Cross-border afvaltransport:
Op weg naar onbelemmerd transport in Europa?
Onderzoek naar de belemmeringen, kosten en lasten alsmede oplossingen voor bedrijven bij grensoverschrijdend afvaltransport in Europa.

Cross-border afvaltransport: Op weg naar onbelemmerd transport in Europa?
Onderzoek naar belemmeringen, lasten en kosten alsmede oplossingen voor bedrijven bij
grensoverschrijdend afvaltransport in Europa

Eindrapportage

Den Haag, 2 september 2010
mw. mr. J. M. Vos (EURinSPECT)
Drs. Ing. P.M.H.H. Bex (SIRA Consulting)
Drs. P.A.M. van der Poll M.Sc. (SIRA Consulting)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

2

1

Inleiding

3

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Wet- en regelgeving cross-border afvaltransport
Relevante regelgeving
Beschrijving van de procedures
Doelgroepen
Stakeholders
Overzicht van de kosten en lasten

5
5
7
8
10
10

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Belemmeringen bij cross-border afvaltransport
Categorieën van belemmeringen
Belemmeringen door verschillen in de (interpretatie van) regelgeving
Belemmeringen door verschillen in de uitvoering
Belemmeringen door verschillen in het toezicht
Belemmeringen door definities en begrippen in EVOA en Kaderrichtlijn
Verschillen in het effect van belemmeringen op grote en kleine ondernemers

12
12
14
16
19
23
24

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Van belemmeringen naar oplossingsrichtingen
Inleiding
Verbeteren afgestemde interpretatie van regelgeving
Verbeteren uitvoering EVOA door bevoegde autoriteiten
Verbeteren van toezicht
Intensiveren huidige uitwerking van definities en uitgangspunten

25
25
27
28
30
32

5

Conclusies

33

Bijlagen

1

Inleiding
In het kader van vermindering van regeldruk voor bedrijven is, in opdracht van het toenmalige
kabinet, een fundamentele verkenning voor de sector transport gestart. Deze verkenning is
uitgevoerd door de Commissie Fundamentele Verkenning Transportbelemmeringen onder
voorzitterschap van ir. Karel Noordzij. Op 11 juni 2008 heeft deze commissie haar advies naar
buiten gebracht in de rapportage “Weg belemmeringen, van red tape naar red karpet”.
De Commissie Noordzij heeft in haar advies een veertigtal knelpunten geïdentificeerd met
betrekking tot het transport van goederen. Een aantal van deze knelpunten heeft betrekking op
de regelgeving aangaande grensoverschrijdend afvaltransport. Om beter inzicht te krijgen in
deze knelpunten heeft Eurinspect in opdracht van EVO1 het onderzoek “Cross-border afvaltransport: Op weg naar onbelemmerd transport in Europa?” uitgevoerd.
EURinSPECT heeft vervolgens in aansluiting daarop vanuit het Europese cross-border
perspectief dit onderzoek uitgevoerd.
De doelstelling van dit onderzoek kan als volgt worden samengevat:
Het in kaart brengen van voorstellen voor eenvoudigere en betere regels en procedures voor
bedrijven bij grensoverschrijdend afvaltransport in Europa (gericht op better regulation).
Het onderzoek heeft betrekking op alle bedrijven in de keten van het afvaltransport. Dat betreft
zowel bedrijven die afval produceren (vrijwel alle bedrijven) als transporterende bedrijven en
afvalverwerkende bedrijven.
Met eenvoudiger wordt niet gedoeld op minder regels maar vooral op transparante en
eenduidige regels. In de Europese context gaat het vooral om onderlinge afstemming van
regels en bijbehorende procedures. Het vereenvoudigen van regelgeving en procedures is dus
niet gericht op het bijstellen van de beleidsdoelen of het nemen van grotere risico’s bij het
transport en de verwerking van afvalstoffen, maar op een betere – lees efficiëntere –
uitvoering met minder kosten voor zowel het bedrijfsleven als voor de overheid.
In de titel van dit rapport wordt gesproken van onbelemmerd transport. Daarmee is bedoeld
dat de ‘goede’ transporten niet zouden moeten worden belemmerd door regelgeving en de
handhaving daarvan. De acties gericht tegen ‘slechte’ transporten moeten er niet toe leiden dat
de ‘goede’ transporten en de innovatieve methoden om afval te verwerken worden belemmerd
of feitelijk worden tegengehouden.
Primair is het onderzoek gericht op afvaltransporten tussen Nederland en de lidstaten
Duitsland en België. Hiervoor is gekozen omdat het merendeel van de afvaltransporten naar
deze landen plaatsvindt. In het onderzoek zijn echter ook aandachtspunten en aanbevelingen
naar voren gekomen voor afvaltransporten naar andere landen binnen en buiten Europa. Waar
relevant zijn deze bevindingen in de rapportage opgenomen.
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een aantal gerichte onderzoeksvragen (zie
tekstkader 1) en gestart met een deskstudie. Hierin is de regelgeving van verschillende
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De EVO is de belangenbehartiger van 30.000 bedrijven in alle branches die goederen te vervoeren hebben. Zij doen dat met eigen
voertuigen of door uitbesteding aan transportondernemingen. Bij elkaar bieden de EVO-leden werk aan 1,3 miljoen mensen en
genereren zij 70 procent van alle lading van, naar en binnen Nederland.
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lidstaten geanalyseerd en vergeleken. Vervolgens zijn in het praktijkonderzoek belemmeringen
en oplossingsrichtingen hiervoor geïnventariseerd in interviews met bedrijven. De resultaten
zijn vervolgens geanalyseerd, afgestemd en samengevat is deze rapportage. In bijlage I is een
beschrijving van de uitgangspunten en werkwijzen van het onderzoek opgenomen.
Tekstkader 1. Onderzoeksvragen
Onderzoeksvragen project: “Cross-border afvaltransport in Europa: Op weg naar onbelemmerd
transport in Europa?” :

Welke belemmeringen bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen en bij de organisatie
daarvan, zijn voor bedrijven verstorend of hinderlijk?

Wat zijn de kosten (kwantitatief in €) van deze belemmeringen? Het gaat hier zowel om de
directe kosten, als ook de economische kosten voor de bedrijven.

Welke oplossingsrichtingen leveren een oplossing voor het opheffen of verminderen van de
gesignaleerde belemmeringen?

In de volgende hoofdstukken van dit rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op de regelgeving (hoofdstuk 2), de belemmeringen bij cross-border afvaltransport (hoofdstuk 3) en de
concrete oplossingsrichtingen (hoofdstuk 4). Het rapport wordt afgesloten met een overzicht
van de belangrijkste conclusies.

4

2

Wet- en regelgeving cross-border afvaltransport
Bij het uitvoeren van hun activiteiten krijgen bedrijven te maken met regelgeving van de
overheid. De regels beogen onder meer de risico’s te beheersen die deze activiteiten met zich
mee brengen voor de maatschappij.
Bij afvaltransporten moet bij de risico’s onder meer worden gedacht aan de bescherming van
het milieu, het regelen van de aansprakelijkheid voor productie en transport en het bevorderen
van veilig transport voor de transporteur en de omgeving. Maar ook aan de bescherming van
werknemers en het bevorderen van behoorlijke opleidingseisen voor werknemers om ongevallen tijdens het transport te voorkomen. Naast het beheersen van risico’s is de regelgeving er
ook op gericht op het bevorderen van duurzame productie, waarin het voorkomen van het
ontstaan van afval en het hergebruik daarvan – mede gelet op de daarin aanwezige waardevolle
(grond)stoffen – worden gestimuleerd.

2.1

Relevante regelgeving
De wet- en regelgeving voor het transport van afvalstoffen vindt haar oorsprong in Europese
regelgeving (Verordeningen die rechtstreeks werken, Richtlijnen die in de Europese lidstaten
zijn geïmplementeerd en andere besluiten ter uitwerking daarvan). De belangrijkste hiervan
zijn:
1.

De EVOA-verordening. Deze verordening is specifiek gericht op het grensoverschrijdend
transport van afval.

2.

De Kaderrichtlijn afvalstoffen. Hierin worden vooral de definities uitgewerkt die van
toepassing zijn binnen de afvalstoffenregelgeving. Vooral van belang zijn de definities
van een afvalstof en van een bijproduct.

3.

De registratie van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars. In Nederland
geïmplementeerd via de VIHB-lijst, in andere landen via registratie eisen.

Ad. 1. EVOA – EG-verordening 1013/2006 (EG 1013/2006,Pb L 190)
Het toezicht op de grensoverschrijdende afvalstromen wordt uitgeoefend door een stelsel van
vergunningen, goedkeuringen, meldingen, monitoring en controle zoals geregeld in EVOA.
Dit toezicht betreft alle afvalstoffen die onder de EVOA regelgeving vallen, met inbegrip van
producten, productresiduen en bijproducten die als afval worden aangemerkt. Het zijn deze
afvalstromen die in dit onderzoek worden onderzocht.
De EVOA is een aantal keer gewijzigd. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de meest recente
geconsolideerde versie (EG 1013/2006,Pb L 190 inclusief de wijzigingen van EG 1379/2007,
Pb L 309, 669/2008, Pb L 188, 219/2009, Pb L 87 en 308/2009, Pb L 97, alsmede de
rectificaties van Pb L 249, Pb L 318, Pb L 299). In deze laatste versie is een aantal knelpunten
uit vorige versies opgelost, maar blijven – zoals uit dit onderzoek zal blijken – nog een aantal
knelpunten onopgelost. Deze blijven op de ‘lat’ staan voor komende wijzigingen van de
EVOA regelgeving die ongetwijfeld op kortere of langere termijn zullen plaatsvinden.
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Ad. 2. Kaderrichtlijn afvalstoffen – Richtlijn 2008/98/EG en Richtlijn 2006/12/EG
Hoe lidstaten met hun afval omgaan, wordt onder andere bepaald door de zogenoemde
Kaderrichtlijn afvalstoffen. Een belangrijk aspect hierin is de definitie van het begrip afvalstof.
Inmiddels is een nieuwe Kaderrichtlijn vastgesteld (2008/98/EG), maar is de oude Richtlijn uit
2006 (2006/12/EG), die met ingang van 12 december 2010 wordt ingetrokken, op dit moment
nog van kracht. De lidstaten moeten de vereiste omzetting van de nieuwe Richtlijn uiterlijk op
12 december 2010 hebben gerealiseerd.
In dit onderzoek wordt van de nieuwe Richtlijn uitgegaan. In die Richtlijn worden een aantal
problemen en onduidelijkheden voor bedrijven opgelost. Maar de nieuwe Richtlijn creëert ook
nieuwe vragen en mogelijke verschillen in uitleg en handhaving. Zij vereist omzetting en
aanpassing van regelgeving. De omzetting en de regels die in dat kader worden vastgesteld
vereisen afstemming, transparantie en gezamenlijk beleid om onnodige lasten en kosten te
voorkomen. Het is nog niet duidelijk of de lidstaten er in zullen slagen die onnodige
verschillen in uitleg en handhaving te voorkomen. De maatregelen, die de onderscheiden
lidstaten in de komende periode vaststellen, zullen daarover meer duidelijkheid geven.
Op basis van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen moeten bedrijven geregistreerd zijn om
afval te mogen vervoeren, inzamelen en verhandelen. In Nederland is dit opgenomen in de
Wet milieubeheer. Deze legt aan bedrijven een verplichte registratie op de VIHB-lijst op.

Ad. 3. De registratie van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars
De VIHB-lijst berust op de Wet milieubeheer en de Regeling inzamelaars, vervoerders,
handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (Staatscourant 2004, 78). De vermelding op de
lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (de VIHB-lijst)
is sinds 1 mei 2004 verplicht. Zonder deze vermelding geldt een algeheel verbod om
beroepsmatig bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in te zamelen, te vervoeren dan
wel in te bemiddelen of te verhandelen. Deze Nederlandse regelgeving is mede gebaseerd op
Europese verplichtingen om inzamelaars, vervoerders, bemiddelaars en handelaars van afval te
registreren.
De eisen, die worden gesteld aan inschrijving op de VIHB-lijst, zijn vakbekwaamheid,
kredietwaardigheid en betrouwbaarheid. Deze eisen worden gesteld om zorgvuldigheid in de
omgang met afvalstoffen over de weg, over het spoor en over het water te waarborgen. Op
deze wijze geeft Nederland uitvoering aan de verplichting afkomstig uit de Kaderrichtlijn
afvalstoffen (Richtlijn 2006/12/EG).
In andere landen moet op andere wijze, via een registratie met andere eisen, worden voldaan.
In een aantal van de ons omringende landen, bijvoorbeeld België, Duitsland en Engeland,
worden registraties uit andere lidstaten echter niet erkend of moeten soms naast de vergunning
andere documenten worden aangevraagd. De eisen, waar aan moet worden voldaan,
verschillen per land of zelfs per deel van een land. De Europese verplichting staat op de
agenda van de Commissie om te onderzoeken of geharmoniseerde eisen moeten worden
gesteld.
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2.2

Beschrijving van de procedures
Voordat bedrijven grensoverschrijdend transport van afvalstoffen mogen uitvoeren, moeten zij
voldoen aan de verplichtingen uit de hierboven genoemde regelgeving. De belangrijkste
verplichtingen, specifiek voor grensoverschrijdend afvaltransport, zijn:
1.

Het geregistreerd zijn als transporteur van afval.
In elk land waar bedrijven afvaltransport willen uitvoeren, moet het bedrijf zijn
geregistreerd als afvaltransporteur. Bij deze registratie moet worden aangetoond dat het
bedrijf financieel gezond en betrouwbaar is en de directeur vakbekwaam is. Hoe dit
moet worden aangetoond, verschilt per land en per bevoegd gezag.

2.

Het doen van een kennisgeving.
Voordat een bedrijf afvalstoffen, die vallen onder de oranje lijst van de EVOA, over de
grens mag transporteren, moet het bedrijf hiervoor een vergunning aanvragen. Deze
vergunning wordt een kennisgeving genoemd. Vaak is de aanvrager het bedrijf dat de
afvalstoffen produceert (de ‘ontdoener’ van afvalstoffen), maar het kan ook de
inzamelaar of de transporteur van afvalstoffen zijn. De kennisgeving moet zowel
worden ingediend bij het bevoegd gezag waar het transport vertrekt, als ook bij het
bevoegd gezag waar het transport eindigt en tevens bij het bevoegd gezag van het land
waar het transport doorheen gaat. Deze kennisgeving moet in Nederland worden
ingediend bij het Agentschap NL. Voor andere lidstaten verschilt het per land, of deel
daarvan, hoe dit is geregeld. Zo wordt een aanvraag in Duitsland, Frankrijk en België
niet gedaan op nationaal niveau, maar alleen voor een deel van een land. In Duitsland
per Bondsland en daarbinnen decentraal per regio (Bezirk of Stad), in Frankrijk per
departement en in België maakt men onderscheid tussen Vlaanderen, Wallonië en
Brussel.
Het aantal kennisgevingen en meldingen dat jaarlijks door Nederlandse bedrijven wordt
gedaan voor het uitvoeren van afvalstoffen is weergegeven in de onderstaande tabel.
Deze gegevens zijn voor het jaar 2009 verkregen van Agentschap NL, waar deze
kennisgevingen en meldingen in Nederland moeten worden gedaan.
Tabel 1. Overzicht aantallen kennisgevingen 2009 [Bron: Agentschap NL]
Bestemming
Duitsland
België
Overig
Totaal (2009)

Aantal
1.058
395
169
1.622

Percentage
65%
24%
11%
100%

Aantal transportmeldingen
Aantal meldingen ontvangst en verwerking
Totaal aantal meldingen (2009)

133.333
166.667
400.000

33%
66%
100%

Op basis van de voorbereidende werkzaamheden is duidelijk geworden dat wat de
Europese stromen van afval betreft, een zeer groot deel van het transport van afval uit
Nederland richting België en of Duitsland en vice versa gaat. Nederland is daarbij de
grootste handelspartner van Duitsland en vice versa. Daarnaast moet ook worden
vastgesteld dat per soort afval verschillende favoriete bestemmingen gelden en dat er
ook sprake is van transportstromen naar andere Europese landen. Voorts zijn er
omvangrijke stromen via Rotterdam naar internationale bestemmingen zoals China,
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Azië en Afrika. Ook op deze stromen is de Europese EVOA regelgeving van toepassing
voor zover het gaat om transporten uit en naar Europa.
3.

