
 

 

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 18, 19 en 20 mei 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V. (verder te noemen Indaver). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 mei 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
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: 

- Opvolging van de acties van de vorige Brzo-inspectie; 
- Preventiebeleid zware ongevallen; 
- Controle op de exploitatie in relatie tot werkvergunningen; 
- Hoe omgegaan wordt bij wijzigingen; 
- Domino effecten; 
- Actualiteit van het Veiligheidsrapport; 
- Veiligheidscultuur. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Het aantoonbaar opvolgen van de acties van de vorige Brzo-inspectie; 
- Het corrigerend optreden bij afwijkingen bij het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen; 
- De procedure en uitvoeren van werkzaamheden met werkvergunningen; 
- Procedure omgaan bij wijzigingen; 
- Het procedureel borgen van overbruggingen; 
- Aantoonbaarheid dat bij het uitvoeren van technische wijzigingen rekening wordt gehouden met het 

eventueel aanpassen van het veiligheidsrapport; 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Het Pbzo-document op bepaalde punten aanpassen, te reviewen en op sommige punten af te 
stemmen met de procedure van wijzigingen;  

- Het reviewen van Hazop studies; 
- Inrichting van het elektronisch werkvergunningen systeem; 
- Toezicht houden op de uit voeren maatregelen van werkvergunningen; 
- Bij tijdelijke wijzigingen die langer duren dan zes maanden, een nieuwe beoordeling uit te voeren; 
- Het volledig bezien van het veiligheidsrapport en procedureel borgen dat dit wordt uitgevoerd; 
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- Borgen dat bij (zware) ongevallen het veiligheidsrapport wordt geëvalueerd of dat het aangepast 
dient te worden;  

- De veiligheidscultuur. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 


