Toepassing art. 15 (‘voorlopige’ handelingen) van de EVOA
1. Relevante artikelen van de EVOA
Artikel 15
Artikel 15 van de EVOA gaat over aanvullende voorschriften voor voorlopige nuttige
toepassing en verwijdering. Onder deze ‘voorlopige handelingen’ worden D13 tot en met
D15 en R12 en R13 verstaan.
De aanvullende voorschriften zijn de volgende:
a) In de kennisgeving worden alle inrichtingen vermeld waar de volgende handelingen
zullen plaatsvinden;
b) Er wordt alleen toestemming gegeven indien ook geen problemen met de volgende
handelingen;
c) Ontvangstbevestiging moet gebeuren door de ‘voorlopige’ inrichting;
d) Na voltooiing van de voorlopige handeling: verwerkingsverklaring (verklaring dat
voorlopige handeling is afgerond) door de ‘voorlopige’ inrichting;
e) Volgende handeling in inrichting in hetzelfde land: laatste inrichting moet verklaring van
definitieve verwerking zenden aan ‘voorlopige’ inrichting. De ‘voorlopige’ inrichting moet
deze verklaring doorzenden naar de autoriteiten en de kennisgever;
f) Volgende handelingen in :
1) oorspronkelijke land of andere lidstaat: nieuwe kennisgeving is nodig
2) derde land: nieuwe kennisgeving is nodig + bevoegde oorspronkelijke autoriteit van
verzending moet betrokken worden.
Artikel 6 (borgsom)
Artikel 6, 5 bepaalt dat de borgsom pas wordt gelost nadat de verklaring van de definitieve
verwerking is ontvangen (dit indien de afvalstoffen uiteindelijk in hetzelfde land worden
verwerkt als waar de voorlopige handeling heeft plaatsgevonden). Artikel 6, 6 geeft echter de
mogelijkheid aan de autoriteit van bestemming om te beslissen dat de bankgarantie al kan
gelost worden nadat de ‘voorlopige’ handeling werd beëindigd. In dit geval kan een nieuwe
bankgarantie gevraagd worden voor de overbrenging van de ‘voorlopige’ inrichting naar de
‘definitieve’ inrichting. De bevoegde autoriteit kan echter beslissen dat deze bijkomende
borgsom niet nodig is. In dat geval is deze autoriteit verantwoordelijk voor de
terugnameverplichtingen.
Artikel 5 (contract)
Artikel 5, 4 zegt dat het contract aanvullende verplichtingen moet bevatten voor de
‘voorlopige’ inrichting:
-

-

het voorleggen van de verwerkingsverklaring dat de voorlopige handeling is afgerond
(artikel 15, d) en de verklaringen van definitieve verwerking (artikel 15, e) door de
‘voorlopige’ inrichting;
indien artikel 15, f, 2 van toepassing is (afvalstoffen worden uitgevoerd naar een derde
land): het voorleggen van de nieuwe kennisgeving aan de autoriteit van het
oorspronkelijke land door de ‘voorlopige’ inrichting
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2. Praktisch
2.1 Indienen kennisgeving
Bij het indienen van de kennisgeving voor een ‘voorlopige handeling’ worden volgende
bijkomende zaken toegevoegd aan de kennisgeving:
- informatie over alle inrichtingen waar de volgende handelingen zullen gebeuren;
- aanvullende bepalingen in het contract, om te voldoen aan artikel 5, 4.

2.2 Nameldingen en verwerkingsmeldingen
De ‘voorlopige’ inrichting moet per transport een namelding en een verwerkingsmelding
doen. Dit gebeurt op de gewone manier, door het verder aanvullen van het
transportdocument.
De oorspronkelijke stroom kan resulteren in verschillende deelstromen:
- groene lijst afvalstoffen voor nuttige toepassing: geen bijkomende verwerkingsattesten
nodig;
- andere afvalstoffen die in een ander land zullen verwerkt worden: vallen onder een
nieuwe kennisgeving, dus in het kader van de oorspronkelijke kennisgeving geen
bijkomende verwerkingsattesten nodig;
- andere afvalstoffen die in hetzelfde land zullen verwerkt worden: de inrichting(en) waar
deze afvalstoffen worden verwerkt, moet(en) een verwerkingsattest zenden naar de
‘voorlopige’ inrichting. Deze ‘voorlopige’ inrichting moet dan alles naar de kennisgever
en de autoriteiten sturen. Dit hoeft niet per transport te gebeuren. Eén globaal attest per
afvalstroom en per bestemmeling volstaat.
Binnen Europa werd een Guideline opgesteld met verschillende opties om deze
verwerkingsmeldingen te doen. Deze Correspondents’ Guideline N° 3 vindt men op de
website van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.
De OVAM kiest ervoor om geen verplicht document op te leggen, maar de keuze te laten
aan de bedrijven. De bedrijven moeten wel altijd rekening houden met eventuele eisen
opgelegd door de andere betrokken bevoegde autoriteiten.
2.3 Lossen van de bankgarantie
Bij uitvoer
Artikel 6, 5 bepaalt dat de bankgarantie pas kan gelost worden nadat de OVAM de
verwerkingsverklaringen van definitieve verwerking heeft ontvangen.
Artikel 6, 6 laat echter toe dat de bevoegde autoriteit van bestemming kan verklaren dat de
bankgarantie mag gelost worden nadat de afvalstoffen de ‘voorlopige’ inrichting hebben
verlaten. In dat geval kan de OVAM de bankgarantie lossen na ontvangst van de
verwerkingsverklaringen overeenkomstig artikel 15, d.
Bij invoer
Artikel 6, 5 bepaalt dat de bankgarantie pas kan gelost worden nadat de bevoegde
autoriteiten de verwerkingsverklaringen van definitieve verwerking hebben ontvangen.
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