Het invullen van transportdocumenten.
Het invullen van aanvullende transportdocumenten (Bijlage VII van de EVOA) voor het
vervoeren van groene lijst afvalstoffen. Voor stoffen, die op de groene lijst van de
EVOA staan, hoeft vooraf geen kennisgeving te worden gedaan. Wel moet bij het
transport een formulier worden gevoegd: Bijlage VII van de EVOA.
De opdrachtgever moet deze bijlage vóór het transport ondertekenen, de ontvanger moet
het formulier na ontvangst ondertekenen. Bovendien moet een contract tussen
opdrachtgever en ontvanger zijn gesloten. Dit contract hoeft niet bij het transport
aanwezig te zijn, maar moet wel door de controlerende autoriteit kunnen worden
opgevraagd.

In bijlage II van dit onderzoek is een overzicht opgenomen van de verschillende procedures
met betrekking tot het transport van afvalstoffen. Hierin is – op basis van het standaardkostenmodel van het ministerie van Financiën – tevens een berekening opgenomen met een
indicatie van de administratieve lasten en de overige kosten.

2.3

Doelgroepen
De bedrijven, die te maken hebben met het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen,
houden zich bezig met:


De productie van afvalstoffen. Dit zijn de bedrijven die afval aanbieden dat ontstaat in
het bedrijfsproces. Vrijwel alle bedrijven produceren in meer of minder mate afval.



De inzameling en transport van grondstoffen en afvalstoffen, afvalverwerking en
hergebruik van afval.



Bemiddeling en werken als intermediair. Dit betreft ondersteuning van en bemiddeling
tussen producent en afnemer. Het gaat hierbij voornamelijk om bedrijven die
bemiddelen en behulpzaam zijn bij het verkrijgen van de juiste transportdocumenten,
maar ook om bedrijven (bijvoorbeeld cargadoors). Deze laatste groep bedrijven zorgt
ervoor dat de ter controle geselecteerde containers, op de juiste locatie en tijd
beschikbaar komen voor controle, heen en weer worden vervoerd, de juiste behandeling
ondergaan zoals veilige opslag en ontgassing e.d..

De bedrijven uit de bovenstaande opsomming, met uitzondering van de producenten van afval,
zijn allen geregistreerd op de zogenoemde VIHB-lijst. Op deze lijst staan bedrijven die in
Nederland geregistreerd staan voor het mogen vervoeren, inzamelen, verhandelen en
bemiddelen van afvalstoffen. In de onderstaande tabel is aangegeven om hoeveel bedrijven het
gaat, die in Nederland op dit gebied actief zijn. Van de aantallen bedrijven waarbij afval
ontstaat in het bedrijfsproces zijn geen specifieke getallen opgenomen. Theoretisch zijn dit alle
bedrijven in Nederland.
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Tabel 2. Overzicht aantallen relevante bedrijven [Bron: NIWO, 1 maart 2010]
Type bedrijf
Alle activiteiten (inzameling, vervoer,
handel en bemiddeling)
Alleen inzameling en vervoer van afval
Alleen handel en bemiddeling in afval
Totaal aantal geregistreerde bedrijven

Aantal bedrijven
actief in Nederland

Percentage Nederlandse
bedrijven

2.080

92%

9.252

77%

337

80%

11.709

80%

Op basis van de bovenstaande tabel blijkt dat de meeste VIHB-geregistreerde bedrijven zich
bezig houden met het inzamelen en het vervoer van afvalstoffen. Alle bedrijven in die groep
houden zich bezig met het vervoer van afvalstoffen, maar slechts de helft van deze bedrijven is
daarnaast ook als inzamelaar geregistreerd.
Wat niet direct volgt uit de tabel, maar wel uit het onderzoek en het bestuderen van de VIHBlijst, is dat een deel van de bedrijven kleine bedrijven zijn, of bedrijven voor wie het transport
van afvalstoffen geen hoofdactiviteit is. Dit betreft bijvoorbeeld aannemers die hun eigen
bouwafval afvoeren of hoveniersbedrijven die tuinafval afvoeren. Het is onduidelijk in welke
mate deze kleine bedrijven ook daadwerkelijk met afval de landsgrenzen overschrijden of
willen overschrijden.
Daarnaast zijn er enkele heel grote, internationaal opererende bedrijven die niet alleen afval
transporteren maar in de handel vanaf de bron tot de eindverwerker (grote afvalstoffen
inzamelaars, transporteurs en verwerkingsbedrijven) een prominente rol vervullen of in delen
van de keten (verbrandingsovens) een prominente factor zijn. Deze zeer grote bedrijven
hebben een belangrijke rol in de branche en in relatie tot de overheid.
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2.4

Stakeholders
De belangrijkste stakeholders, die relevant zijn bij het tot stand komen, uitvoeren en
handhaven van de regelgeving voor het cross-border transport van afvalstoffen, zijn in de
onderstaande figuur weergegeven. Uit deze figuur komt naar voren dat een groot aantal
verschillende actoren hierbij betrokken is.

Europ ese
Commissie

Ministerie van
VROM

Ministerie van V&W

EURegio netwerk

VROM-Inspectie

KLPD/politie

Agentschap NL
Cross- border
afvaltransport

Doua ne

B uitenlands
bevoegd gezag

B uitenlandse
toezichthouders
EU-toezicht: IMPEL
& Eurocontrol route

A fvalverwerkers

Aanbieders van
afval

Afvaltransporteurs

Branch eorganisatie
(EVO, TLN)

Figuur 1. Stakeholdermodel cross-border transport van afvalstoffen

2.5

Overzicht van de kosten en lasten
De verschillende lasten en kosten, die in bijlage II zijn uitgewerkt, zijn gebruikt om een totaal
beeld te genereren van de kosten voor het grensoverschrijdend transport van afval. Dit geeft
aan dat er in totaal per jaar € 56 miljoen aan kosten wordt gemaakt. Voor de naar schatting
1.800 Nederlandse bedrijven die afval over de grens transporteren, betekent dit een jaarlijkse
kostenpost van ruim € 31.000 per bedrijf.
In de onderstaande figuur is weergegeven hoe deze kosten zijn verdeeld over de verschillende
kostenposten. Onder de figuur worden de voornaamste kosten nader toegelicht.

Type kosten
Administratieve Lasten
Overige lasten
Voorbereiden transport afvalstoffen
€ 4.708.700
€ 7.646.800
Uitvoeren transport afvalstoffen
€ 32.383.400
€0
Overige kosten
€ 10.074.900
€ 715.000
€ 47.167.000
€ 8.361.800
Totaal

Figuur 2. Overzicht kosten grensoverschrijdend afvaltransport
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Voor het uitvoeren van het transport wordt 62% van de administratieve lasten en overige
kosten bepaald door de administratieve lasten voor het invullen en bijvoegen van de
transportdocumenten voor groene lijst afvalstoffen. De meldingen voor het transport, de
ontvangst en verwerking van de afvalstoffen vormen hiervan het andere deel. De kosten per
melding zijn beperkt, maar door het hoge aantal noodzakelijke documenten en meldingen,
respectievelijk 900.000 ‘groene lijst' en 400.000 meldingen voor de ‘oranje lijst’, stijgen de
administratieve lasten.
De overige kosten bestaan voornamelijk door de verschillen tussen de eisen in de verschillende
regio’s en de verschillen in wijze van handhaven. Verder bestaan deze overige kosten uit
administratieve lasten en dan specifiek de kosten voor het in het buitenland als transporteur
moeten worden geregistreerd. Doordat dit in elk land, of zelfs in de afzonderlijke delen van
landen van een land moet plaatsvinden, stijgen de kosten.
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3

Belemmeringen bij cross-border afvaltransport

3.1

Categorieën van belemmeringen
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de belemmeringen voor bedrijven bij het
grensoverschrijdend transport van afvalstoffen 2 , die vallen onder de Europese verordening
voor overbrenging van afvalstoffen (EVOA). Het gaat daarbij om stoffen, die op grond van de
Europese regelgeving en jurisprudentie, worden aangeduid als afval. Daarbij gaat het zowel
om stoffen die vallen in de categorie ‘bestemd voor nuttige toepassing’ (bijlage VII van de
EVOA verordening) als om de andere afvalstoffen die onder de EVOA vallen (onder andere
gevaarlijke afvalstoffen).
De aandacht gaat hierbij zowel uit naar de voor ondernemers hinderlijke en procesverstorende
belemmeringen als naar de absolute belemmeringen, die veroorzaken dat wenselijk te achten
transporten niet of niet op een efficiënte wijze of alleen met hoge kosten plaatsvinden.
Absolute belemmeringen veroorzaken ook dat hergebruik en duurzame productie achterwege
blijven omdat cross-border transport niet of alleen tegen hoge kosten kan plaatsvinden.
Bijvoorbeeld bij het transport van afvalgassen en afvalbiomassa leiden de extra kosten tot het
niet over de grens vervoeren hiervan. Bij kraftzakken, inktcartridges, bepaalde gemengd
papiertransporten, kabeltransporten enzovoort, leiden de belemmeringen tot het niet
inzamelen, niet scheiden en niet vervoeren van de goed herbruikbare stoffen en producten.
De belemmeringen zijn ingedeeld naar de volgende categorieën:
Categorie I:
Belemmeringen door verschillen in de (interpretatie van) regelgeving.
Categorie II:
Belemmeringen door verschillen in de uitvoering.
Categorie III:
Belemmeringen door verschillen in het toezicht.
Categorie IV:
Belemmeringen door definities en begrippen in EVOA en Kaderrichtlijn.
In het onderstaande tekstkader is ter informatie de relatie tussen dit onderzoek en het onderzoek van de Commissie Noordzij toegelicht.

2

Volgens de definities van de Kaderrichtlijn afvalstoffen.
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Tekstkader 2. Relatie met de knelpunten van de Commissie Noordzij
De Commissie Noordzij heeft in haar advies een veertigtal knelpunten geïdentificeerd met betrekking
tot het transport van goederen. Een aantal van deze knelpunten had betrekking op de regelgeving
aangaande grensoverschrijdend afvaltransport. Dit betrof de volgende punten:


Bedrijven die afval transporteren, inzamelen of verhandelen, dienen hiervoor te worden
geregistreerd. In Nederland wordt dit gedaan door een registratie op de VIHB-lijst. In elk land
waar deze bedrijven opereren dienen zij echter een dergelijke registratie te doen. Het wordt als
dubbel ervaren om voor Europese regelgeving in elke lidstaat, of zelfs delen van lidstaten, een
aparte registratie te moeten aanvragen. Daarnaast zijn ook de eisen aan de registratie verschillend
per (deel van een) lidstaat.



Bij het grensoverschrijdend vervoer van groene lijst afvalstoffen (milieuongevaarlijke
afvalstoffen zoals papier en schoon schroot) is het noodzakelijk dat de ontdoener de vereiste
formulieren invult, Bijlage VII van de EVOA. Daarnaast moet ook een ondertekend contract met
de eindverwerker worden bijgevoegd. De informatie, die wordt gevraagd, is niet altijd bekend
omdat transporten van dit soort stromen nogal eens van bestemming wisselen. Ook zijn de
contracten met de eindverwerkers bedrijfsgevoelige informatie omdat het bekend worden van
deze informatie de tussenhandel zou kunnen uitschakelen.



Nederland controleert strenger dan andere landen op Bijlage VII van de transportdocumenten
behorende bij EVOA. Hierdoor ontstaat een scheef beeld van de bedrijven en worden de
concurrentieverhoudingen verstoord.



De nieuwe EVOA verordening kent een Bijlage 3A waarin de gemengde vrachten zijn
opgenomen die legaal kunnen worden vervoerd als groene lijst afvalstof. Deze lijst met
toegestane gemengde vrachten is echter nog leeg3.



Het percentage inherente vervuiling, dat wordt toegestaan in een transport van afvalstoffen, is
onduidelijk omdat hier door handhavers verschillend mee wordt omgegaan.

De bovenstaande punten 1 tot en met 5 komen in het thans uitgevoerde cross-border onderzoek
opnieuw naar voren. Dit rapport vormt voor zover het cross-border belemmeringen betreft, een
verbreding en verdieping.

3

Inmiddels is enige invulling gegeven aan deze lijst
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3.2

Belemmeringen door verschillen in de (interpretatie van) regelgeving
De afvalstoffenregelgeving – zie hoofdstuk 2 – vindt zijn oorsprong in Europese regelgeving.
Deze regelgeving blijkt in de praktijk echter ruimte te laten voor interpretatie en autonome
aanvullingen. Dit betreft zowel toegestane als niet toegestane afwijkingen van de Europese
voorschriften. Hierdoor ontstaan verschillen tussen Europese landen en gebiedsdelen. Dat
levert volgens bedrijven de volgende belemmeringen:
1.

Cross-border verschillen in informatieuitvraag
De informatie, die het bevoegd gezag (overheidsinstanties in het buitenland) vraagt,
verschilt tussen de verschillende landen en regio’s. In Frankrijk is de informatie vaak
per ‘département’ verschillend. In België hebben de verschillende gebiedsdelen (Vlaanderen, Wallonië en het gewest Brussel) een verschillende benadering. In Duitsland is de
informatie per Bundesland, per Bezirk (gebiedsdeel) en soms per Stad verschillend.
Voorbeelden van verschillen in de informatieuitvraag hebben onder meer betrekking op:
 Informatie over de herkomst van de afvalstoffen.
 Informatie over de verwerking van de afvalstoffen.
 Informatie over de eigenaar.

De verschillen zijn vaak niet groot, maar dat maakt de hinder niet minder omdat het
ontbreken van enkele gegevens al kan leiden tot het vertragen van een transport.
2.

Cross-border verschillen in uitleg en interpretatie van de regelgeving
Bedrijven noemen een aantal verschillen in de interpretatie van de regelgeving. Het gaat
hierbij expliciet om de eisen die worden gesteld om het transport van afvalstoffen
mogelijk te maken (en dus de beoordeling vooraf). Bedrijven noemen als verschillen
van uitleg en interpretatie van de regels in het buitenland onder andere:
 De vraag wie eigenaar is of wordt van het afval (zie ook tekstkader 3).
 De vraag wie de verzekeringnemer moet zijn.
 De eisen met betrekking tot machtigingen.
 De eisen met betrekking tot de garantie-, borg en kredietstelling.
 De eisen met betrekking tot de kennisgevingsovereenkomsten.
 De eisen met betrekking tot verklaringen (IPPC-verklaring).
 De eisen met betrekking tot vertaling van documenten.

Tekstkader 3. Een voorbeeld: Het begrip “eigenaar”
In Frankrijk wordt soms een ander eigenaarbegrip gehanteerd dan in Nederland. Het verschil heeft
enerzijds betrekking op de vestigingsplaats van de hoofdvestiging van een bedrijf en anderzijds op de
plaats waar de afvalstroom zich concreet en feitelijk bevindt. Dat laatste kan soms een nevenvestiging
in een ander land van een bedrijf met een hoofdvestiging elders zijn.
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3.

Cross-border verschillen bij de erkenning van de VIHB-registraties
Het niet erkennen van de Nederlandse VIHB-lijst in het buitenland. De Nederlandse
overheid erkent wel buitenlandse registraties van vervoerders, maar de Nederlandse
VIHB-registratie wordt niet overal en niet integraal in het buitenland erkend. Het niet
erkennen van de VIHB registratie leidt tot extra registratiekosten en tijdverlies voor
ondernemers.

