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Inleiding 

Dit verslag is een samenvatting van de resultaten van alle raadplegingen die zijn 
uitgevoerd in het kader van de evaluatie van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende 
de overbrenging van afvalstoffen, zoals gewijzigd (“de verordening”), alsmede 
Verordening (EG) nr. 1418/2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, 
van bepaalde in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 genoemde 
afvalstoffen naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op 
de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is. Dit verslag 
is gebaseerd op aanhangsel D van de ondersteunende studie1.  

Raadplegingsstrategie 

De Commissie heeft de raadplegingsstrategie voor de evaluatie van de verordening in 
2017 gepresenteerd en bekendgemaakt op het volgende internetadres: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/wsr_evaluation_consultation_strategy.pdf  

 

                                                 
1 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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Openbare raadpleging 

De openbare raadpleging was bedoeld om het advies van belanghebbende burgers en 
organisaties in te winnen, met name zij die niet zouden worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan de andere, meer gespecialiseerde raadplegingsactiviteiten.  

De vragenlijst was opgesteld voor het brede publiek en bevatte dan ook zo weinig 
mogelijk technische termen met betrekking tot de verordening. De vragenlijst werd in 
alle EU-talen opgesteld en geüpload naar het “Geef uw mening”2-portaal met het EU-
enquête-instrument3. De raadplegingsperiode liep van 30 januari 2018 tot en met 27 april 
2018. Om zo veel mogelijk respons te krijgen werd ook op de raadplegingspagina van de 
Europa-website4 een link naar de vragenlijst geplaatst en werd een aantal organisaties 
rechtstreeks benaderd en gevraagd om de link naar de vragenlijst te helpen verspreiden. 

In totaal hebben tijdens de raadplegingsperiode 215 respondenten de vragenlijst ingevuld. 
Figuur B-1 geeft het aantal antwoorden per type respondent weer. 

89 deelnemers aan de openbare raadpleging (41 %) hebben namens een bedrijf 
geantwoord, waarvan 44 namens een groot bedrijf (meer dan 250 werknemers) en 26 
namens een bedrijf met 1 tot 50 werknemers. 31 respondenten reageerden namens een 
nationale bedrijfsorganisatie, 28 namens een Europese bedrijfsorganisatie, 21 namens een 
nationale overheidsinstantie, 19 namens een niet-gouvernementele organisatie, er waren 
10 particulieren, evenveel (10) reageerden namens een regionale of lokale 
overheidsinstantie, en 7 namens een adviesbureau, vakbond of in een andere 
hoedanigheid onder “overig” (3 respondenten: een zelfstandige, een beroepsorganisatie 
en een belangengroep). Figuur B-1 hieronder geeft het aantal antwoorden per type 
belanghebbende weer.  

  

                                                 
2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl  

3 https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

4 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_nl 
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Figuur B-1 Evaluatie van de verordening — Openbare raadpleging — Antwoorden 
per type belanghebbende 

 

Figuur B-2 Evaluatie van de verordening — Openbare raadpleging — Antwoorden 
per land 

 

Figuur B-2 geeft het aantal antwoorden per land weer. 
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Gerichte raadplegingen via interviews en enquêtes 

Gerichte raadpleging vond plaats via interviews met specifieke belanghebbenden en aan 
de hand van elektronische enquête-instrumenten, zoals hieronder is samengevat. 

Eerste interviews met deskundigen 

Vroeg in het gegevensverzamelingsproces werden twaalf gestructureerde, korte 
pilotinterviews met deskundigen van de afvalindustrie, de lidstaten en ngo’s uitgevoerd 
om de via literatuuronderzoek verzamelde gegevens aan te vullen. Aan de hand van de 
resultaten van deze interviews kon de reikwijdte van de evaluatie en de te gebruiken 
gegevensbronnen worden vastgesteld en werd inzicht verworven in mogelijke 
gegevenslacunes. Bovendien dienden de resultaten als basis voor de primaire 
gegevensverzameling via openbare raadpleging en gerichte raadplegingen die later in het 
evaluatieproces zouden worden gehouden. 

