
VERSLAG VAN DE MRF/ FNOI VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
EVOA

gehouden op 14 april 2015 te Utrecht

Dagvoorzitter: Hans Koning

1. Introductie door de gespreksleider Hans Koning 

2. “De EVOA-wetgeving: praktische invulling vanuit handhaving” presentatie  van  Enno
Christan van de Inspectie Leefomgeving en Transport
  
3. “De EVOA in de rechtszaal” presentatie Ron Laan, specialist Afvalstoffenrecht  bij  Van
Diepen Van der Kroef advocaten

--Pauze—

4. Vragen over EVOA uit de praktijk- interactieve sessie op basis van door  leden  toegestuurde
vragen

EVOA-verschillen tussen lidstaten  

- In hoeverre is er nu op Europees handhavingsgebied overeenstemming over het invullen van de
Annex VII?

Handhaving  is  bereid  om  constructief  mee  te  denken  bij  verschillende  standpunten  van
bevoegde gezagen. Maar ILT adviseert niet te gaan werken met twee bijlagen VII’s of andere
creatieve oplossingen. De oplossing voor Europees handhavingsbeleid moet in Brussel worden
bereikt. 

- Hoe gaat de IlenT om met verschillende inzichten/standpunten van diverse toezichthoudende
instanties van diverse EU-landen voor wat betreft  kwaliteit en/of gebruik annex VII? 

 
Er wordt meer dan voorheen informatie uitgewisseld tussen lidstaten en geprobeerd wordt bij
interpretatieverschillen in individuele gevallen tot een oplossing te komen.

- En hoe wordt uniformiteit tussen de verschillende toezichthoudende instanties gewaarborgd? 
  

1



Er wordt binnen Europa gewerkt aan uniformiteit van handhaving en regelgeving, maar dit duurt
erg lang omdat dit soort Europese processen nu eenmaal veel tijd kosten. FNOI en MRF blijven
hierop hameren.

- Zou een officiële vertaling van de EVOA in het Nederlands, Duits, Engels, etc. een uitkomst
bieden voor het wegnemen van interpretatieverschillen? 

  
Die vertalingen zijn er al, maar deze zorgen juist niet voor de gewenste duidelijkheid. Dit omdat
de brontekst soms ruimte voor interpretatie geeft en omdat er bij vertalingen ook vaak sprake is
van enige vervorming van definities en regels. Een goede één op één vertaling blijkt niet altijd
voorhanden voor een bepaalde taal. 

- Is er nog een Correspondentenoverleg? Kan een brancheorganisatie daar vragen aan stellen? 

Ja, dit correspondentenoverleg bestaat en staat ook open voor brancheverenigingen om vragen
bij in te dienen. 
Hans Koning: helaas geldt binnen het correspondentenoverleg ook dat men niet eenduidig denkt
over de interpretatie van de regels. 

- Hoe  wordt  er  gehandhaafd?  In  de  krant  zijn  berichten  verschenen,  maar  heb  er  geen
strafprocessen op zien volgen.

Strafprocessen krijgen aan het begin van de zaak vaak veel publiciteit, maar de processen zelf
worden liefst  verder in stilte afgehandeld.  Dit  is  voor  zowel  de aanklager als de gedaagde
prettiger.

- In  hoeverre  is  de  branche  organisatie  betrokken  bij  de  handhaving?  Er  zijn  beleidsregels
opgesteld maar is de branche vereniging actief betrokken bij de handhaving, in de zin van dat
deze maatregelen neemt bij overtreding door leden?

Brancheorganisaties zijn niet betrokken bij handhaving. Wel is door de ILT de mening van de 
MRF en FNOI gevraagd bij het opstellen van de beleidsregels (grenswaarden). De 
brancheorganisaties mengen zich echter niet in individuele zaken. Een daadwerkelijke uitspraak 
cq veroordeling kan tot stappen van de brancheorganisatie richting het lid of richting politiek 
leiden. Een gerechtelijke uitspraak kan reden zijn voor het royement van een lid, maar nooit 
gedurende een lopend proces of naar aanleiding van een aanklacht.

- Wat doet de Nederlandse overheid om in Europa een gelijk speelveld te bewerkstelligen?

Via het EVOA correspondentenoverleg worden onderwerpen geagendeerd. Overigens heeft de
Nederlandse rechtsprekende macht relatief veel (zo’n 10) prejudiciële vragen gesteld over de
EVOA. Met zo’n vraag verzoekt een rechter aan het Europees Hof om een nadere uitleg van hoe
een wettelijke  bepaling gelezen moet  worden.  De antwoorden  van  het  Hof  hebben directe
werking in de gehele Europese Unie.  