4.

Cross-border verschillen in transportdocumenten
Bedrijven hebben last van verschillende documenten, die men bij transport in het
buitenland, bijvoorbeeld Engeland, moet hebben naast de erkende Europese vrachtdocumenten. Het gaat hierbij om dubbelingen van de informatie die ook al op de Europese
documenten staan. Naar alle waarschijnlijkheid is deze aanvullende extra informatie
formeel niet toegestaan op basis van de Europese regels, maar de ondernemers worden
beboet als de chauffeur niet over de aanvullende documenten beschikt. Ook hier wordt
ervoor gekozen ‘contre coeur‘ te voldoen aan de aanvullende documenteneis.

Tekstkader 4. Documenten bij het transport van afvalstoffen binnen de EU.
In sommige Bundesländer (Duitsland) worden andere eisen gesteld aan de verzekering van de
vervoerder of de feitelijke uitvoerder van het transport als dat een ander is dan de vervoerder. Soms
wordt ook, ten onrechte, de eis gesteld dat een kopie van documenten aanwezig moet zijn bij het
transport. Bijvoorbeeld een kopie van de vergunning van het bedrijf dat de afvalstoffen verwerkt.

De consequentie voor de uitvoeringspraktijk voor bedrijven
De gevolgen van de verschillen in (de interpretatie van) regelgeving hebben voor de bedrijven
in de praktijk de volgende consequenties bij het transport van afvalstoffen tussen lidstaten
binnen de EU:


De voorbereidingstijd en begeleidingstijd van de verschillende transporten wordt langer
naarmate er meer verschillen zijn waar rekening mee moet worden gehouden.



Per transport moet worden bezien welke aanvullende buitenlandse registratiedocumenten moeten worden aangevraagd en welke afzonderlijke registraties moeten worden
verkregen.



Onzekerheid over de termijnen waarop transporten kunnen plaatsvinden, leidt tot extra
kosten als gevolg van ruimere marges bij de planning van transporten.



Vertraging van het transport en daarmee van de afvalstromen naar de plaats van bestemming leidt tot verlies van efficiency en omzet (minder vervoer in dezelfde tijd).



Vermijding van kosten door transporten te leiden via andere en vaak langere routes leidt
tot milieukosten. Dat wil zeggen negatieve effecten op het milieu als gevolg van ineffectief afvaltransport.



Vermijdgedrag van bedrijven, dat wil zeggen het niet vervoeren van wél voor vervoer en
hergebruik geschikte materialen leidt tot verlies aan marktactiviteit in Europa en dus
efficiencykosten voor de bedrijven
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3.3

Belemmeringen door verschillen in de uitvoering
Een afvaltransport moet administratief worden voorbereid en hiervoor moeten diverse
transportdocumenten en – afhankelijk van de afvalstof – een kennisgeving worden gedaan bij
de bevoegde autoriteiten. Een uitgebreide beschrijving hiervan is opgenomen in bijlage II. Bij
de uitvoering van deze activiteiten doen zich volgende belemmeringen voor:
1.

Cross-border geen mogelijkheid voor digitale uitwisseling van documenten
Het is volgens bedrijven niet mogelijk om elektronisch te communiceren met de buitenlandse overheidsinstanties over de stand van zaken van de kennisgevingprocedure. Dat
geldt zowel voor de beslissingen op de eindbestemming van het transport als in de
doorvoerlanden. Hierdoor moet onnodig vaak contact worden gezocht met de bevoegde
autoriteiten. Daarnaast is het elektronisch kunnen doen van bijvoorbeeld
transitmeldingen sneller en eenvoudiger.
De Nederlandse overheid heeft een goed functionerende elektronische communicatie
over de kennisgeving van cross-border transporten. In het buitenland heeft men
dergelijke systemen (nog) niet.
Verder is door bedrijven aangegeven dat de verplichte transportdocumenten van bijlage
VII EVOA fysiek bij het transport aanwezig moeten zijn. In het buitenland wordt de
elektronische beschikbaarheid van deze documenten (per gsm of boardcomputer) niet
erkend. In Nederland zijn deze ontwikkelingen wel al in gang gezet (zie tekstkader).

Tekstkader 5. Innovatie in Nederland: digitale formulieren.
Nederland kent sinds kort de mogelijkheid elektronische transportdocumenten voor groene lijst
transport (de begeleidende documenten voor bijlage VII) per gsm-telefoon of boardcomputer direct te
verzenden naar de chauffeur van de auto en de controle-instanties daar ook direct over te informeren.
Nederland loopt hiermee voorop in de ontwikkeling want dit systeem wordt in het buitenland nog niet
erkend.
Bedrijven zouden ten opzichte van de huidige situatie waarin het niet mogelijk is de andere
(kennisgeving-) documenten elektronisch beschikbaar te hebben in de auto, er veel voordeel van
hebben als die mogelijkheid ook bij andere dan alleen groene lijst transporten mogelijk wordt
gemaakt.

2.

Geen transparante administratieve beoordeling Cross-border afvaltransport
Het is voor bedrijven vaak onduidelijk hoe de beoordeling van de kennisgeving door de
bevoegde autoriteit zal uitvallen. De beoordeling verschilt vaak per land, gebied en
regio. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de vele aanvullende informatievragen bij
het doen van een kennisgeving, die deels worden veroorzaakt door de verschillen in
interpretatie van de regelgeving (zie paragraaf 3.2).
Het is echter opmerkelijk dat dezelfde of vergelijkbare kennisgevingen door één en
hetzelfde bevoegde autoriteit anders wordt beoordeeld. Het is bovendien onvoorspelbaar
of aanvullende informatie moet worden aangeleverd, zelfs wanneer het gaat om
transporten van afvalstoffen die regelmatig plaatsvinden.
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Bedrijven hebben aangegeven dat zij, in verhouding tot de ons omringende landen,
tevreden zijn met centralisatie van de kennisgevingprocedure in Nederland. Maar dat de
procedure in Nederland, zoals die door bevoegde autoriteit wordt uitgevoerd, nog veel te
wensen overlaat. Dit geldt zowel voor de informatievoorziening bij groene lijst stoffen
(Bijlage VII EVOA) als de kennisgevingsprocedures. Hierbij is aangegeven dat deze
aandachtspunten zich ook bij de buitenlandsautoriteiten voordoen maar dan wel in
mindere mate. In het onderstaande tekstkader zijn de belangrijkste aandachtspunten
samengevat.
Tekstkader 6. Aandachtspunten uitvoering door Agentschap NL.
De hinder die bedrijven naar voren brengen in relatie tot de werkwijze van het Agentschap NL betreft
de volgende punten:


De verschillen in de wijze van behandeling van dezelfde of vergelijkbare kennisgevingen bij het
Agentschap NL (Een relatief groot aantal bedrijven meldt dat bij 10 dezelfde of vergelijkbare
aanvragen 10 verschillende reacties van het Agentschap NL terug komen).



De verschillen in behandeling door verschillende personen (de behandelaar van aanvragen is
vaak een verschillend persoon die de aanvraag niet op dezelfde wijze behandelt als eerdere of
latere aanvragen).



De verschillen in de informatieverstrekking bij dezelfde of vergelijkbare aanvragen. De
informatieverstrekking over kennisgevingen en over andere informatieverschaffing is naar het
oordeel van de bedrijven niet eenduidig en geeft veel verschillen te zien (bijvoorbeeld
verschillende adviezen, verschillende codes voor dezelfde stoffen e.d.).



De deskundigheid inzake de behandeling van informatieverstrekking verschilt naar het oordeel
van de bedrijven sterk van persoon tot persoon binnen het Agentschap NL. Sommige
medewerkers lijken zeer goed geïnformeerd, maar anderen zijn niet voldoende geïnformeerd over
de aard van de transporten die de bedrijven melden. Er zijn grote verschillen. De beoordeling van
de vereisten, bijvoorbeeld welke identificatie of welke code aan een bepaalde lading moet
worden gegeven, verschilt voor identieke lading soms per geval.



Een groot aantal transporten is qua soort, lading en bestemming identiek aan of vergelijkbaar met
eerdere transporten. Voor deze transporten moet steeds opnieuw informatie worden verstrekt
door de bedrijven en opnieuw de hele procedure worden doorlopen.



De behandelend medewerker is meestal, naar het oordeel van de bedrijven, onvoldoende
geïnformeerd over vergelijkbare transporten van hetzelfde bedrijf. Alle aanvragen lijken los van
elkaar en zonder voorkennis over de aard van het transport te worden behandeld. Transporten die
identiek zijn aan eerdere transporten worden niet herkend. Ook wordt hierbij geen rekening
gehouden met de kennis en deskundigheid van het bedrijf.
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3.

Cross-border verschillend omgaan met (het overschrijden) van termijnen
Bedrijven ondervinden hinder van de overschrijding van de maximale termijnen van de
aanvraagprocedure in het buitenland zonder dat daar een sanctie op staat. Het is daardoor vaak onduidelijk en onvoorspelbaar hoe lang de aanvraagprocedure (kennisgeving)
in het buitenland duurt en welke maximale termijnen daar feitelijk door de overheden bij
worden gehanteerd.
Nederland haalt meestal de maximale termijnen wel, hoewel ook daar geldt dat vaak
aanvullende informatie wordt gevraagd en daarmee de werking van de termijn
‘buitenspel’ wordt gezet. In vergelijking met Nederland overtreden buitenlandse
overheden vaker de in de EVOA gestelde maximale termijnen. Bedrijven zouden
daartegen kunnen procederen maar dat kost veel geld en tijd en wordt in de praktijk niet
als een haalbare optie gezien.

4.

Cross-border verschillen in leges
De leges van de bevoegde autoriteiten zijn sterk verschillend. Zo hoeven in Nederland
geen leges te worden betaald, maar moet in België en Duitsland voor het verwerken van
kennisgevingen wel worden betaald. De leges bedragen in België € 250 per aanvraag,
maar in Duitsland zijn er grote verschillen per ‘Bundesland’, per ‘Kreis’ en per ‘Stad’.
De kosten bedragen daar tussen de € 0,30 en € 3 per ton met meestal een maximum van
€ 5.000.

De consequenties voor de uitvoeringspraktijk voor bedrijven
De verschillen in de uitvoering door de bevoegde autoriteiten hebben voor de bedrijven in de
praktijk de volgende consequenties bij het transport van afvalstoffen tussen lidstaten binnen de
EU:


De voorbereidingsprocedure van cross-border transporten is onnodig lang (geen inzage
in stand van zaken en eisen van lopende buitenlandse aanvraagprocedures, gewijzigd
beleid e.d.).



Bedrijven rijden onnodig lange routes, omdat bij wijziging van omstandigheden nieuwe
transportdocumenten moeten worden opgehaald bij het bedrijf en de oude documenten
niet onderweg kunnen worden aangepast (geen elektronische handtekening, aanpassing
e.d.).



Het logistieke proces is niet optimaal en kan beter worden ingericht wanneer er meer
mogelijkheden zijn om te werken met elektronische documenten. Hierdoor kan
bijvoorbeeld onnodig lange tijd bij weegbruggen worden voorkomen (in plaats van
elektronische melding bij vertrek en automatische aanmelding).



Bedrijven missen de door hen gewenste transparantie van de procedure en kunnen
daardoor onvoldoende flexibel inspelen op gewijzigde omstandigheden. Zij wijzen als
gevolg daarvan op onnodige verstarring van de eigen bedrijfsvoering.



De verschillen in behandeling leiden ertoe dat telkens andere aanvullende informatie
moet worden verstrekt. Omdat de aanvullende informatie door bedrijven vaak bij derden
moet worden opgevraagd, worden de reactietermijnen voor het bedrijf bij de
kennisgeving aanzienlijk verlengd.



Het is van tevoren onvoldoende duidelijk hoe de verstrekte informatie zal worden beoordeeld. Hierdoor ontstaat bij de bedrijven onzekerheid over de duur van procedures.
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3.4

Belemmeringen door verschillen in het toezicht
Een afvaltransport kan op verschillende momenten in het logistieke traject worden gecontroleerd. Het gaat hierbij om controles die tijdens het transport plaatsvinden en daarmee
ingrijpen in het logistieke proces. Bij het toezicht op afvaltransporten doen zich de volgende
belemmeringen voor:
1.

Verschillen in de uitvoering van het toezicht op cross-border transporten
Bedrijven hebben aangegeven dat verschillende toezichthouders controles uitvoeren van
afvaltransporten. Alleen in Nederland zijn er al diverse toezichthouders die een
afvaltransport kunnen inspecteren (onder meer VROM-Inspectie, KLPD, IVW). Zo
heeft ieder land zijn eigen toezichthouders. Deze veelheid aan toezichthouders verklaart
de grote verschillen in de uitvoering van het toezicht. De samenwerking van
toezichthouders leidt naar het oordeel van een aantal bedrijven niet altijd tot verbetering,
wel tot intensivering van toezicht (onduidelijkheid over onderlinge afspraken tussen
toezichthouders en verschillen blijven vaak bestaan).
Uit de gesprekken met de bedrijven blijkt dat Nederland het voor wat betreft het toezicht
in de Rotterdamse haven redelijk tot goed heeft georganiseerd (zie tekstkader 6). Dit
wordt onder meer veroorzaakt door risicogestuurd toezicht. Nadeel hiervan is wel dat
bepaalde afvalstromen (zoals kabels, metaal en papier) of transportsectoren onevenredig
zwaar worden belast. Dit geldt vooral voor de kleinere bedrijven die vaak niet up to date
zijn geïnformeerd en ook minder makkelijk kunnen voldoen aan de complexe
regelgeving en de vereisten.

Tekstkader 7. Verbetering toezicht haven Rotterdam.
Bedrijven hebben in het onderzoek op een aantal punten melding gemaakt van tekortkomingen en
mogelijke verbeteringen van toezicht bij cross-border transport van afval. Tegelijkertijd is uit het
onderzoek naar voren gekomen dat recent een aantal wijzigingen in het toezicht is doorgevoerd. Sinds
een jaar lijkt de controle frequentie en intensiteit, in elk geval in de Rotterdamse haven, sterk
afgenomen. Recente cijfers geven aan dat het toezicht in een aantal gevallen zelfs minder belastend is
dan in de ons omringende landen.
De oorzaak hiervan is de verbeterde samenwerking tussen de VROM-Inspectie en de Douane in de
Rotterdamse haven. Als gevolg van vergaande samenwerking, verbetering van procedures en
risicomodellen wordt de controle in de Rotterdamse haven aanzienlijk minder belastend uitgevoerd.
Dit geldt voor bij de douane bekende Nederlandse ondernemers met een goed risicoprofiel.
De Europese transitvervoerders profiteren naar het lijkt niet of in elk geval minder van dit beleid. Het
antwoord op de vraag of dit ertoe leidt dat het transitverkeer concurrentie nadeel en dus
belemmeringen ondervindt van de gewijzigde aanpak is niet bekend.
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2.