Gerichte enquêtes 

Er werd een gerichte enquête ontwikkeld met behulp van CheckMarket, een online-
instrument om enquêtes op te stellen. De vragen in het eerste deel van de enquête waren 
gericht op de vijf evaluatiecriteria die van toepassing waren op alle bevraagde 
belanghebbenden. Het tweede deel van de enquête was specifiek gericht aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en had in het bijzonder betrekking op de controle- en 
handhavingsbepalingen van de verordening.  

De enquête werd eind mei 2018 gepubliceerd en eind juni 2018 afgesloten. 

Er werden op de gerichte enquête in totaal 104 reacties uit 19 lidstaten5 ontvangen. De 
enquête was zo opgesteld dat de belanghebbenden konden kiezen welke vragen zij 
zouden beantwoorden, maar uiteindelijk waren in 59 % van de reacties alle vragen 
beantwoord. 

  

                                                 
5 Uit slechts vier lidstaten werden geen reacties ontvangen op deze gerichte enquête noch op de 
openbare raadpleging. Er werden geen inspanningen meer geleverd om respondenten in die lidstaten 
te vinden. 
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Figuur B-3 Aantal antwoorden op de gerichte raadpleging per lidstaat 

 

 

Figuur B-4 Type organisaties dat op de gerichte enquête heeft gereageerd 

 

 

Workshops voor belanghebbenden 

In het kader van de evaluatie werden twee workshops georganiseerd, de eerste in 
januari 2018 en de tweede in september 2018. Aan beide workshops namen ongeveer 
60 deelnemers van alle doelgroepen van belanghebbenden deel. 

De eerste eendaagse workshop, die op donderdag 11 januari 2018 in Brussel plaatsvond, 
diende om uit te maken wat de belangrijkste kwesties, met inbegrip van zowel de 
positieve als de negatieve effecten, waren die tot op die datum bij de toepassing van de 
verordening aan de orde waren gekomen, en na te denken over de reikwijdte van de 
verdere gegevensverzameling. 
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De deelnemers ontvingen een overzicht van de problemen die in het literatuuronderzoek 
en de eerste interviews naar voren zijn gekomen en werden gevraagd om deze problemen 
te bevestigen of te weerleggen en om aanvullende opmerkingen en documentatie 
betreffende deze problemen te verstrekken. 

In het algemeen bevestigden de deelnemers de aan de orde gestelde onderwerpen en de 
vastgestelde problemen. Zij legden hierbij de nadruk op het gebruik van de bestaande 
verslagen van de lidstaten over de toepassing van de verordening, het belang om bij de 
evaluatie alle belanghebbenden te betrekken, de beoordeling van de oorspronkelijke 
doelstellingen van de verordening in het licht van de veranderende afvalmarkt, en het 
verband met de circulaire economie. 

De tweede eendaagse workshop, die op dinsdag 11 september 2018 in Brussel 
plaatsvond, diende om de ontwerpconclusies van de evaluatie van de verstrekte 
bewijsstukken ten aanzien van de evaluatiecriteria en -vragen te bevestigen. De 
deelnemers aan de workshop kregen: 

i. vooraf een korte samenvatting van de conclusies van de evaluatie; en 
ii. presentaties tijdens de workshop zelf, die werden toegelicht door de 

consultants die de Commissie hebben bijgestaan in het evaluatieproces en 
die meer gegevens bevatten over de conclusies in de samenvatting. 

 

De agenda was opgedeeld volgens de verschillende evaluatiecriteria. 

Tijdens elke sessie, en na de presentaties van de consultants, mochten de deelnemers hun 
mening over de ontwerpconclusies geven. Deze meningen werden opgenomen in het 
ontwerpverslag van de workshop dat na de workshop ter raadpleging ter beschikking 
werd gesteld. De opmerkingen van de deelnemers werden vervolgens opgenomen in het 
eindverslag van de workshop. 

Over het algemeen waren de belanghebbenden het eens met de ontwerpconclusies. Hier 
en daar werd de formulering aangepast of nuancering aangebracht om met de meningen 
van alle belanghebbenden rekening te houden. 

De gedetailleerde resultaten van de workshops zijn te vinden in de verslagen in 
aanhangsel G van de ondersteunende studie6. 

