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Ontwikkeling van wet- en regelgeving 

overbrenging groene-lijstafval 

• Markt ontwikkelde zich aanvankelijk zonder enige vorm

van wetgeving voor grensoverschrijdende overbrenging

• Markt voor groene-lijstafvalstoffen bleef het langste uit

beeld bij wet- en regelgeving

• Eerste EVOA (259/93) kende zeer beperkt uitgewerkt

juridisch regime

• Groene-lijstprocedure bedoeld ten faveure handel

• Praktijk ging door op de oude voet in combinatie met 

houderschapsverklaring

• Handelaren in beeld, verwerkers buiten beeld

• Nieuwe EVOA (1013/2006) bracht ingrijpende

aanscherping, waarop praktijk niet was ingesteld

• Exacte naleving EVOA met bijlage VII betekent wezenlijk

wijziging gedrag van marktpartijen



Geen aansluiting juridisch regime

EVOA en de markt voor recycling 

• Niet langer een vrije positie van handelaren

• Geen basis voor diverse handelssystemen: ex works, free 

alongside ship, e.d.

• Houderschapsverklaring: niet meer dan klant, land  en 

verwerkingswijze, bijlage VII vraagt specifiekere

informatie, ook over erkende eindverwerker.

• Met ‘doorverkoop’ wordt geen rekening gehouden

• “Dubbele vestigingseis”

• EVOA-contract  met ontvanger



Wat het nog ingewikkelder maakt

1) Internationaal recht ‘verstopt’ in nationaal recht

2) Open normen en betwistbare definities

3) Politiek activisme overheid

4) Bestuurlijke & Justitiële handhaving (‘verharding’)

5) Rechterlijke bemoeienis

6) Verschillen tussen landen



Het Bijlage VII-formulier

• Afvalstoffen van de groene lijst

• Ongevaarlijke afvalstoffen

• Vaak positieve waarde

• Geen voorafgaande toestemming overheid

• Wel documentatie bij transport

• Hoe ver reikt de controleverplichting ten aanzien 

van de opgave op het bijlage VII-formulier? 

• Karakter van het groene-lijstregime: ‘vrije’ handel



Wat kan er fout gaan bij Bijlage VII?

• Informatie op bijlage VII is onjuist

• Er is geen contract tussen verzender en ontvanger

• Afval voldoet qua aard en samenstelling in de 

praktijk niet aan de theoretisch beschrijving

• Er is sprake van afval, terwijl partijen ervan uitgaan 

dat het om product of grondstof gaat

•In het ongerede raken van formulieren



Heftige gevolgen als het fout gaat

• Handhaving, van normale waarschuwing tot 

arrestatie en politieverhoor 

• Van EVOA overtreding naar oplichting en valsheid in 

geschrifte

• Kostenpost

• Bestuurlijke dwangsommen en andere ingrepen

• Gerechtelijke procedures

• Geschillen met (schade)claims



Probleem in de rechtszaal

• Rechters beschouwen niet naleving van 

administratieve kant EVOA als een milieuovertreding

• Geen oog voor milieuvoordeel recycling

• Rechter gebonden aan de wet (EVOA) en bijlage VII

• Interpretatie wet veelal strict 

• Strafrechters lijken eerder gericht op 

aandachtspunten veroordeling dan aandachtspunten 

voor vrijspraak

• Groene-lijst-regime zeer beperkt uitgewerkt in de 

EVOA, dus weinig aanknopingspunten



Wat valt op in jurisprudentie?

• Discussie over mengsels pakt vaak niet gunstig uit, 

zelfs bij schone stromen (bijlage IIIa en IIIb)

• Discussie over afval of product gaat met 

golfbewegingen

• Strenge beoordeling jegens overheid over 

verontreinigingsnormen en wettelijke basis

• Strenge beoordeling jegens bedrijven over juistheid 

bijlage VII

• Bewijslast lijkt bij bedrijven te liggen 

(‘tegenbewijs’)

• Civielrechtelijke relaties niet hetzelfde als EVOA-

verhouding



Wat kunnen exporteurs in ieder geval 

wel doen?

• Kennis en ervaring opdoen

• Inzicht verkrijgen in achterliggende omstandigheden bij 

de informatie op bijlage VII-formulier

• Voorbereiding op bemoeienis overheid bij documenten en 

handhaving

• Kopie vragen van afgetekende bijlage VII-formulieren

• Afspraken maken tussen bij het transport betrokken 

partijen, ook verwerkers in het buitenland

• Afspraken en rolverdeling goed vastleggen in 

correspondentie, opdrachtbevestiging, algemene 

voorwaarden en/of contracten



Dank voor uw aandacht!