Ondeskundigheid van ‘controles onderweg’ op cross-border transporten
Bedrijven ervaren gedurende het fysieke transport van de afvalstoffen vooral belemmeringen als gevolg van ondeskundige inspecteurs. Deze inspecteurs controleren ter
plekke ladingpapieren en lading en zijn voor deze complexe afvalstoffenwetgeving
onvoldoende deskundig. De controles van de VROM-Inspectie in combinatie met de
douane in de Rotterdamse haven worden in het algemeen als zeer deskundig aangemerkt, maar de andere controles, in het bijzonder de ‘onderweg controles’ door de
KLPD, zijn volgens bedrijven vaak onvoldoende.
Door de bedrijven zijn de volgende belemmeringen – die zowel voor Nederland als ook
voor andere landen gelden – als gevolg van ondeskundigheid aangegeven:
 De controles beperken zich vaak tot een administratieve controle van de transport-

documenten (papieren). Volgens de bedrijven gaat het dan vooral om een controle
van niet relevante aspecten, zoals de vraag of de handtekening origineel met de pen
is gezet (geen stempel of kopie), maar niet of het de juiste handtekening is.
 Bij de controles van gemengde afvalstoffen is vaak voor de controleur niet duidelijk

of sprake is van toegestane gemengde stoffen (inherente vervuiling) of van niet
toegestane vervuilde mengsels. Op dit punt ontbreekt het vaak aan voldoende
deskundigheid bij de toezichthouders. Dit laatste geldt overigens volgens de
bedrijven in mindere mate voor de VROM-Inspectie.
 Bij controle van gemengde stoffen bestaat, ook bij de VROM-Inspectie, onvoldoende

duidelijkheid over de toegestane samenstelling van mengsels. Het gaat daarbij vooral
om onduidelijkheden bij de beoordeling van de lading. De regels maken op dit punt
verschil in uitleg mogelijk en geven onvoldoende eenduidig aan wat wel en niet mag.
Werkbare vuistregels over gemengde lading of over een eenduidig te bepalen
percentage voor gemengde stof ontbreken. De uitleg verschilt zowel in Nederland als
in het buitenland per persoon. Ook in andere gevallen verschilt de interpretatie van
de geldende regels vaak aanzienlijk per land, gebied, regio en stad.
 De consequenties van ondeskundig toezicht blijven voor rekening van de bedrijven.

Een voorbeeld hiervan is dat de documenten, die bij internationale transporten horen,
‘standaard’ worden verwijderd en niet zoals is voorgeschreven samen met de vracht
weer terugkomen. Dit leidt ertoe dat ondernemers aansprakelijk kunnen worden
gehouden voor het niet voldoen aan de regels en het vervoeren van onjuiste lading.
Ook als dat feitelijk niet vaak gebeurt betekent dat voor bonafide ondernemers een
risico dat men niet graag draagt.
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3.

Onevenredig hoge kosten voor controles van cross-border afvaltransport
Door bedrijven is aangegeven dat de kosten voor controles hoog zijn. Dit wordt
enerzijds veroorzaakt doordat een controle een doorwerkend effect heeft in de logistieke
keten. Anderzijds door de intensiteit van het toezicht waardoor relatief vaak transporten
worden gecontroleerd.
Door de bedrijven zijn de volgende belemmeringen – die zowel voor Nederland als ook
voor andere landen gelden – als gevolg van de hoge kosten voor controles aangegeven:
 De controlefrequentie van politie en toezichthouders lijkt hoger dan in de

omliggende landen. De bij ondernemers, maar ook bij de KLPD, gehoorde opvatting
is dat Nederland ‘zeer strikt’ is en in vergelijking tot andere landen een zeer
intensieve controle-inzet’ heeft. Als dit zo is, kan dat leiden tot
concurrentieverstoring ten opzichte van andere Europese landen met minder
controleactiviteit.
 De kosten voor controles kunnen aanzienlijk oplopen. Per scheepscontainer bedragen

de kosten bijvoorbeeld al gauw € 700. Bovendien kan een controle van een container
een zending blokkeren voor enkele dagen of in uitzonderlijke gevallen enkele weken
waardoor de vertragingskosten hoog kunnen oplopen. De belangrijkste kostenposten
zijn:
- Het transport van de containers naar de plaats van onderzoek.
- Het onderzoek door de toezichthouder.
- De monstername en ontgassing, indien van toepassing.
- De huur van de (kade)plaats voor de tijdelijke opslag (eerste dag gratis).
- De kosten als gevolg van vertraging van het transport.
- De kosten voor het opmaken – onder soms ongunstigere voorwaarden – van
nieuwe contracten.
- De kosten voor het opmaken van nieuwe transportdocumenten.
- De eventuele contractuele schadevergoeding aan de klant.
- De kosten van eventuele boetes en dergelijke.
 Boetes komen naar het oordeel van een aantal bedrijven en toezichthouders (politie

KLPD) in Nederland vaker voor en zijn volgens sommige ondernemers ook hoger
dan in het buitenland. De ondernemers nemen de boetes voor lief ook als ze evident
niet terecht zijn. Procederen is duurder is dan de redenering.
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De consequenties voor de uitvoeringspraktijk voor bedrijven
De verschillen in het toezicht hebben voor de bedrijven in de praktijk de volgende
consequenties bij het transport van afvalstoffen tussen lidstaten binnen de EU:


Als effect van zware controles zou, zo wordt door de bij het onderzoek betrokken
bedrijven gesteld, naar schatting 10% van de lading op jaarbasis worden verplaatst naar
andere Europese havens waar deze hoge kosten niet aan de orde zijn. Nu inmiddels een
aanzienlijke verbetering van de procedures in de Rotterdamse haven lijkt te hebben
plaatsgevonden is het niet onmogelijk dat deze verschuiving niet (meer) plaatsvindt, niet
doorzet of weer ongedaan kan worden gemaakt. De mate waarin een correctie op
eerdere waarnemingen en ervaringen van ondernemers plaats vindt is mede afhankelijk
van de openheid die toezichthouders ten opzichte van ondernemers betrachten en de
mate waarin communicatie plaats vindt over de feitelijke toezichtpraktijk. Uit het
onderzoek komt naar voren dat die transparantie niet optimaal functioneert.



‘Ontgaan’ van toezichtlasten. Ondernemers besluiten bepaalde typen afval niet meer te
vervoeren en voor andere typen afval derden in te schakelen (buitenlandse
ondernemers). Gemeld zijn onder meer het achterwege laten van cross-border transport
(te duur, te complex) bij kraftzakken, gemengd papier, metaalmengsels, leidingen en
kabels, inktcartidge, bijna overtijdige melk. Het resultaat is dat geen recycling plaats
vindt waar dat wel goed mogelijk is.



Ook als bij een controle geen overtreding wordt geconstateerd, zijn de kosten van de
controle voor de ondernemer en niet voor de staat. Deze kosten van de controles komen
anders dan in het buitenland voor rekening van de ondernemers. De bedrijven hebben
geen moeite met het betalen van boetes als de zaken niet in orde zijn, maar wel met het
niet kunnen ontkomen aan de kosten van onderzoek en controles als het bedrijf alle
zaken voor elkaar heeft. Als de risicogerichte benadering van de inspecties (zie
hierboven) effect sorteert zou dit punt, net als enkele andere punten, tot het verleden
kunnen gaan behoren.



Soms worden transporten overgedragen aan derden (buitenlandse partijen), die zonder
de belemmeringen van de regels wel zelf zouden zijn uitgevoerd maar nu in handen
worden gegeven van partijen die kennelijk de risico’s wel aandurven.



Bedrijven zijn onnodig veel tijd kwijt aan toezicht en controle door verschillende
toezichthouders die geen inzage hebben in elkaars bevindingen. In plaats van
automatische elektronische herkenning van transporten en lading in combinatie met
alleen een steekproefsgewijze controle onderweg, moeten transporten telkens onderweg
worden aangehouden ter controle. Bij elektronische herkenning kan vracht en lading
worden ‘gelezen’ zonder dat de vracht behoeft te worden aangehouden of stopgezet. Bij
elektronische controle is aanhouding alleen nodig bij verdachte gedragingen (afwijking
van de geplande route of andere verdachte gedragingen).
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3.5

Belemmeringen door definities en begrippen in EVOA en Kaderrichtlijn
Naast de cross-border belemmeringen bij het transport van afvalstoffen zijn uit onderzoek ook
belemmeringen naar voren gekomen die direct zijn gekoppeld aan de definities en begrippen in
de EVOA en de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De kritiek richt zich zowel op de huidige Europese
Kaderrichtlijn afvalstoffen als op de nieuwe Kaderrichtlijn die eind 2010 van kracht wordt.
Door diverse bedrijven is aangegeven dat de nieuwe Kaderrichtlijn de problemen niet oplost.
De belangrijkste belemmeringen die betrekking hebben op de definities en begrippen kunnen
als volgt worden samengevat:
1.

Belemmeringen door discussie over de definitie van afvalstoffen
Veel bedrijven geven aan belemmeringen te ondervinden van onduidelijkheid over de
definities in de EVOA en de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Dit betreft vooral de definities
van afvalstof, grondstof, bijproduct en het nieuwe begrip ‘End of waste’ (Eindeafvalfase). Het gaat hierbij vooral om de vraag of en wanneer sprake is van afval.
Wanneer geen sprake is van afval volgens de geldende definities is het cross-border
transport aanzienlijk eenvoudiger en zijn (aansprakelijkheids)risico’s kleiner.
Het gevolg is dat cross-border mogelijkheden voor recycling en hergebruik niet
optimaal worden benut. Soms worden kostbare grondstoffen verbrand in plaats van
hergebruikt, omdat de regelgeving teveel tijd, kosten en/of risico’s met zich meebrengt.
Hierdoor is het economisch niet rendabel om (afval)stoffen – met een lage economische
waarde – te recyclen, terwijl daarvoor wel de mogelijkheden voorhanden zijn.
De restrictieve definities van de EVOA en van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen leiden
naar het oordeel van ondernemers tot onnodige kosten, te veel regeldruk en het niet
optimaal benutten van de mogelijkheden om (afval)stoffen te gebruiken.

2.

Belemmeringen door onduidelijkheid over gemengde stoffen
In de interviews zijn door bedrijven voorbeelden gegeven van afvalstoffen die (1) door
controleurs als gemengde stoffen kunnen worden aangemerkt of (2) waarvoor geen
eenduidige regels gelden en waarvan discutabel is tot welke categorie de afvalstoffen
behoren. De meest evidente voorbeelden hiervan zijn:
 Het transport van nieuwe elektronica waarbij tevens enkele oude producten van
verkopers in de branche worden opgehaald en vervoerd.
 Het transport van schroot over de weg.
 Het transport van afvalhout over water.
 Het transport van zogenoemde orthometalen.
 Het transport van hervulbare cartridge.
 Het transport van bepaalde papiermengsels en zakken zoals de kraftzak.
De onduidelijkheid in de praktijk van de van de EVOA en van de Kaderrichtlijn
Afvalstoffen leidt naar het oordeel van ondernemers tot onnodige kosten, te veel
regeldruk en het niet optimaal benutten van de mogelijkheden om (afval) stoffen te
gebruiken
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Tekstkader 7. Een voorbeeld: afval voor of na scheiding.
Schone en ongevaarlijke stoffen in gemengde samenstelling worden als afval aangemerkt omdat de
scheiding ervan nog niet heeft plaatsgevonden en ook niet tegen redelijke kosten in Nederland kan
plaatsvinden. Wanneer de scheiding hiervan in het buitenland plaatsvindt (lage-lonenlanden) dan zal
dit volgens de EVOA-regels moeten worden getransporteerd, met alle belemmeringen van dien.
De veel gehoorde stelling is dat eigenlijk geen sprake is van afval als na scheiding aantoonbaar alleen
of vrijwel alleen grondstoffen overblijven.

3.

Belemmeringen door de regeling van de vooraf goedgekeurde inrichting
De bedrijven hebben hinder van de maximale duur van de erkenning van “vooraf
goedgekeurde inrichtingen voor nuttige toepassing” als bedoeld in art. 14 EVOA en
vragen waarom die duur zo kort is. Op grond van artikel 14 EVOA is dit maximaal 3
jaar. Deze inrichtingen worden voor veel langere duur, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar,
gebouwd en zouden ook voor langer kunnen worden erkend.

4.

Belemmeringen trage implementatie van internationale afspraken en regels
Bedrijven melden dat zij hinder ondervinden van vertraagde doorvertaling van de
internationale afspraken en regels (Bazel en OESO) in de Europese regels. Europese
bedrijven worden benadeeld ten opzichte van bedrijven elders op de wereld, als stoffen
op die internationale lijsten wel voorkomen, bijvoorbeeld een koper-pvc legering, maar
in de Europese wetgeving nog niet. De vraag is gesteld waarom hier geen automatische
verwijzing mogelijk is zoals in de wetgeving van sommige landen wordt gehanteerd.
Dezelfde soort vertraging treedt ook op bij het vullen van bijlagen, bijvoorbeeld Bijlage
3A voor groene afvalstoffen.
Een vergelijkbaar probleem betreft de EVOA procedure waarbij landen kunnen
aangeven of ze wel of geen afval uit Europa willen ontvangen. Daarbij ontstaan
onbedoeld verschillen met niet-Europese concurrenten die niet zijn gebonden aan
EVOA. De aanpassing van EVOA komt te traag tot stand.

3.6

Verschillen in het effect van belemmeringen op grote en kleine ondernemers
Uit gesprekken met ondernemers blijken verschillende belangen te bestaan ten aanzien van de
belemmeringen, ontstaan door de regelgeving betreffende grensoverschrijdend afvaltransport:

Grote ondernemers voeren alle of vrijwel alle functies in de keten zelf uit en zijn zeer
bedreven in het ketenbeheer van productie via transport tot en met verwerking.

Kleine ondernemers besteden afvaltransporten uit of verkopen de lading aan tussenpersonen die het transport en vervoer regelen.
De kleine ondernemers hebben niet of nauwelijks zicht op extra of onnodige kosten in de
keten. Zij betalen alleen de rekening die ze krijgen. De reden dat kleine ondernemers deze
werkzaamheden niet uitvoeren ligt in het feit dat de materie te complex is en de risico’s voor
hen daarmee te groot worden. Zij laten transporten achterwege als de processen te complex
worden of niet transparant genoeg zijn. Zij vrezen aansprakelijkheid voor zaken die ze zelf niet
kunnen controleren en waarvoor ze het risico niet kunnen dragen.
Kortom, uit het onderzoek blijkt dat er vrijwel geen kleine ondernemingen zijn die zelf voor de
bureaucratische processen zorg (kunnen) dragen. De paar ondernemers, die dat wel doen,
lopen soms tegen hoge kosten of bekeuringen op. Door de complexiteit van de procedures en
regels zijn vooral de kleine ondernemers afhankelijk van bedrijven die wel genoeg kennis in
huis hebben. Deze bedrijven hebben daarmee een belang bij de hoge complexiteit van de
regelgeving.
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4

Van belemmeringen naar oplossingsrichtingen

4.1

Inleiding
In de gesprekken met bedrijven en bevoegde autoriteiten is aangegeven dat een deel van de
belemmeringen al langer bekend is. Dit betekent overigens niet dat geen verbeteringen zijn
doorgevoerd, maar wel dat het oplossen van de belemmeringen complex is. Dit wordt onder
meer veroorzaakt door:


De manier waarop Europa de wetgeving en het toezicht heeft ingericht. Europa hanteert
nog steeds overwegend de klassieke trits van uitgangspunten: legaliteit, subsidiariteit en
proportionaliteit. Het gevolg daarvan is dat de uitvoering handhaving en toezicht op de
regels grotendeels wordt overgelaten aan de nationale lidstaten. De lidstaten voeren de
regels op hun eigen manier uit en zien daarop zelf toe. Zij organiseren vrijwel geen
horizontale afstemming met andere regionaal verbonden lidstaten of betrokken regio’s
over de grens.



De manier waarop Europa met landen en regio’s omgaat. Europa richt zich in de
wetgeving vrijwel altijd tot lidstaten (zowel via de Raad als via de Commissie). Het
gevolg daarvan is dat er veel rechtstreekse lijnen lopen van de centrale overheid van
lidstaten naar Brussel, maar weinig lijnen tussen lidstaten en naar regio’s en nog minder
lijnen tussen grensoverschrijdende regio’s.