Feedback over de evaluatieroutekaart 

Er werd feedback ontvangen van BDE (een Duitse vereniging die voornamelijk 
privéondernemingen in de afval- en afvalwaterbeheersectoren vertegenwoordigt), de 
European Electronics Recyclers Association (EERA), de European Recycling Industries’ 
Confederation (EuRIC), de European Union for Responsible Incineration and Treatment 
of Special Waste (Eurits), het European Recycling Platform (ERP), de European 
Federation of Waste Management and Environmental Services (FEAD), Remondis 
Industrie Service Group (RISG), Subdireccion General De Residuos, Finnish 
Environmental Industries YTP, Fabrice Sancho (burger), Arsi Saukkola (andere 
organisaties dan ondernemingen/bedrijven/ngo’s) en twee anonieme respondenten. De in 
het kader van deze feedback verstrekte standpunten en bewijzen werden meegenomen in 

                                                 
6 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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de evaluatie. Een aantal respondenten verstrekte nog meer documentatie in het kader van 
de andere hierboven beschreven raadplegingen. 

Advies van het Refit-platform 

Het Refit-platform heeft de opmerkingen van het Danish Business Forum en een lid van de 
groep van belanghebbenden, alsook de resultaten van de Finse enquête over betere 
regelgeving over de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen onderzocht 
en heeft op 19 maart 2018 een advies aangenomen7. 

De groep van belanghebbenden merkte op dat de nationale autoriteiten en 
belanghebbenden in de loop der jaren een aantal punten van zorg hebben geuit ten 
aanzien van sommige bepalingen van de verordening die onnodige administratieve 
lasten, vertragingen en extra kosten voor de overbrenging van afvalstoffen 
teweegbrengen. Zij erkenden ook dat sommige afvalstoffen nog steeds illegaal worden 
overgebracht. 

De eerste twee onderzochte opmerkingen hadden betrekking op de onduidelijke definitie 
van afvalstoffen en de status van bepaalde afvalstoffen, alsook de mogelijke gevolgen 
daarvan voor een betere recycling van afvalstoffen in de EU. De groep van 
belanghebbenden erkende dat deze problemen de ontwikkeling van een echte interne 
markt voor de recycling van afvalstoffen en de ontwikkeling van een circulaire economie 
in de weg staan. De groep van belanghebbenden was op de hoogte van de 
werkzaamheden in het kader van de herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen 
betreffende het onderscheid tussen afvalstoffen en niet-afvalstoffen in de context van de 
toen aangekondigde mededeling over het raakvlak tussen chemische stoffen, producten 
en afvalstoffen. 

De groep van belanghebbenden spoorde de Commissie aan om de herziening van de 
verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen aan te grijpen om deze punten 
te verduidelijken en ervoor te zorgen dat de definities en interpretaties in alle lidstaten 
zijn geharmoniseerd. Door de huidige uiteenlopende interpretaties en desbetreffende 
handhaving lopen bedrijven kansen op het gebied van recycling van afvalstoffen en de 
circulaire economie mis. De groep van belanghebbenden beval de Commissie aan de 
uitwisseling van beste praktijken op het gebied van uitvoering en handhaving te 
versterken en werk te maken van een meer uniforme handhaving. 

De groep van belanghebbenden vond het idee om na te gaan of er meer soorten 
afvalstoffen aan de “groene lijst” kunnen worden toegevoegd om de administratieve 
lasten te verminderen, interessant. Hiervoor is echter eerst een grondige analyse van de 
eigenschappen van de soorten afvalstoffen en de mogelijke milieueffecten ervan nodig. 
Er werd ook voorgesteld te onderzoeken hoe een register van gecertificeerde 
recyclinginrichtingen kan worden opgezet en hoe vergunningsverplichtingen in de EU 
kunnen worden beperkt wanneer afvalstoffen naar een gecertificeerde inrichting worden 
overgebracht. 