 
Artikel 18

- Wat is de geldigheidsduur van een Art. 18 contract? Heel officieel zou voor elke transactie (lees:
vracht oudpapier) een nieuw Art. 18 contract moeten worden opgesteld, maar in de praktijk werkt
dit natuurlijk niet. Hoe gaat de ILenT hiermee om? 
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De EVOA (artikel 18 lid 2) vereist niet dat voor iedere transactie een apart contract opgesteld
dient te worden. Een contract kan ook betrekking hebben op meerdere transacties.

- Hoe rechtsgeldig zijn aanvullende voorwaarden in een conform artikel 18 opgemaakt Kontrakt 3
die bijvoorbeeld stellen dat de verkoper niet aangemerkt wordt als opdrachtgever voor transport,
maar de koper? Zo dient bijlage VII ook ingevuld te worden. 

Civielrechtelijke  afspraken  kunnen  de  EVOA-regels  niet  terzijde  schuiven.  Voor  de  EVOA-
controles is de ingevulde bijlage VII leidend. Aan de hand van bijlage VII wordt het transport
beoordeeld. Als de bijlage VII niet juist of niet volledig is ingevuld  of in het geheel ontbreekt dan
is sprake van een EVOA overtreding. Van een overtreding is in de visie van ILT bijvoorbeeld
sprake indien de in vak 1 vermelde opdrachtgever niet is gevestigd in het land van verzending
(herkomst) van het afval. Artikel 18 lid 1 EVOA bepaalt immers dat de opdrachtgever (die in vak
1 van de bijlage VII staat vermeld en dit formulier in vak 12 ondertekent)  onder de rechtsmacht
van het land van verzending (herkomst) dient te vallen. 

Bijlage VII

- Hoe om te gaan als Nederlandse handelaar in het geval dat er gekocht wordt in België en
verkocht wordt in Duitsland? (De genoemde landen dienen als voorbeeld, maar kan elk land
binnen EU zijn) 

• Tussen welke partijen dient het Artikel 18 contact opgesteld te worden?
• Hoe ziet de Annex VII er dan uit?
• Welke landen/partijen moeten in dit geval vermeld worden (en overeenkomen) in de

vakken 1 en 6 en ook in de vakken 2 en 7?

ILT: Het contract dient te worden opgesteld tussen enerzijds de Belgische ontdoener of een in
België  gevestigde  handelaar  die  als  opdrachtgever  optreedt  en  anderzijds  de verwerker  in
Duitsland of een in Duitsland gevestigde handelaar die als ontvanger optreedt. De Belgische
ontdoener of de in België gevestigde handelaar die als opdrachtgever optreedt, staat op het
bijlage VII formulier in vak 1 vermeld en tekent dat formulier in vak 12. De Belgische ontdoener
staat in vak 6 vermeld. De Duitse verwerker of de in Duitsland gevestigde handelaar die als
ontvanger optreedt staat in vak 2 vermeld. De Duitse verwerker staat in vak 7 vermeld. De
Nederlandse handelaar komt op het bijlage VII formulier niet voor. Als er sprake is van fysieke
doorvoer door NL en niet wordt voldaan aan een vestigingseis, zal de ILT aan de autoriteit van
verzending / bestemming de vraag voorleggen of deze hiermee akkoord gaat.  Als het afval niet
fysiek door Nederland gaat  is de ILT geen betrokken autoriteit bij de overbrenging

- Bij weigering van een fabriek vanwege bijvoorbeeld een onverwachte machinestop en doorvoer
naar een andere fabriek. Hoe moet de Annex VII dan geregeld worden?

ILT: In dat geval dienen de bevoegde overheden in de landen van verzending en bestemming
geïnformeerd te worden. Het materiaal dient in principe teruggestuurd te worden naar het land
van verzending. Er mag niet zomaar een nieuwe Annex VII opgesteld worden (bijvoorbeeld om
de  vracht  aan  een  andere  afnemer  in  hetzelfde  land  te  verkopen).  Voor  een  eventuele
alternatieve oplossing dient overstemming met beide autoriteiten te worden bereikt..