De manier waarop Brussel (EU) het toezicht en de handhaving overlaat aan de lidstaten
en de decentrale organen daarbinnen. Zelfs als er op Europees niveau wel centraal regels
zijn gesteld ten aanzien van het decentrale toezicht, rust de verantwoordelijkheid voor
de invulling bij de lidstaten en in het algemeen niet bij een centrale Europese
toezichthouder. Zelfs als dat wel het geval is zoals bij de Europese Centrale Bank,
blijven de bevoegdheden relatief beperkt.



Het grote aantal verschillende bevoegde autoriteiten dat zich binnen lidstaten bezighoudt
met handhaving en toezicht. Hoe groter het aantal instanties hoe moeilijk het is om
overeenstemming en afstemming te realiseren. Dit is al moeilijk om binnen Nederland
gerealiseerd te krijgen.

Het oplossen van dit soort problemen moet vanwege deze complexe structuur niet worden
onderschat. Er is immers geen sprake van één enkel aanspreekpunt dat bevoegd in staat is om
alle problemen en belemmeringen op te lossen. Bij oplossingen en oplossingsrichtingen moet
daarom niet alleen worden gedacht aan het Europese of nationale niveau, maar moet misschien zelfs wel in de eerste plaats - worden gedacht aan cross-border samenwerking tussen
uitvoeringsinstanties en aan samenwerking binnen en tussen Europese regio’s.
De mogelijkheden van een door de EU gestimuleerde aanpak van cross-border samenwerking
met en tussen regio’s moeten echter ook niet worden onderschat. De tijd lijkt rijp voor een
andere aanpak (better regulation) omdat steeds duidelijker zichtbaar wordt dat de huidige
aanpak veel onnodige kosten en belemmeringen veroorzaakt. Better regulation biedt
handvatten om de bovengenoemde klassieke wetgevingstrits te doorbreken en de kosten en
lasten te verminderen. Als Europa (EC en EP en Raad) ervoor kiest om de cross -border kosten
en belemmeringen in de schijnwerpers te plaatsen en aan te pakken kan op het terrein van het
cross-border afvaltransport grote winst worden geboekt voor de Europese bedrijven.
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Daarvoor is nodig dat Brussel niet alleen naar de lidstaten kijkt, maar ook bevordert dat er een
actieve regio aanpak komt van de cross-border knelpunten
In dit hoofdstuk zijn mogelijke oplossingsrichtingen voor de belemmeringen in het transport
van afvalstoffen samengevat die in het onderzoek door diverse deskundigen zijn aangedragen.
De oplossingsrichtingen dragen bij aan structurele oplossingen die gericht verbetering voor de
bedrijven in de keten brengen, kosten besparen voor het bedrijfsleven en waar mogelijk ook
voor de overheid. Uitgangspunt daarbij is vanzelfsprekend dat het transport van afval bijdraagt
aan een duurzaam milieu door het voorkomen van het ontstaan van afval en het bevorderen
van recycling, hergebruik en duurzame verwerking van grondstoffen.
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4.2

Verbeteren afgestemde interpretatie van regelgeving
De belemmeringen die worden veroorzaakt door de verschillende wijze van interpretatie
kunnen worden opgelost door de samenwerking en afstemming tussen de bevoegde
autoriteiten in lidstaten te verbeteren. Dit is dan vooral gericht op het afstemmen van de
informatie uitvraag, documenten en de interpretatie van de regelgeving. Specifiek voor
Nederland is het belangrijk dat de VIHB lijst binnen de EU wordt erkend.
Wanneer het niet mogelijk is om de verschillen concreet op te lossen, is door het bedrijfsleven
aangegeven dat meer transparantie ook een aantal belemmeringen kan wegnemen. Dit biedt de
bedrijven de mogelijkheid om op verschillen te kunnen anticiperen.
Belangrijk bij het realiseren van deze oplossingsrichting is dat eerst concrete afspraken worden
gemaakt met de landen België en Duitsland omdat naar deze landen de meeste afvaltransporten
plaatsvinden. Dit om de complexiteit van het afstemmingsproces te beperken – immers hoe
meer partijen meepraten hoe moeilijk het is om tot overeenstemming te komen.
In het onderzoek zijn de volgende suggesties naar voren gekomen om de samenwerking en
afstemming te verbeteren:


Een Overlegplatform met de bevoegde autoriteiten van de meest relevante landen en het
bedrijfsleven door intensivering van de al bestaande bilaterale contacten. Dit platform
kan snel en systematisch de bekende knelpunten oplossen. Bedrijven kunnen nieuwe
knelpunten melden. En de bevoegde autoriteiten kunnen elkaar ondersteunen bij
interpretatie van wijzigingen in de regelgeving. De afspraken en kennis van dit platform
moeten beschikbaar worden gesteld aan ondernemers. Bijvoorbeeld via de
brancheorganisaties, bevoegde autoriteiten of een Centrum voor compliance assistance.



Een Centrum voor compliance assistance (CCA) voor ondernemers. Deze helpdesk kan
worden ingericht door de branche in samenspraak met de betrokken uitvoeringsorganisatie en toezichthouders in Nederland. In samenspraak tussen de (sub-)brancheorganisaties, betrokken bedrijven en de bestaande contactpunten van Agentschap NL en
de KLPD kan worden voorzien in een samenwerkingsverband dat is gericht op het
adequaat geven van antwoorden aan ondernemers in de keten van cross-border
afvaltransport.
Hierbij is het belangrijk dat het CCA snel en duidelijk beslissingen kan nemen en is
aansluiting met deskundigen – zoals het hierboven genoemde overlegplatform –
essentieel voor een effectieve werking. Het effect van een dergelijk CCA zou moeten
zijn dat interpretatie verschillen en knelpunten praktisch, effectief en snel kunnen
worden opgelost. Bij wijze van voorbeeld kan worden gedacht aan het SOLVIT netwerk
voor problemen met de interne markt.
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4.3

Verbeteren uitvoering EVOA door bevoegde autoriteiten
Voor het verbeteren van de uitvoering hebben bedrijven de volgende oplossingsrichtingen
aangegeven:
1.

Digitale informatieuitwisseling van gegevens

2.

Kennisuitwisseling met de belangrijkste lidstaten

3.

Verder verbeteren dienstverlening Nederlandse bevoegde autoriteit

Ad. 1. Digitale informatieuitwisseling van gegevens
Het bedrijfsleven geeft aan dat een belangrijk deel van de belemmeringen met betrekking tot
de uitvoering kan worden opgelost door meer gebruik te maken van het elektronische
uitwisselen van gegevens. Bij digitale informatieuitwisseling gaat het enerzijds om hergebruik
van al bestaande gegevens (van eerdere transporten) zodat sneller is aangetoond dat aan de
vereisten wordt voldaan. En anderzijds om gegevensuitwisseling tussen lidstaten te bevorderen
zodat via het digitale systeem direct bij alle bevoegde autoriteiten gegevens beschikbaar zijn.
Voordelen die door bedrijven zijn aangedragen zijn:


Een digitaal systeem kan bijdragen aan transparantie van de procedures en de eisen.
Planning en anticipatie worden daardoor voor ondernemers eenvoudiger en goedkoper.



Met digitalisering van de procedures worden de verschillen in de aanvraagprocedures op
de transportroutes sneller inzichtelijk en vergelijkbaar Daardoor kunnen verschillen
sneller worden geagendeerd en harmonisatie of afstemming beter worden gerealiseerd.

Voor het realiseren van meer elektronische uitwisseling van gegevens in de keten van crossborder afvaltransport is nodig dat concrete initiatieven in die richting worden genomen en dat
de voorstellen samen met de betrokken overheden worden uitgewerkt. In het onderzoek zijn de
volgende suggesties naar voren gekomen om de samenwerking en afstemming te verbeteren:


Bilaterale aanpak met naburige uitvoeringsinstanties. Gezamenlijk met de uitvoerende
instanties in de buurlanden of regio’s afspraken maken over digitalisering van
aanvraagprocedures voor cross-border afvaltransport. De elektronische uitwisseling van
gegevens bij cross-border afvaltransport naar bijvoorbeeld uitvoeringsinstanties in
Duitse deelstaten kan op betrekkelijk kleinschalige wijze worden gestart. Daarna kunnen
deze initiatieven eventueel een vervolg krijgen door uitrol naar andere regio’s.



Technische ontwikkeling van veilige formats en instrumenten voor elektronische
uitwisseling van informatie. De (aanvullende) informatie die aan de buurlanden moet
worden verstrekt, kan transparanter verlopen via elektronische uitwisseling van
informatie. Daartoe zullen door de branche, eventueel gesteund door de overheid,
beveiligde elektronische formats en controle-instrumenten moeten worden ontwikkeld,
gericht op het mogelijk maken van systematische elektronische uitwisseling van
informatie met buurlanden en regio’s. Tot op heden zijn dergelijke technische instrumenten nog niet integraal beschikbaar. Wel is het belangrijk aan te sluiten bij de lopende
e-government initiatieven in de EU (digitale agenda van Commissaris Kroes).



Het toestaan van elektronische communicatie met vrachtwagens en chauffeurs. Indien
de chauffeurs elektronisch kunnen beschikken over hun transportdocumenten en deze
direct kunnen communiceren met het bevoegd gezag, de toezichthouders en de
contractpartners, kan het papierwerk in de vrachtwagen worden beperkt. Dit scheelt niet
alleen kosten voor ondernemers maar ook voor de toezichthouder en de overheid die
daardoor de controle beter en met minder kosten cross-border kunnen stroomlijnen.
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Ad. 2. Kennisuitwisseling tussen regio’s binnen en tussen lidstaten
Net als voor de belemmeringen die worden veroorzaakt door verschillen in interpretatie van de
regelgeving, geldt ook voor deze belemmering dat de oplossingsrichting vooral gericht is op
meer kennis uitwisseling. Deze kunnen worden opgelost, wanneer bevoegde autoriteiten, ook
regionale autoriteiten binnen lidstaten, meer afstemming zoeken met elkaar en gezamenlijk op
zoek gaan naar mogelijkheden om de uitvoering concreet te vereenvoudigen voor zowel het
bedrijfsleven als de bevoegde autoriteiten zelf.
Kennisuitwisseling kan worden gestimuleerd via dezelfde initiatieven als aangegeven in
paragraaf 4.2. In aanvulling daarop is door het bedrijfsleven benadrukt dat ook richting de EU
in Brussel stappen moeten worden genomen voor vereenvoudiging van de regelgeving en de
uitvoering. Om dit te stimuleren is voorgesteld:


Een regionale – Smart Regulation – lobby richting EU Brussel (kabinet van Barosso).
Vanuit de naburige lidstaten kan regionaal een lobby worden gestart gericht op het
Europees ondersteunen van kennisuitwisseling en digitalisering van aanvraagprocedures
en uitwisseling van (afval)transportdocumenten. Deze lobby zou kunnen worden
gesteund door de nationale ministeries die zijn gericht op vermindering van
administratieve lasten en regeldruk (Better en Smart Regulation) en eventueel ook door
de Europese High Level Group Better Regulation.
Dit zou een wenselijk scenario kunnen zijn omdat het voor de hand ligt dat samen met
de buurlanden Duitsland, België en eventueel VK gemakkelijker overeenstemming kan
worden bereikt dan met 27 lidstaten.

Ad. 3. Verder verbeteren dienstverlening Nederlandse bevoegde autoriteit
De bedrijven brengen naar voren dat de procedure bij het Agentschap NL op een aantal punten
kan worden verbeterd. Deze verbeteringen moeten zijn gericht op beter klantcontact (gedifferentieerder), eenduidigere en snellere afhandeling van aanvragen, en meer transparantie in
het verloop van de procedure.
In het onderzoek zijn de volgende suggesties naar voren gekomen om de dienstverlening van
Agentschap NL te verbeteren:


Het kennisniveau binnen de organisatie op gelijk niveau brengen. Door de bedrijven is
aangegeven dat het kennisniveau per medewerker kan verschillen. Het is voor bedrijven
belangrijk dat zij kunnen vertrouwen op een vergelijkbare en eenduidige afhandeling
door medewerkers die voldoende deskundig zijn. Hiermee wordt ook voorkomen dat
vergelijkbare aanvragen verschillend worden behandeld.



Het ontwikkelen van digitale ‘slimme’ formulieren. In navolging van de Belastingdienst,
kunnen ook de aanvraagformulieren van Agentschap.NL zoveel mogelijk automatisch
worden gevuld met bekende gegevens. Dit kan ook worden toegepast op herhaalde of
vergelijkbare aanvragen van dezelfde bedrijven.



Het instellen van vaste contactpersonen. Bijvoorbeeld door het instellen van een
accountmanager. Voordeel hiervan is dat bedrijven sneller contact kunnen opnemen en
dat hergebruik van informatie wordt gestimuleerd. Bovendien wordt wederzijds deskundigheid opgebouwd over bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van het bedrijf en over de
soorten transporten die worden uitgevoerd.
Aangegeven is wel dat een vaste relatie ook kan corrumperen. Dit kan worden
voorkomen door na een vaste periode van accountmanager te wisselen.
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4.4

Instellen van een werkgroep klantcontact. In de werkgroep worden knelpunten
besproken die bedrijven hebben aangedragen over de uitvoering. Op basis hiervan
worden afspraken gemaakt over de wijze waarop dergelijke knelpunten in de toekomst
kunnen worden voorkomen. Daarnaast kan de werkgroep voorstellen om de uitvoering
te verbeteren – zoals het werken met digitale ‘slimme’ formulieren – onderzoeken en
suggesties doen voor verbetering. De werkgroep kan bestaan uit een
vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, de overheid en Agentschap NL.

Verbeteren van toezicht
De belemmeringen, die worden veroorzaakt door toezicht, kunnen worden opgelost door het
verbeteren van de kennis van diegene die het toezicht uitvoeren en het gericht afstemmen van
prioriteiten. Belangrijk bij het realiseren van deze oplossingsrichting is dat eerst concrete
afspraken worden gemaakt met de landen België en Duitsland omdat naar deze landen de
meeste afvaltransporten plaatsvinden. Dit om de complexiteit van het afstemmingsproces te
beperken. Immers hoe meer partijen meepraten, hoe moeilijker het is om tot overeenstemming
te komen.
In het onderzoek zijn de volgende suggesties naar voren gekomen om het toezicht te
verbeteren:


Europees Meldpunt voor klachten over toezicht. Het voor ondernemers inrichten van een
gezamenlijk Europees Meldpunt (overheid en bedrijfsleven) voor klachten over toezicht
en interpretatieverschillen van Europese afvalwetgeving. Dit meldpunt kan bijvoorbeeld
worden gekoppeld aan het Centrum voor compliance assistance (CCA) dat de klachten
inhoudelijk en/of procesmatig beoordeelt. Wanneer een klacht – bijvoorbeeld door
autonome regelgevingbevoegdheden van decentrale organen – niet kan worden opgelost
dan kan deze in elk geval transparant worden gemaakt.



Betere samenwerking toezichthouders in Europa. De toezichthouders in Europa hebben
zowel op basis van de EVOA als op basis van de Kaderrichtlijn afvalstoffen de opdracht
om samen te werken. De samenwerking krijgt op dit moment vorm in het
correspondentenoverleg en, wat betreft de milieuregulering, in IMPEL. Beide netwerken
zouden meer expliciet de taak kunnen opnemen om de deskundigheid van het toezicht te
bevorderen.



Eén Europese toezichthouder voor cross-border afvaltransport. Het huidige Europese
toezicht is versnipperd over 27 lidstaten en de externe gebiedsdelen met een speciale
status. De regels zijn 100% Europees maar de uitvoering, het toezicht en de handhaving
zijn 100% nationaal. In het verlengde van het CCA en het Europees meldpunt past dan
ook op termijn één onafhankelijke Europese toezichthouder. Deze toezichthouder heeft
– anders dan het huidige IMPEL – bevoegdheden om te beslissen over verschillen in
handhaving en toezicht en kan de belemmeringen aanpakken, die daardoor voor
ondernemers ontstaan.