De laatste opmerking had betrekking op het meer specifieke probleem van het gebrek aan 
onderlinge erkenning van registraties. De lidstaten lijken elkaars registraties niet 
onderling te erkennen, wat tot veel parallelle registraties en bijgevolg administratieve 
lasten voor de vervoerders leidt. Bovendien is het in de praktijk naar verluidt erg 

                                                 
7 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation-ix-3a-c_regulation-on-shipment-of-
waste_en.pdf 
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ingewikkeld voor vervoerders om registraties in andere landen dan het land van vestiging 
te verkrijgen om verschillende redenen: verschillende voorwaarden en geldigheidsregels 
voor de registraties, verschillende informatievereisten en taalkwesties. Bijgevolg loopt 
het vervoer vertraging op omdat de vervoerder moet wachten tot de registratie in orde is, 
of verliest de vervoerder de opdracht. Een andere uitdaging is het feit dat de vervoerder 
de rechtsvorm van zijn onderneming niet kan wijzigen, wat vereist is om een aanvraag tot 
registratie te kunnen indienen, en als dat al lukt, moet hij wachten tot de lidstaten het 
verzoek tot registratie hebben behandeld. Intussen is de onderneming van de markt 
uitgesloten. Tot slot zijn digitale oplossingen niet altijd grensoverschrijdend bruikbaar. 

De groep van belanghebbenden steunde het voorstel om te waarborgen dat de registraties 
van afvalvervoerders onderling worden erkend. Zij waren van oordeel dat indien 
minimumeisen en procedures voor registratie op EU-niveau worden vastgesteld en in de 
nationale registratiesystemen worden toegepast, hetzelfde niveau van milieubescherming 
en de volksgezondheid kan worden gewaarborgd.  

De groep van belanghebbenden verwees in zijn advies specifiek naar de veranderende 
wereldwijde situatie op het gebied van de uitvoer van kunststofafval. Bepaalde soorten 
kunststofafval die gewoonlijk naar China werden vervoerd en sinds kort het land niet 
meer binnen mogen, blijken naar een andere bestemming te worden vervoerd. De groep 
van belanghebbenden wees er ook op dat deze ontwikkeling nieuwe mogelijkheden voor 
recyclingbedrijven in de EU met zich meebrengt. 

 

Ad-hoc bijdragen 

De volgende ad-hocbijdragen werden verstrekt: 

Organisatie Vertegenwoordigde belangen Aard van de bijdrage 

Deense Kamer 
van Koophandel 

Deense industrie 

Schriftelijke opmerkingen 
naast de bijdragen in het 
kader van de gerichte 
raadpleging van de 
belanghebbenden. Zij 
leverden aanvullend bewijs 
voor een of meer 
evaluatiecriteria. 

EuRIC European Recycling Industries 

Eurometaux Europese non-ferrometaal-
industrie 

Hazardous Waste 
Europe 

EU-sector voor de verwerking 
van gevaarlijke afvalstoffen 

FEAD EU-sectoren voor afvalbeheer 
en milieudiensten 

HOSZ Hongarije Hongaarse sector voor de 
verwerking van afvalstoffen 

VDEH Duitsland Duitse staalproducenten 

Veolia Privésector — afvalbeheer-
diensten 
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Gebruik van de verzamelde informatie 

Alle informatie die in het kader van de gegevensverzameling is verzameld, zowel via de 
in dit samenvattend verslag beschreven raadplegingen als via literatuuronderzoek en het 
verzamelen van bewijsmateriaal door het team van consultants, werd samengevoegd tot 
één bestand. Aan de hand van dat bestand konden alle gegevensbronnen aan de 
evaluatievragen worden getoetst. Op die manier werden de relevante bronnen van 
bewijsmateriaal vastgesteld. In de hoofdtekst van de evaluatie wordt naar deze bronnen 
verwezen. De gegevens werden vervolgens geanalyseerd om tegenstrijdige of 
ondersteunende verklaringen en bewijsmateriaal in kaart te brengen en de in de 
eindevaluatie vervatte conclusies te kunnen bereiken. De tweede workshop met 
belanghebbenden diende om het ontwerp van de op deze informatie gebaseerde 
definitieve bevindingen te bevestigen en de conclusies op basis van die workshop aan te 
passen. In dit verband werd in het eindverslag volledig rekening gehouden met alle 
algemeen ondersteunde standpunten en werden minder gesteunde standpunten als 
zodanig aangegeven. 