- Moet de verkoper/producent afvalstof in het land van de opdrachtgever voor transport gevestigd
zijn  (ex-works)?  En  wat  als  er  sprake  is  van  een  lokale  dienstverlener?  (Afhalen/
sorteren/persen/laden…)

ILT: Ogv artikel 18 lid 1 EVOA dient de opdrachtgever van het transport gevestigd te zijn in het
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land van verzending (herkomst) van de afvalstoffen ongeacht de Incoterms die partijen met
elkaar overeengekomen zijn. Dit betekent dat de opdrachtgever in vak 1 van het bijlage VII
formulier in hetzelfde land dient te zijn gevestigd als de producent die in vak 6 staat vermeld.
Indien de afvalstoffen niet afkomstig zijn van de primaire ontdoener (producent) maar van een
lokale dienstverlener die handelingen verricht die resulteren in een wijziging van de aard of
samenstelling  van  de  afvalstoffen  dan  is  deze  dienstverlener  te  beschouwen  als  nieuwe
producent van de afvalstoffen en dient deze dienstverlener in vak 6 van het bijlage VII formulier
te worden vermeld.  

- Wat als een trader koopt in een land waar hij niet gevestigd is en verkoopt naar een land waar hij
niet gevestigd is? 

  
De EVOA kent  zogenoemde vestigingseisen voor de opdrachtgever en voor de ontvanger. Er
bestaan binnen de EU verschillende interpretaties van deze regel. . De uitleg die onder meer
Nederland  hanteert  is  dat  de  trader  die  optreedt  als  opdrachtgever  van  een  overbrenging
daadwerkelijk moet zijn ingeschreven in het Kamer van Koophandel in het land van herkomst
van  de  afvalstoffen;  en  dat  de  trader  die  optreedt  als  ontvanger  van  een  overbrenging
daadwerkelijk  moet  zijn  ingeschreven  in  het  Kamer  van  Koophandel  in  het  land  waar  de
afvalstoffen nuttig worden toegepast.

- Wat als een trader koopt in derde land en via Nederland verkoopt direct (verscheept) naar ander
land? 

  
Zie vraag hierboven.

- Wie dient  de ingevulde Annex VII  te bewaren, de importeur/ontvanger of  de Inrichting voor
nuttige toepassing? En hoe lang? 

  
Alle partijen dienen een afschrift van de ingevulde bijlage te bewaren. Deze dienen tenminste  5
jaar bewaard te worden op grond van regeling EG-Verordening overbrenging van afvalstoffen/
belasting wetgeving.

- Moet er een afschrift van het contract aanwezig zijn in de wagen? In Nederland en België wordt
dit niet vereist, maar in andere lidstaten worden hier boetes voor gegeven. 

Op grond van artikel 18 EVOA hoef je  geen afschrift van het contract in de auto te hebben. De
opmerking uit de zaal dat hier in Zuid-Europa boetes voor uitgeschreven zouden worden wordt
niet herkend. 

- Het komt voor dat klanten vragen naar de mogelijkheid, om op een Bill of Lading (hierna B/L) een
andere ‘consignee’ te vermelden. Die komt daarmee dus niet overeen met de ‘consignee’ op de
Annex VII. De ‘consignee’ op de B/L heeft vaak geen relatie met de ‘shipper’. De ‘consignee’ op
de Annex VII daarentegen wel. Dat is vaak de klant/handelaar/agent met wie de ‘shipper’ een
contract heeft en aan wie zij factureert. Kunt u aangeven wat de relatie is tussen de ‘consignee’
op de B/L en de ‘consignee’ op het Annex VII formulier? 

De B/L is een privaatrechtelijke afspraak tussen expediteur en verlader. Deze staat in principe
los van de EVOA en bijlage VII.

ILT: De Consignee op twee documenten mag verschillen, mits het bijlage VII formulier feitelijk
juist en correct is ingevuld en het verschil tussen de documenten goed onderbouwd uitgelegd
kan worden aan een controlerende instantie die daar een vraag over stelt.
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VIHB

- Waarom dienen importeurs/transporteurs een origineel oranje VIHB-document bij zich te hebben
en mag dit niet een op naam of op kenteken gesteld kopiedocument zijn? 

ILT: Waarom dit zo is staat niet toegelicht in het besluit / regeling. Het is wel verplicht. Aanpassen
van deze verplichting zou  door de sector kunnen worden aangekaart bij de beleidsdirectie van
het ministerie van IenM. Bijvoorbeeld met het doel dit  met een elektronisch document af te
kunnen doen. 

5. Gelegenheid voor afsluitende borrel 

Den Haag, 30 juni 2015  
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