Deskundigheidsbevordering toezichthouders. Gelet op de vrij eensluidende reacties van
bedrijven uit diverse sectoren, lijkt het wenselijk aandacht te besteden aan de
opmerkingen over het gebrek aan deskundigheid van controleurs onderweg.



Herkenning van goede en slechte bedrijven in Nederland en in EU. Het beleid van de
toezichthouders kan in Nederland en binnen de EU - risk based - meer worden gericht
op het herkennen van goede en slechte bedrijven. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik
worden gemaakt van het principe van ‘Star-rating’ (zie onderstaande tekstkader).
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Tekstkader 8. Een voorbeeld: Star-rating.
Voorgesteld is om bedrijven een oplopende status te geven, die vergelijkbaar is met de star-rating van
Engelse ziekenhuizen, waarin het aantal sterren bepaalt in hoeverre een overtreding zwaar wordt
aangerekend en een eerste overstreding met een waarschuwing of kleine boete wordt afgedaan. Als bij
controle van ziekenhuizen met meerdere sterren een kleinigheid mis blijkt te zijn leidt dat niet direct
tot hoge boetes of sluiting. In dat geval wordt in de ziekenhuiswereld meestal volstaan met een
waarschuwing. Dit systeem kent een genuanceerde benadering, waarin niet alleen sprake is van zeer
goed of zeer slecht, maar ook van niveaus daartussen.
Als het systeem werkt zoals het is bedoeld, kan daarmee worden bereikt dat er incentives zijn voor
ondernemers om de lasten te verminderen en de kwaliteit van de handhaving en naleving te verbeteren.
Dit systeem vermijdt een zwart-wit benadering waarin alleen sprake is van goede of slechte
ondernemers.


Kostenreductie of vrijstelling voor goede bedrijven. Voorgesteld is om een systeem te
ontwikkelen waarbij goede bedrijven niet langer hoeven te betalen voor de controles en
de slechte bedrijven wel de kosten krijgen voorgeschoteld. Dit systeem zou ertoe
kunnen leiden dat bedrijven die aan de regels voldoen vrijstelling krijgen van
controlekosten. De vrijstelling zou bijvoorbeeld kunnen worden gekoppeld aan de status
van ‘certified bedrijf’.



Invoering van toezicht aan de bron (controle aan de bron). Een relatief groot aantal
bedrijven geeft aan dat zij veel liever controle heeft voorafgaand aan het transport dan
onderweg, omdat een aantal van de bovengenoemde problemen en oponthoud onderweg
daardoor kan worden voorkomen. Men geeft aan dat controle bij het transportbedrijf zelf
of bij de bron van het afval, de producent, veel effectiever en praktischer is. Dat wil
zeggen: controle bij vertrek, bij voorkeur op het moment van laden en lossen en daarna
in beginsel - steekproeven uitgesloten - niet meer.



Invoering van georganiseerd internationaal (Europees) ketenbeheer. Van verschillende
kanten is erop gewezen dat een beter georganiseerd internationaal (Europees)
ketenbeheer voor afvaltransport, zoals dat in andere sectoren van toezicht bestaat, veel
lasten kan verminderen in relatief goed georganiseerde landen zoals Nederland.
Ketenbeheer kan bij de producenten van afval ook bijdragen aan het invoeren van
controle voorafgaand aan het transport ter vermindering van controlelasten onderweg. In
andere ketens, zoals in de farmacieketen en bij voedselveiligheid, is dat ook het geval.



Cross-border invoeren van ‘nodale oriëntatie’. ‘Nodale oriëntatie’, zoals dat in een
pilot, die door de politie wordt uitgevoerd bij transporten (inclusief afvaltransporten)
tussen Rotterdam en Antwerpen, kan bijdragen aan beter toezicht. De ‘nodale oriëntatie’
is een variant van het hiervoor genoemde ketenbeheer en lijkt zowel voor de
ondernemers als voor de toezichthouders in het afvaltransport voordelen te bieden. Voor
ondernemers is het voordeel van een dergelijke controle dat verder geen controles meer
plaatsvinden doordat de documenten van de eenmalige controle kunnen worden
overlegd. Voor toezichthouders is het voordeel dat snel en efficiënt en vooral ook
deskundig controle kan plaatsvinden zonder te grote investeringen.



Maximaal één controle per cross-border transport. Introductie van een Europees
vervoersdocument specifiek voor afval waaruit blijkt dat het transport al is gecontroleerd en daarom verder wordt gevrijwaard van controles in andere landen (de zogenoemde Cassis de Dyon benadering die neerkomt op wederzijdse erkenning tussen
landen). Voor het ontwikkelen van een dergelijk document - vergelijkbaar met andere
transportdocumenten - is samenspraak met de sector en met de EU nodig.
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4.5

Intensiveren huidige uitwerking van definities en uitgangspunten
Bij bijna alle bedrijven speelt op de een of andere wijze het probleem van de voor
ondernemers zeer beperkend ingevulde definities van afval, grondstof en bijproduct. Vrijwel
alle ondernemers leggen zich min of meer neer bij deze definities en de daaraan ten grondslag
liggende uitgangspunten, maar een relatief groot aantal van hen wijst op uiteenlopende, vaak
zeer onwenselijke en onbedoelde neveneffecten van dit aspect van de EVOA en de Europese
Kaderrichtlijn afvalstoffen.
Een deel van de bedrijven doet inmiddels ook zijn voordeel met de strakke regels in die zin dat
de concurrentie daarmee soms kan worden buitengesloten en de winst kan worden
geoptimaliseerd. De klant heeft weinig keus als alleen grote en zeer grote partijen in staat zijn
de complexe regels na te leven.
Bedrijven realiseren zich dat het niet eenvoudig zal zijn deze knelpunten aan te pakken. Maar
dit wordt door de bedrijven wel zeer wenselijk geacht, uitgaande van één Europese markt met
een zoveel mogelijk level playing field en eerlijke concurrentie. Daarom is voorgesteld een
Nederlandse Studiegroep in te stellen.
Nederlandse Studiegroep Heroverweging EVOA en Kaderrichtlijn4
De studiegroep met wetenschap, bedrijven en overheid is gericht op het heroverwegen van de
EVOA en de Kaderrichtlijn op het punt van de reikwijdte en invulling van definities en
begrippen (grondstof, afval, bijproduct, end of waste) tegen de achtergrond van zowel
economische als milieuaspecten. De uitkomsten van de studiegroep zijn gericht op inbreng van
Nederland en buurlanden in de Europese context.
De opdracht van de studiegroep kan onder meer worden gericht op het inventariseren van
praktische punten die kunnen worden meegenomen bij de eerstvolgende Europese wijziging
van de Afvalstoffenwetgeving (EVOA en Kaderrichtlijn). Enkele voorbeelden hiervan zijn:


Verkenning van mogelijke aanpassing van de definities. Heroverwegen van de definities
van onder andere grondstof, afval, bijproduct, end of waste, tegen de achtergrond van
economische en milieuaspecten van onbelemmerd cross-border afvaltransport en betere
afvalverwerking in Europa.



Het verlengen van de termijnen van vooraf goedgekeurde inrichtingen. De vraag is
gesteld of het niet mogelijk en wenselijk is de ‘vooraf goedgekeurde inrichtingenregels’
niet alleen te laten gelden voor verwerking voor nuttige toepassing, maar ook van
toepassing te laten zijn op verwerking van gevaarlijke stoffen. Juist voor die stoffen is
het van groot belang dat duurzame en kwalitatief hoogwaardige verwerking op de best
mogelijke wijze wordt bevorderd en dat vervoer naar vooraf goedgekeurde inrichtingen,
ook cross-border, wordt bevorderd. De systematiek van de vooraf goedgekeurde
inrichting kan daaraan, mits van overeenkomstige toepassing verklaard, een goede
bijdrage leveren.



Papier als grondstof. Naar het oordeel van een aantal ondernemers uit de branche zou
bijvoorbeeld het vrijgeven van transport van ongevaarlijk papier (dwz zonder bijlage
VII EVOA mogen vervoeren) leiden tot een aanzienlijke vermindering van kosten en
lasten en bureaucratie en wellicht ook tot een waardestijging van de voor hergebruik
geschikte grondstof papier. Naar het oordeel van ondernemers leidt dit tot negatieve
effecten op regeldruk, zoals lasten en kosten, zowel voor bedrijven als voor de
(Europese en nationale) economie als geheel.

4
Dit betreft het voorstel om een nieuwe studiegroep in te stellen met het oog op toekomstige wijzigingen van EVOA en
Kaderrichtlijn.
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5

Conclusies
1.

De bedrijven in de keten van het cross-border afvaltransport (transport, productie en
verwerking van afval) zijn zeer belangrijk in Nederland als innovatie en transportland.
Het verminderen van de belemmeringen voor cross-border afvaltransport kan een
belangrijke economische impuls geven aan de versterking van alle bedrijven in deze
keten.
Bijna alle bedrijven produceren meer of minder afval. Bijna 9.500 bedrijven houden
zich bezig met het transport van afvalstoffen. Nederland is een klein land, dat alleen al
daarom sterk afhankelijk is van de mogelijkheden van onbelemmerd cross- border
transport. Afval is in Nederland qua omvang een van de grootste export sectoren, niet
alleen qua omvang maar ook qua economisch rendement. De Nederlandse
hoogwaardige technologie heeft veel potentie op het terrein van duurzaam hergebruik
van grondstoffen en afvalproducten en kan ook daarom een belangrijke bijdrage leveren
aan een beter Europees afvalbeleid.

2.

Bedrijven die in verschillende landen actief zijn, krijgen in de praktijk te maken met
verschillen in regelgeving tussen die landen.
Hoewel verschillen vaak begrijpelijk zijn door verschillende situaties in die landen, is
daarmee niet gezegd dat al die verschillen zonder meer moeten worden geaccepteerd. De
verschillen tussen (delen van) lidstaten zijn lang niet altijd toegestaan door de bestaande
(Europese) regelgeving en zij zijn evenmin altijd wenselijk en noodzakelijk. De
verschillen zijn vaak per ongeluk ontstaan zonder dat daarbij is gedacht aan het concreet
afstemmen van procedures met buurlanden. Evenmin is gedacht aan de lasten en kosten
en aan de ongewenste neveneffecten die er het gevolg van zijn voor zowel ondernemers,
burgers als toezichthouders.

3.

Bedrijven maken jaarlijks € 56 miljoen aan kosten voor Cross-border transport van
afvalstoffen, waarvan meer dan 60% wordt veroorzaakt door administratieve
procedures.
Het gaat hierbij om het invullen en bijvoegen van de transportdocumenten voor groene
lijst afvalstoffen en de meldingen voor het transport, de ontvangst en verwerking van de
afvalstoffen. De kosten per melding zijn beperkt, maar door het hoge aantal
noodzakelijke documenten en meldingen, respectievelijk 900.000 ‘groene lijst' en
400.000 meldingen voor de ‘oranje lijst’, stijgen de administratieve lasten.

4.

De belemmeringen in het cross-border transport worden voornamelijk veroorzaakt door
cross-border verschillen in de (interpretatie) van de regelgeving, de uitvoering en het
toezicht.
De belemmeringen hebben betrekking op een groot aantal verschillende aspecten van
het afvaltransport, maar vinden voor het overgrote deel hun oorsprong in de verschillen
tussen lidstaten en regio’s ten aanzien van de wijze waarop de Europese regels worden
ingevuld en uitgelegd. De beperkt afgestemde wijze waarop toezicht en handhaving in
lidstaten en regio’s plaatsvindt, draagt niet bij aan het verminderen van de
belemmeringen.
Deze belemmeringen kunnen worden verminderd en aangepakt. Voorwaarde is dat de
Europese Commissie niet langer alleen let op lidstaten, maar ook de inter- en binnenstatelijke afstemming van regelgeving, uitvoering en toezicht, en dit zo
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nodig gericht in de schijnwerpers plaatst. Voor deze houding van de Commissie is
medewerking van de lidstaten nodig.
5.

Nederland doet het ten opzichte van het buitenland in een aantal opzichten
(bijvoorbeeld de Rotterdamse haven) relatief goed ten aanzien van het toezicht, de
uitvoering kan echter volgens bedrijven aanzienlijk verbeteren.
Bedrijven hebben aangegeven dat zij in verhouding tot de ons omringende landen
tevreden zijn met de centralisatie van de kennisgevingsprocedure in Nederland, maar dat
de procedure in Nederland zoals die door bevoegde autoriteit wordt uitgevoerd nog veel
te wensen overlaat.

Tekstkader 8. Samenvatting belemmeringen transport afvalstoffen.
I.
1.
2.
3.
4.

Belemmeringen door verschillen in de (interpretatie van) regelgeving.
Verschillen in informatieuitvraag bij cross-border afvaltransport.
Verschillen in uitleg en interpretatie van de regelgeving bij cross-border afvaltransport.
Cross-border verschillen bij de erkenning van de VIHB-registraties.
Cross-border verschillen in transportdocumenten.

II.
5.
6.
7.
8.

Belemmeringen door verschillen in de uitvoering.
Cross-border geen mogelijkheid voor digitale uitwisseling van documenten.
Cross-border geen transparante administratieve beoordeling.
Cross-border verschillend omgaan met (het overschrijden) van termijnen.
Cross-border verschillen in leges.

III.
9.
10.
11.

Belemmeringen door verschillen in het toezicht.
Verschillen in de uitvoering van het toezicht op cross-border afvaltransport.
Ondeskundigheid van ‘controles onderweg’ op cross-border afvaltransport.
Onevenredig hoge kosten voor controles op cross-border afvaltransport.

6.

Er is vanuit het bedrijfsleven nog steeds veel kritiek op de huidige Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen en op de nieuwe Kaderrichtlijn, die eind 2010 van kracht wordt.
De door de bedrijven genoemde problemen zijn mede veroorzaakt door de strakke en
complexe regelgeving die terecht de risico’s beoogt uit te bannen, maar daarbij
onvoldoende oog heeft gehad voor onbedoelde neveneffecten en economische kosten
van cross-border verschillen.
Het gaat hierbij dan vooral om de discussie over de definities van afvalstof, grondstof,
bijproduct en het nieuwe begrip ‘End of waste’. Daarnaast zijn er problemen met de
korte geldigheidstermijnen voor goedgekeurde inrichtingen en de trage implementatie
van (internationale) afspraken.

7.

Het oplossen van de belemmeringen dient in eerste instantie te worden gericht op het
maken van afspraken met bevoegde autoriteiten in België, Duitsland en eventueel VK.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de belemmeringen o.a. worden veroorzaakt door
het grote aantal bevoegde autoriteiten. Er is geen sprake van één enkel aanspreekpunt
dat bevoegd en in staat is om alle problemen en belemmeringen op te lossen. Problemen
zijn echter wel oplosbaar door goed overleg. Het ligt voor de hand omdat samen met de
buurlanden Duitsland, België en eventueel het Verenigd Koninkrijk doen omdat hiermee
gemakkelijker overeenstemming kan worden bereikt dan met 27 lidstaten.

8.

De oplossingsrichtingen zijn het startpunt voor het oplossen van de belemmeringen voor
cross-border transport van afvalstoffen en reduceren de lasten met circa 25%.
De oplossingsrichtingen zijn mede gericht op het verminderen van de verschillen in
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interpretatie, uitvoering en handhaving. Hieraan kan digitalisering van de documentenstroom een belangrijke bijdrage leveren.

9.

