
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V. te 
Willemskerkeweg 5, Hoek 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op 
www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf 
aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken 
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over 
een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod. 
 
Inleiding 
 
Op 14 en 15 mei 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
Veiligheidsregio Zeeland het bedrijf Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V. (verder te noemen 
Indaver). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 mei 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen 
Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is 
de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:  
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Indaver toegezonden 

documentatie;  
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van telefoon en e-mail; 
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen; 
- De inspectie en de rapportage zijn gericht op het criterium “gedocumenteerd”; 
- De terugkoppeling (close out) heeft via een videopresentatie plaats gevonden. 
 
Wat voor een bedrijf is Indaver? 
Indaver is een bedrijf dat (gevaarlijke) afvalstoffen van andere bedrijven ontvangt, tijdelijk opslaat en 
verwerkt. Daarnaast reinigt Indaver opslagtanks van tankauto’s en spoorwegwagons. Indaver beschikt over 
een eigen waterzuiveringsinstallatie. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Indaver de volgende onderdelen: 
- Communicatie en opleidingen met betrekking tot veiligheid; 
- Werkvergunningen; 
- Onderhoudsmanagement; 
- Bedrijfsnoodplan en stoffenlijst; 
- De uitvoering van audits; 
- Management review. 
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Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De beschrijving van gedragsregels, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid; 
- De procedures en instructies met betrekking tot opleidingen en trainingen; 
- De documentatie van opleidingen (planning, opvolging en herhaling); 
- De documentatie van de procedure m.b.t. het werken met werkvergunningen; 
- De Stoffenlijst en Aanvals- of bereikbaarheidsplattegrond; 
- De auditplanning; 
- De documentatie van auditresultaten en acties; 
- De werkwijze voor het uitvoeren van de management review; 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Het opstellen van een lijst met veiligheidskritische installatie onderdelen en beschrijven hoe deze worden 

onderhouden; 
- De minimale opleidingseisen in samenhang met de risico's worden bepaald maar de daarvoor gebruikte 

werkwijze is niet vastgelegd; 
- Het noodplan moet worden gecontroleerd op gebruik van de juiste telefoonnummers van hulpdiensten 

en/of organisaties; 
- Audits worden uitgevoerd door getrainde auditoren maar dit is niet vastgelegd in de procedure; 
- In de management review wordt niet specifiek beschreven waardoor eventuele afwijkingen veroorzaakt 

worden. Het is daardoor niet navolgbaar of de juiste maatregelen of acties worden vastgesteld; 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten op korte termijn gaat uitvoeren. 


