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Geachte mevrouw 
Geachte heer 

Onze organisatie nam kenr~is van de ontwerpverordening van de commissie betreffende de toepassing van de 
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag, waarbij bepaalde soorten steun met de gemeenschappelijke markt 
verenigbaar worden verklaard. 

De ontwerpverordening voorziet in artikel 14 dat investeringssteun met als doel milieubescherming onder bepaalde 
voorwaarden altijd verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Als algemene voorwaarde stelt men echter dat 
steun ten behoeve van investeringen met betrekking tot afvalbeheer in geen geval vrijgesteld zijn van de 
aanmeldirlgsverplichting. We kunnen hiermee niet akkoord gaan. 

We verwijzen in dit verband naar de uitspraak van het Europees Hof van Justitie (Gemeente Amhem en Gemeente 
Rheden tegen BFI Holding BV. - zaak C-360196) die stelt dat "het ophalen en de verwerking van huishoudelijk afval 
als een behoefte van algemeen belang kunnen worden beschouwd. Aangezien het mogelijk is dat ophaaldiensten 
die geheel of gedeeltelijk door particuliere marktdeelnemers aan particulieren worden aangeboden, niet in die 
behoefte voorzien in de mate als uit hoofde van volksgezondheid of milieubescherming nwdzakelijk wordt geacht, is 
dit een van de activiteiten ten aanzien waarvan de staat kan beslissen dat zij door overheidsdiensten moeten 
worden venicht, of ten aanzien waarvan hij een beslissende invloed wenst te behouden". Ons inziens omvat deze 
beslissende invloed ook dat de overheden in de mogelijkheid moeten blijven om bepaalde investeringen inzake 
afvalbeheer financieel te ondersteunen, om zo een nog betere milieubescherming te bereiken. Daarenboven 
voorziet het politiek akkoord omtrent de aanpassing van de kaderrichtlijn afval een veralgemening van het 
zelfvoorzieningsprincipe voor verwijdering en nuttige toepassing van afvalstoffen, tot op het niveau dat de lidstaten 
de invoer van bepaalde afvalstoffen zelfs kunnen verbieden. Er is m.a.w. geen enkele reden om voor afvalbeheer 
een andere benadering te hanteren dan voor andere milieu-investeringen. 

Concreet vragen we daarom de schrapping van punt 5 van artikel14 en derhalve te voorzien dat ondersteuning van 
investeringen in het kader van afvalbeheer blijven vallen onder de vrijstelling van aanmeldingsplicht. 
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IVAREM, lntergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen, 12. Publiekrechtelijke rechtspersoon die de rechtsvorm van een 
opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking heeft aangenomen 