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan betere definities en begrippen in de EVOA en de
Kaderrichtlijn.
Het bedrijfsleven doelt daarbij vooral op een zodanige aanpassing van de definities en
begrippen dat de economische kosten van cross-border belemmeringen worden
teruggedrongen (onbelemmerd cross-border afvaltransport) en de door de bedrijven
gesignaleerde neveneffecten worden tegengegaan (inclusief de onbedoelde
milieukosten). Bij bijna alle bedrijven speelt op de een of andere wijze het probleem van
de definities van afval, grondstof en bijproduct, en de voor het cross-border
afvaltransport zeer beperkende invulling daarvan. De huidige invulling belemmert crossborder afvaltransport en daarmee ook betere afvalverwerking in Europa. Intensiveer
daarom de verkenning naar mogelijke aanpassingen van de definities en uitgangspunten
door bijvoorbeeld het instellen van een Nederlandse Studiegroep Heroverweging EVOA
en Kaderrichtlijn.
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Bijlagen bij:

Cross-border afvaltransport: Op weg naar onbelemmerd transport in Europa?
Onderzoek naar belemmeringen, lasten en kosten alsmede oplossingen voor bedrijven bij
grensoverschrijdend afvaltransport in Europa.

Bijlage I

Werkwijze onderzoek en gegevensverzameling

Bijlage II

Kosten van Cross-Border afvaltransport
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Bijlage I

Werkwijze onderzoek en gegevensverzameling
Werkwijze onderzoek
In het project zijn de belemmeringen die bedrijven ondervinden bij het Europees transporteren
van afval in kaart gebracht. Voor de uitvoering van het project is de volgende opzet gebruikt:
1. Voorwerk en projectverkenning.
2. Verdieping van de vraagstelling middels een enquête op de website van de EVO
3. Verdiepingsonderzoek bij bedrijven.
4. Consolideren onderzoeksresultaten en eindrapportage.
Ad 1.

Voorwerk en projectverkenning

Bij de start van het project zijn enkele voorbereidende activiteiten uitgevoerd bestaande uit:

Verkenning van de geldende en toekomstige relevante wet en regelgeving (Legal
context verkenning).

Verkenning van cijfermatige gegevens over afvalstromen vanuit Nederland en vanuit
Duitsland.

Verkennende gesprekken met enkele bedrijven waarin belemmerende problemen van
grensoverschrijdend afvaltransport zijn verkend.

Verkennende gesprekken met deskundigen met het oog op denkbare oplossingen voor
de gesignaleerde problemen.
De uitkomst van deze fase is een overzicht van mogelijke belemmeringen waar bedrijven in het
kader van cross-border afvaltransport mee te maken kunnen krijgen. Daarnaast is er een
overzicht van oplossingsrichtingen waarmee deze belemmeringen zouden kunnen worden
weggenomen of beperkt. Bij de projectverkenning is aansluiting gezocht bij de door de
Minister van Verkeer en Waterstaat ingestelde Commissie Noordzij, die meer in het algemeen
belemmeringen voor het transporteren van goederen, inclusief afval, heeft verzameld en
mogelijke oplossingen heeft geformuleerd.
Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op belemmeringen die zich voordoen in het
transport tussen Nederland en de Belgische en Duitse bestemmingen en omgekeerd. Daarnaast
zijn, ter ondersteuning van de onderzoeksresultaten, de ‘andere bestemmingen’ voor zover het
gaat om vergelijkbare belemmeringen wel meegenomen. Buiten beschouwing zijn echter
gelaten de specifiek niet-Europese belemmeringen en de belemmeringen die geen relatie
hebben met de bij het transport met de buurlanden aangetroffen belemmeringen. Dit betreft
bijvoorbeeld belemmeringen die te maken hebben met discussies over import- en exportregels
met landen buiten Europa zoals China, India en Afrika.
Bij deze keuze is aangenomen dat de belemmeringen, die zich bij de buurlanden België en
Duitsland voordoen, grotendeels overeenkomen met belemmeringen die zich ook bij de andere
transporten binnen Europa voordoen.
Ad 2. Verdieping van de vraagstelling middels een enquête op de website van de EVO
Op basis van de uitkomsten van het voorwerk en de projectverkenning is een enquête geplaatst
op de website van de EVO. Daarop is gereageerd door zeer uiteenlopende categorieën
ondernemers, die echter allen betrokken waren bij cross-border afvaltransport. Met de
ondernemers, die gereageerd hebben daartoe bereid te zijn, is nader gesproken
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over hun ervaringen met cross-border afvaltransport. De uitkomsten daarvan zijn in het
onderzoek verwerkt.
Ad 3.

Verdiepingsonderzoek bij bedrijven

In de verdiepingsfase van het onderzoek zijn de totaal-lijsten met belemmeringen en
oplossingen nader onderzocht om een beter beeld te krijgen van de aard en de omvang van de
belemmeringen. Hiertoe is op grond van de uitkomsten van de projectverkenning een
vragenlijst opgesteld die als basis dient voor het verdiepingsonderzoek bij geselecteerde
bedrijven en toezichthouders. De vragenlijst is gebruikt ter:

Toetsing van de gesignaleerde problemen op juistheid.

Kwantificering van de problemen, waar nodig, mede in relatie tot eventuele oplossingen.

Verkenning van oplossingsrichtingen en mogelijkheden met gesprekspartners.
Ad 4.

Consolideren onderzoeksresultaten en eindrapportage

De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevat in een rapportage welke is afgestemd met
de opdrachtgever van het onderzoek. Vervolgens zijn de uitkomsten gepresenteerd in een ,
door EVO georganiseerde bijeenkomst met transportondernemers. De rapportage is vervolgens
nogmaals afgestemd met deskundigen, bedrijven en de opdrachtgever en met enkele
overheidsinstanties ter verificatie van de gegevens. De rapportage is vervolgens ter kennis
gebracht van de Regiegroep Regeldruk van de Ministeries van Financiën en Economische
Zaken. Op basis daarvan is de eindrapportage opgesteld, die opnieuw is afgestemd met
opdrachtgevers.
Tenslotte worden de uitkomsten van het onderzoek met de daaruit voortkomende
aanbevelingen na afronding van het onderzoek voorgelegd aan de, met het oog op de
voorgestelde oplossingen, relevante partijen (stakeholders), waaronder Agentschap NL
(voorheen SenterNovem), het Ministerie van VROM, de VROM-Inspectie en het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat. In vervolg op het rapport zullen de uitkomsten ook worden
voorgelegd aan de meest betrokken partijen bij de Europese Commissie.
Methodieken
De belemmeringen die in dit project worden geïnventariseerd komen voort uit regelgeving van
de nationale en Europese overheid. Deze belemmeringen veroorzaken daarmee lasten van
regelgeving voor het bedrijfsleven, de zogenoemde regeldruk. De laatste Nederlandse
kabinetten hebben sterk ingezet om deze regeldruk voor bedrijven te verminderen. Hetzelfde
geldt voor de laatste en de huidige Europese Commissie (Barroso I en II). Hiertoe zijn
verschillende methodieken ontwikkeld om de verschillende vormen van regeldruk voor
bedrijven in kaart te brengen en te kwantificeren en om een algemene nulmeting van lasten te
kunnen presenteren. De belangrijkste hiervan zijn:


De Europese meetmethodiek die wordt gebruikt bij het uitvoeren van de Europese Better
Regulation nulmeting (het ‘Standard Cost Model’), en bij de uitvoering van de Europese
impact assessments van nieuwe wet- en regelgeving. Deze methodiek dient om de
Europese regelgeving eenvoudiger en effectiever te maken. De methodiek is sterk
gelieerd aan het van oorsprong Nederlandse ‘standaard kostenmodel’. De Europese
Commissie ontwikkelt onder leiding van voorzitter Barroso een vervolgaanpak op de
Better Regulation, die Smart Regulation wordt genoemd en stelt daarmee opnieuw
vergaande doelen voor het versterken van de positieve effecten van de Europese
regelgeving en het verminderen van de lasten en kosten ervan.
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‘Meten is Weten II’, de Nederlandse standaardkosten meetmethodiek voor het
kwantificeren van zogenoemde ‘administratieve lasten’. Deze methodiek is ontwikkeld
door de Regiegroep Regeldruk en betreft het meten van lasten die ontstaan als gevolg
van zogenoemde informatieverplichtingen van burgers en bedrijven gebaseerd op
wettelijke voorschriften. Voorbeelden hiervan zijn o.a kennisgevingen, formulieren en
vrachtdocumenten.



De Meetmethodiek Toezichtlasten, de methodiek voor het bepalen van de
administratieve en ‘ervaren’ lasten van bedrijven met betrekking tot toezicht. Deze
methodiek is ontwikkeld door de Regiegroep Regeldruk in samenwerking met het
rijksbrede project Eenduidig Toezicht. De toezichtlasten betreffen de verplichtingen die
voortvloeien uit de informatie die de toezichthouder vraagt en de lasten die het voor
bedrijven met zich meebrengt om het toezicht te laten uitvoeren door de toezichthouder
(tijd en kosten als gevolg van de acties van de toezichthouder).



De landelijke methodiek voor het bepalen van ‘Nalevingskosten’ zoals deze is opgesteld
door de Regiegroep Regeldruk. Dit zijn de extra lasten en kosten (kosten die boven de
normale bedrijfsvoering uitgaan) – niet zijnde informatieverplichtingen – die
voortvloeien uit het naleven van de regels. Het gaat hier bijvoorbeeld om het
aanschaffen van specifieke wettelijk voorgeschreven materialen, extra banden om lading
extra veilig vast te maken, het huren van extra opslagruimte voor lading die door de
inspectie gecontroleerd moet worden, aanschaf van een bepaald type vrachtauto dat aan
de buitenlandse ‘as-voorschriften’ voldoet, aanschaf van elektronica zoals een
tachograaf enzovoort.

Gegevensverzameling
De in dit onderzoek gevonden belemmeringen zijn, waar mogelijk, gekwantificeerd. Voor deze
kwantificering is gebruik gemaakt van de uitgangspunten van de hierboven genoemde
methodieken voor het bepalen van regeldruk voor bedrijven. De gegevens, die voor de kwantificering zijn gebruikt, zijn verzameld aan de hand van verschillende bronnen:


Van diverse organisaties: SenterNovem (thans Agentschap NL), de KLPD, het NIWO
en de Douane. Hierin zijn onder andere gegevens opgenomen over aantallen kennisgevingen, meldingen en overtredingen van wet en regelgeving.



Eerder uitgevoerde onderzoeken zoals het onderzoek voor de commissie Noordzij, de
nulmetingen van het Ministerie van VROM en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het onderzoek naar de toezichtlasten in diverse aanverwante sectoren.



Interviews met bedrijven en experts die voor dit onderzoek zijn benaderd. Bij het
onderzoek is gebruik gemaakt van gesprekken en informatie van ruim een vijftigtal
bedrijven uit de afvalketen. Deze keten beslaat het hele terrein vanaf producenten van
afval (vrijwel alle bedrijven en overheden), via transport van afval tot verweking van
afval, met inbegrip van de transport en administratie ondersteunende bedrijven. De
gesprekken zijn, voor het merendeel door EURinSPECT, gevoerd met diverse mensen
op de verschillende niveaus in de bedrijven (variërend van directeur-eigenaar of CEO tot
uitvoerend medewerker). In een aantal gevallen is met meer mensen van hetzelfde
bedrijf gesproken.

Voor de uurtarieven van personen is aangesloten bij de tarieven zoals deze zijn vermeld in
bijlage 5 van ‘Meten is Weten II’. De belangrijkste tarieven voor dit onderzoek zijn:


Administratief personeel: € 28 /uur.



Laag geschoold personeel: € 24 /uur.



Middelbaar geschoold personeel: € 37 /uur.
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Hoogopgeleide kenniswerkers: € 45 /uur.



Managers: € 49 /uur.
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Bijlage II

Kosten van cross-border afvaltransport
Kosten voorbereiden crossborder transport afvalstoffen
Voor het kunnen uitvoeren van afvaltransporten oranje lijst afvalstoffen over landsgrenzen,
moeten bedrijven diverse stappen nemen. Deze stappen zijn direct of indirect een gevolg van
de verplichtingen die zij krijgen opgelegd door de overheid. Het uitvoeren van deze stappen
kost tijd en geld. De belangrijkste stappen in dit proces zijn:
1.

Voorbereiden van de kennisgeving.
Eerst wordt onderzocht of het transport juridisch kan worden uitgevoerd. Hierbij worden
bijvoorbeeld de vergunningen bekeken van de relevante inrichtingen om te zien of zijn
de afvalstoffen wel mogen ontvangen. Daarnaast wordt ook met de betrokken overheden
besproken of zij het transport zullen toestaan. Hierbij kunnen discussies ontstaan over de
gehanteerde definities van bijvoorbeeld afvalstof waardoor een transport zou kunnen
worden geweigerd.
Voor de berekening van de lasten zijn de volgende aannames gemaakt:
De handelingen worden uitgevoerd door een inhoudelijk deskundige medewerker à
€ 45 per uur. [bron: ‘Meten is Weten II’ (Regiegroep regeldruk) en interviews met
bedrijven]

Het kost gemiddeld 10 uur om dergelijke discussie te voeren. In veel gevallen is het
korter maar enkele keren per jaar kost dit extreem veel tijd. [bron: aanname op basis
van de interviews]

Circa 25% van de in totaal 1.622 kennisgevingen per jaar, bevat nieuwe elementen
waardoor dit soort discussies kunnen optreden. [bron: aanname op basis van de
interviews]


2.

Regelen van de borgstelling.
Het regelen van de borgstellingstelling die noodzakelijk is voor de aanvraag. Dit vergt in
eerste instantie overleg met de betrokken overheden omdat de eisen hieraan verschillen
per bevoegd gezag. Naast deze discussies kost de borgstelling zelf ook geld:

Het regelen van de bankgarantie kost 2 uur voor een inhoudelijk deskundige
medewerker à € 45 per uur. [bron: ‘Meten is Weten II’ (Regiegroep regeldruk) en
interviews met bedrijven]

De bankgarantie kost al snel een paar honderd euro. Aangenomen wordt dat dit per
borgstelling circa € 300 bedraagt aan out of pocket kosten. [bron: aanname op basis
van de interviews]

Per kwartaal moet 0,25% rente worden betaald over het gereserveerde bedrag.
Aangenomen wordt dat per borgstelling altijd gemiddeld € 100.000 uitstaat. Dit
geeft jaarlijks € 1.000 aan out of pocket kosten per borgstelling. [bron: aanname op
basis van de interviews]

Voor alle 1.622 kennisgevingen moet een borgstelling worden geregeld.

Het gereserveerde bedrag ligt vast waardoor bedrijven hinder ondervinden van dit
kapitaal beslag. Dit is echter niet in kosten uit te drukken.

3.

Kennisgeving in Nederland en het buitenland.
Hierna wordt de kennisgeving ingediend bij de relevante overheden volgens de eerder
beschreven procedure. Aanvullende kosten die hierbij voorkomen zijn:

De tijd voor het beantwoorden van aanvullende vragen.

Discussies over verschillen in de manier waarop gegevens moeten worden
aangeleverd. Dit betreft bijvoorbeeld de gehanteerde codes.
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Het verzorgen van aanvullende documenten voor buitenlandse overheden die door
Nederlandse overheid niet worden gevraagd.
Door de onzekerheid, die er is over het op tijd beschikbaar komen van een
kennisgeving, moeten bedrijven deze ook ruim van te voeren indienen. Hierdoor
wordt ook de onzekerheid vergroot ten aanzien van het aantal vrachten dat
noodzakelijk zal zijn. Vaak vragen bedrijven daarom ongeveer 10% meer vrachten
aan dan noodzakelijk wordt geacht.
Vooral in het buitenland is het ook regelmatig noodzakelijk om te bellen over de
status van de aanvraag.

