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding 21 874 20 936
Langlopende afdekkingsverplichtingen 2 494 2 844
Uitgestelde belastingverplichtingen 35 431 36 117
Langlopende handelsschulden en overige schulden 3 433

Kortlopende verplichtingen 222 664 136 837
Kortlopende rentedragende verplichtingen 104 088 39 756

Leningen van banken 60 429 20 821
Financiële lease-overeenkomsten 359 185
Overige leningen 43 300 18 750

Leningen van verbonden partijen 43 300 18 750

Kortlopende uitgestelde baten 12 433 13 380
Overheidssubsidies 165 165
Overige kortlopende uitgestelde baten 12 268 13 215

Kortlopende voorzieningen 11 645 2 498
Kortlopende verplichtingen uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding 1 143 1 115
Kortlopende afdekkingsverplichtingen 2 282 2 812
Belastingverplichtingen 4 111 6 058
Kortlopende handelsschulden en overige schulden 86 962 71 220

Handelsschulden 61 936 43 987
Ontvangen voorschotten 4 229 6 284
Overige schulden en verplichtingen 20 797 20 948

Te betalen rente (toe te rekenen kosten) 347 370
Overige toe te rekenen kosten 4 915 1 450
Overige schulden en verplichtingen 15 535 19 128

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 785 675 627 546
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Winst- en verliesrekening

in duizenden euro

31/12/2010 31/12/2009

Opbrengsten 413 882 365 077
Verkoop van goederen 36 249 17 122
Verrichting van diensten 359 232 324 717
Huuropbrengsten uit vastgoed 518 218
Overige bedrijfsopbrengsten 17 882 23 020

Exploitatielasten (-) -391 194 -349 034
Grond- en hulpstoff en, Diensten (-) -218 551 -191 221

Grond en hulpsto� en (-) -44 776 -29 175
Diensten (-) -173 775 -162 046

Wijzigingen in voorraden gereed product en werk in uitvoering (-) -1 621 -63
Personeelslasten (-) -92 158 -84 250

Lonen en salarissen (-) -65 175 -60 530
Sociale zekerheidsuitgaven (-) -15 015 -14 137
Lasten uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding (-) -5 187 -4 431
Andere bovenwettelijke verzekeringen (-) -207 -186
Overige personeelslasten (-) -6 574 -4 966

Afschrijvingen (-) -43 658 -38 294
Afschrijvingen op materiële activa (-) -39 365 -34 007
Afschrijvingen van voorraden tot de opbrengstwaarde (-) -67 -326
Afschrijvingen op immateriële activa (-) -4 225 -3 960

Bijzondere waardeverminderingsverliezen, netto -96 -3 207
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa, netto
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op goodwill -2 800
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op dubieuze handelsvorderingen -96 -407

 Onderzoeks- en ontwikkelingskosten (categoriaal) (-)
Reorganisatiekosten (categoriaal) (-) -54
Overige exploitatielasten (-) -36 573 -32 827
Werk verricht door de onderneming en gekapitaliseerd 1 462 882

Operationele winst (verlies) 22 688 16 043

Winst (verlies) op de overdracht van vaste activa 220 423
Winst (verlies) op de overdracht van vaste activa, andere dan fi nanciële activa 128 179
Winst (verlies) op de overdracht van fi nanciële vaste activa 92 244

Winst (verlies) op de overdracht van dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en 
joint ventures 92
Winst (verlies) op de overdracht van andere � nanciële vaste activa 244

Financiële opbrengsten 2 201 3 129
Rente 1 920 2 913
Dividenden 69
Andere 212 216

Financiële lasten (-) -9 998 -10 992
Rentelasten en lasten op schulden -8 264 -10 090

Rentelasten -7 814 -9 451
Lasten op schulden -450 -639

Verdisconteringslast -1 734 -902
Aandeel in de winst (verlies) van deelnemingen gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatie-methode 13 121 11 902

7. finAnciële resultAten
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in duizenden euro

31/12/2010 31/12/2009

Winst (verlies) voor belasting 28 232 20 505
Winstbelastingen (-) -3 682 -3 748

Winst (verlies) na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 24 550 16 757

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR 24 550 16 757

Niet-gerealiseerde resultaten: 530 -1 134
Winsten (verliezen) die voortvloeien uit de omrekening van de jaarrekening van een 
buitenlandse activiteit -73 -2

Financiële activa beschikbaar voor verkoop -237
Kasstroomafdekkingen 602 -895

TOTAAL VAN DE GEREALISEERDE EN DE NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 25 080 15 623

Winst (verlies) van het boekjaar 24 550 16 757
Toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij 25 843 17 236
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen -1 293 -479

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 25 080 15 623
Toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij 26 175 16 433
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen -1 095 -810

WINST PER AANDEEL (IN EURO)

Gewone winst (verlies) per aandeel
Exclusief winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 13,55 9,04
Inclusief winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 13,55 9,04

Verwaterde winst (verlies) per aandeel
Exclusief winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 13,55 9,04
Inclusief winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 13,55 9,04

Winst- en verliesrekening (vervolg)
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