Voor de berekening van de kosten zijn op basis van het bovenstaande, de gegevens uit
de interviews en de gegevens uit eerdere metingen, de volgende aannames gemaakt voor
kennisgevingen:

Voor een inhoudelijk deskundige medewerker à € 45 per uur, kost deze procedure
gemiddeld 24 uur per kennisgeving in Nederland. [bron: ‘Meten is Weten II’
(Regiegroep regeldruk), ‘AL-nulmeting VROM 2002’ (SIRA Consulting) en
interviews met bedrijven]

Voor de kennisgevingen in het buitenland kost het deze zelfde persoon circa 32 uur.
[bron: aanname op basis van de interviews en de gegevens voor de Nederlandse
aanvraag]

Kennisgevingen in het buitenland moeten niet alleen bij het bevoegd gezag van
aankomst worden gedaan, maar ook bij de landen waar het transport doorheen voert.
De meeste afvaltransporten uit Nederland, 90%, voeren direct naar onze buurlanden.
In slechts 10% van de gevallen is dus een extra kennisgeving noodzakelijk voor
doorvoer. [bron: gegevens Agentschap NL)
4.

Wijzigingen in de kennisgeving.
In de praktijk komt het regelmatig voor dat er wijzigingen optreden in de
kennisgevingen gedurende hun looptijd. Deze wijzigingen dienen door te worden
gegeven aan het betrokken bevoegd gezag. Voor de berekening van de lasten zijn de
volgende aannames gemaakt:

Het doorgeven van de wijzigingen kost één uur voor een inhoudelijk deskundige
medewerker à € 45 per uur. [bron: ‘Meten is Weten II’ (Regiegroep regeldruk) en
interviews met bedrijven]

In Duitsland kost het € 125 om wijzigingen door te geven. Dit geldt alleen voor de
1.058 jaarlijkse kennisgevingen voor transporten richting Duitsland. [bron:
interviews met bedrijven en gegevens Agentschap NL 2009]

Voor allen van de totaal 1.622 kennis per jaar, zal gemiddeld per jaar 1 wijziging
plaats vinden, die wel bij minimaal 2 overheden moet worden gemeld: de
ontvangende en de verzendende. [bron: aanname op basis van de interviews]

5.

Betalen van leges.
In België en Duitsland moeten voor het verwerken van de kennisgeving ook leges
worden betaald. Deze bedragen in België € 250 per aanvraag, maar in Duitsland zijn er
grote verschillen. De kosten bedragen daar tussen de € 0,30 en € 3 per ton met meestal
een maximum van € 5.000. Voor de berekening betekent dit:

Jaarlijks worden er 395 kennisgevingen in België gedaan à € 250. [bron: interviews
met bedrijven en gegevens Agentschap NL 2009]

Naar Duitsland zijn de leges verschillend, maar in het onderzoek is aangegeven dat
het maximum van € 5.000 per kennisgeving meestal wel wordt gehaald. Dit wordt in
de berekening dan ook als leges aangehouden voor de 1.058 kennisgeving die in
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Duitsland worden gedaan. [bron: interviews met bedrijven en gegevens Agentschap
NL]
Het betalen zelf kost een administratief medewerker circa 5 minuten à € 28 per uur.
[bron: ‘Meten is Weten II’ (Regiegroep regeldruk) en interviews met bedrijven]



In de onderstaande tabel zijn de verschillende kostenposten samengevat. Hierbij zijn de
kosten en aantallen weergegeven die resulteren uit de gegevens die bij elk van de punten
zijn weergegeven. Ook is hierbij aangegeven over welke typen kosten het gaat:
administratieve lasten (AL) of overige kosten (OK).
Tabel II-1. Overzicht kosten voorbereiding cross-border afvaltransport.
Nr.

Verplichting

Type

P

Q

1

Voorbereiden van de kennisgeving

AL

€ 450

406

2

Regelen van de borgstelling

OK

€ 1.390

1.622

€ 2.254.600

3a

Kennisgeving in Nederland

AL

€ 1.080

1.622

€ 1.751.800

3b

Kennisgeving in het buitenland

AL

€ 1.440

1.784

€ 2.569.200

4

Wijzigingen in de kennisgeving

AL

€ 127

1.622

€ 205.200

5a

Betalen leges (Duitsland)

OK

€ 5.002

1.058

€ 5.292.500

5b

Betalen leges (België)

OK

€ 252

395

Totale jaarlijkse kosten voorbereiding cross-border afvaltransport

PxQ*
€ 182.500

€ 99.700
€ 12.355.500

* Afgerond op 100-tallen

Kosten bij het transport van afvalstoffen
Bij het uitvoeren van een transport van afvalstoffen zijn ook verplichtingen aanwezig voor
bedrijven. De stappen die bedrijven moeten nemen om dit transport uit te voeren zijn met
name:
6.

Melding transport oranje lijst afval.
Voordat het transport kan gaan rijden moet drie dagen van te voren een melding worden
gedaan bij de relevante overheden. In Nederland kan dit digitaal maar in alle overige
gevallen moet dit nog via de fax worden gedaan. De gegevens voor de melding zijn wel
allen bekend, dus deze handelingen kunnen door een administratief medewerker worden
gedaan. Wel wordt bij buitenlandse meldingen regelmatig na gebeld om te zien of deze
is aangekomen en hoe de status is van de verwerking. Via het digitale systeem in
Nederland kan dit online worden bekeken. Aangenomen wordt dat een melding door een
administratief medewerker (€ 28 per uur) in vijf kwartier wordt gedaan. [bron: ‘Meten is
Weten II’ (Regiegroep regeldruk), ‘AL-nulmeting VROM 2002’ (SIRA Consulting) en
interviews met bedrijven]

7.

Melding ontvangst en verwerking oranje lijst afval.
Nadat de afvalstoffen zijn afgeleverd, dient de ontvanger dit te melden bij het bevoegd
gezag. Hiertoe stuurt hij het door hem ondertekende meldingsformulier naar het
bevoegd gezag. Nadat de afvalstoffen daadwerkelijk zijn verwerkt moet dit ook weer
worden gemeld bij het bevoegd gezag. Aangenomen wordt dat een melding door een
administratief medewerken (€ 28 per uur) in een uur wordt gedaan. [bron: ‘Meten is
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Weten II’ (Regiegroep regeldruk), ‘AL-nulmeting VROM 2002’ (SIRA Consulting) en
interviews met bedrijven]
8.

Opstellen transportdocumenten groene lijst afvalstoffen.
Voor het transport van groene lijst afvalstoffen zijn geen kennisgevingen noodzakelijk.
Wel moeten extra transportdocumenten klaar worden gemaakt. Voor het transport van
groene lijst afvalstoffen dient hier een apart formulier, Bijlage VII van de EVOA, te
worden bijgevoegd. Deze moeten tijdens het transport bij een controle worden getoond
en verder worden gearchiveerd. Op dit formulier moet worden ingevuld:

De (adres)gegevens van de kennisgever, transporteur en ontvanger.

Gegevens over het getransporteerde afval, zoals de hoeveelheid, transportwijze,
Bazel/OESO en EURAL-codes en de verwerking of nuttige toepassing.

De betrokken landen en lidstaten.
Voor de berekening van de kosten zijn op basis van het bovenstaande, de gegevens uit
de interviews en de gegevens uit eerdere metingen, de volgende aannames gemaakt voor
kennisgevingen:

Voor een inhoudelijk deskundige medewerker à € 45 per uur, kost deze procedure
gemiddeld een half uur. [bron: ‘Meten is Weten II’ (Regiegroep regeldruk) en
interviews met bedrijven]

Er zijn naar schatting jaarlijks 900.000 grensoverschrijdende vrachten voor de
groene lijst. [bron: schatting Duitse overheid, verkregen via Manuel Villena
(Logistiek zonder Papier B.V.)]

In de onderstaande tabel zijn de verschillende kostenposten samengevat. Hierbij zijn de kosten
en aantallen weergegeven die resulteren uit de gegevens die bij elk van de punten zijn
weergegeven. Ook is hierbij aangegeven over welke typen kosten het gaat: administratieve
lasten (AL) of overige kosten (OK).
Tabel II-2. Overzicht kosten bij uitvoeren cross-border afvaltransport.
Nr.

Verplichting

Type

P

Q

6

PxQ*

Melding transport oranje lijst afval

AL

€ 35

133.333

€ 4.666.700

7

Melding ontvangst en verwerking oranje
lijst afval

AL

€ 28

266.666

€ 7.466.700

8

Melding transport groene lijst afval

AL

€ 23

900.000

€ 20.250.000

Totaal jaarlijkse kosten bij uitvoeren cross-border afvaltransport

€ 32.383.400

* Afgerond op 100-tallen

Overige kosten voor grensoverschrijdend afvaltransport
Naast de kosten die samen hangen met het specifieke afvaltransporten, krijgen ondernemingen
ook te maken met kosten die niet specifiek aan een transport zijn gekoppeld. Dit betreft de
volgende posten:
9.

Registratie als vervoerder
Als vervoerder van afvalstoffen is het verplicht om in elk land ook als zodanig te staan
geregistreerd. In het vorige hoofdstuk is de procedure beschreven hoe dit in Nederland
dient te gebeuren.
Voor de berekening van de kosten zijn op basis van het bovenstaande, de gegevens uit
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de interviews en de gegevens uit eerdere metingen, de volgende aannames gemaakt voor
deze registratie:

10.



Voor een inhoudelijk deskundige medewerker à € 45 per uur, kost deze procedure
gemiddeld 16 uur en € 150 externe kosten per registratie in Nederland. Deze is vijf
jaar geldig. [bron: ‘Meten is Weten II’ (Regiegroep regeldruk), ‘AL-nulmeting
VROM 2002’ (SIRA Consulting) en interviews met bedrijven]



Voor de registraties in het buitenland kost het deze zelfde persoon circa 24 uur en €
150 externe kosten per registratie. [bron: aanname op basis van de interviews en de
gegevens voor de Nederlandse aanvraag]



Gemiddeld moet een bedrijf in het buitenland jaarlijks twee registraties doen bij
verschillende overheden. [bron: aanname op basis van de interviews]



Er zijn 1.820 Nederlandse bedrijven die grensoverschrijdend afval transporteren en
dus in meerdere landen als vervoerder moeten worden geregistreerd. [bron:
‘Kwantificering Noordzij’ (SIRA Consulting)]

Toezicht
Bedrijven maken kosten doordat door de KLPD en de douane toezicht wordt gehouden.
Uit het toezicht komen diverse kostenposten naar voren:


De wachttijd voor de chauffeur en de vracht tijdens de staande houding. Als er geen
overtreding wordt geconstateerd dan blijft deze tijd beperkt tot een half uur. Indien
wel een overtreding wordt gevonden, of het vermoeden bestaat dat een overtreding
zal worden gevonden, zijn er geen grenzen aan de tijd.



Daarnaast hebben bedrijven te maken met de kosten als gevolg van een eventuele
overtreding. Dit zijn de kosten van de opgelegde de boetes, maar ook van de
maatregelen die aan de hand van de inspectie moeten worden getroffen. Zo moeten
in Duitsland bij voorbeeld na een inspectie nogal eens extra banden worden gekocht
en geplaatst om de lading vast te zetten. Maar ook komt het voor dat vrachten
moeten worden over geladen. Het is niet bekend hoe vaak dergelijke maatregelen op
jaar basis worden genomen. Ook is zijn de tijdsbestedingen en kosten zeer divers.
Dit maakt het niet mogelijk om een inschatting te maken van de kosten die bedrijven
hierdoor ondervinden.



De kosten die bedrijven maken voor het kunnen uitvoeren van toezicht door
bijvoorbeeld de douane. Hiervoor moeten containers naar de toezichtlocatie worden
getransporteerd en moet daarnaast ook worden betaald voor opslag van de container
zolang deze wacht op de inspectie. De kosten hiervan bedragen naar schatting € 700
per container. Hoeveel containers met afval er specifiek worden gecontroleerd is
niet bekend waardoor gewerkt is met schatting op basis van gegevens van de
brancheorganisatie.

Het aantal staande houdingen van grensoverschrijdende afvaltransporten bedraagt,
volgens de KLPD, 837 voor het jaar 2009. Dit is nog geen promille van het totaal aantal
transporten van groene en oranjelasten afvalstoffen. In 143 gevallen is proces verbaal
opgemaakt en er zijn 106 waarschuwingen uitgedeeld. Aangenomen wordt dat:

Een staande houding zonder overtreding een half uur wachttijd kost voor een
chauffeur (€ 24 /uur). [bron: ‘Meten is Weten II’ (Regiegroep regeldruk), KLPD en
interviews met bedrijven]

Een staande houding met overtreding gemiddeld 4 uur wachttijd kost voor een
chauffeur (€ 24 /uur). [bron: ‘Meten is Weten II’ (Regiegroep regeldruk), KLPD en
interviews met bedrijven]

Jaarlijks worden 143 processen verbaal gemaakt met gemiddeld € 5.000 boete per
keer. [bron: KLPD en interviews met bedrijven]
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In de Rotterdamse haven worden jaarlijks 7.500 containers met afval gecontroleerd.
Dit is ongeveer 5% van het totaal aantal afvalcontainers dat door de haven wordt
getransporteerd. De kosten die hierbij komen kijken bedragen € 700 per container.
[bron: interviews met bedrijven, onderzoeken ‘Toezichtlasten Vervoer over Water’
SIRA Consulting) en ‘VWA import- en exportcontroles’ (SIRA Consulting)]

In de onderstaande tabel zijn de verschillende kostenposten samengevat. Hierbij zijn de kosten
en aantallen weergegeven die resulteren uit de gegevens die bij elk van de punten zijn
weergegeven. Ook is hierbij aangegeven over welke typen kosten het gaat: administratieve
lasten (AL) of overige kosten (OK).
Tabel II-3. Overzicht overige kosten cross-border afvaltransport.
Nr.

Verplichting

Type

P

Q

9a

Registratie als vervoerder

AL

€ 870

364

9b

Registratie als vervoerder (Buitenland)

AL

€ 1.230

3.640

10a

Toezicht (wachttijd staande houding)

OK

€ 12

588

€ 7.100

10b

Toezicht (wachttijd staande houding met
overtreding)

OK

€ 96

249

€ 23.900

10c

Toezicht (betalen boetes)

OK

€ 5.000

143

€ 715.000

10d

Toezicht (Containers in de haven)

AL

700

7.500

Totaal overige jaarlijkse kosten cross-border afvaltransport

PxQ*
€ 316.700
€ 4.477.200

€ 5.250.000
€ 10.789.900

* Afgerond op 100-tallen

Een gedeelte van de kosten, waar bedrijven mee te maken krijgen, zijn niet te kwantificeren
binnen de kaders van dit onderzoek. De belangrijkste hiervan zijn:


Door de starre definities van afvalstof krijgen bedrijven met veel verplichtingen en
blokkades te maken voor het transport van stoffen die eigenlijk als grondstof worden
ingezet. Zo kunnen niet alle stoffen op de economisch (en vaak ook milieutechnisch)
meest efficiënte manier worden verwerkt. Het resultaat hiervan zijn economische kosten
voor het niet kunnen uitvoeren van bepaalde activiteiten. Dit zelfde geldt voor
vertraagde regelgeving die bepaalde activiteiten mogelijk moeten maken. Deze
economische kosten kunnen niet worden gekwantificeerd binnen de kaders van dit
onderzoek.



Ter verlichting van de lasten is het begrip ‘vooraf goedgekeurde inrichting’ ingevoerd.
Hiertoe kunnen inrichtingen een erkenning aanvragen waardoor bedrijven niet altijd alle
gegevens over die inrichting mee hoeven te zenden bij een kennisname. Deze aanvraag
voor een erkenning kost echter ook tijd. Deze kosten kunnen op basis van de huidige
beschikbare gegevens niet worden gekwantificeerd.



Uit de verplichtingen, en dan specifiek kennisgevingen en processen verbaal, volgen
soms ook bezwaar en beroepsprocedures. De kosten hiervan kunnen scherp oplopen. Dit
is overigens voor veel bedrijven een reden om geen procedure te starten en de boete
gewoon te betalen.

.
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