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Wat is het LIFE SMART Afvalproject?

De uitdagingen

Het LIFE SMART Afvalproject (LIFE13-ENV/UK/000549) is een innovatief panEuropees partnerschap tussen kerninstanties die betrokken zijn bij de aanpak van
afvaldelicten.

Afvalstromen van lage kwaliteit en waarde, of die moeilijk te behandelen zijn,
trekken voortdurend criminele activiteiten aan die winst maken ten koste van het
milieu en legitieme bedrijven in de Europese afvalindustrie. Deze illegale praktijken
veranderen doorlopend van aard en zijn niet makkelijk zichtbaar.

Het overkoepelende doel van het project is het aantonen van innovatieve manieren
om aan afval gerelateerde delicten te begrijpen, aan te pakken en terug te dringen.
Om dit te bereiken, zullen we nieuwe en moderne werkpraktijken ontwikkelen,
testen en toepassen, en directe maatregelen demonstreren om illegaliteit in
afvalstromen te beoordelen en tegen te gaan.

Milieuorganisaties en partnerinstanties hebben geen gedegen inzicht in de
manier waarop dergelijke illegale markten zich gedragen en hoe zij crimineel
gedrag kunnen aanpakken. Dit creëert grote uitdagingen, maar ook kansen voor
vernieuwing.

 ilieumisdrijven worden niet beperkt door grenzen en kunnen
M
de economie, en veiligheid, van een land aantasten … [Dit]
gaat vaak hand in hand met andere misdrijven zoals
paspoortfraude, corruptie, witwassen van geld en moord.
(Website van Interpol)
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Samenwerken
Het project wordt geleid door de Scottish Environment Protection Agency [Schotse
milieubescherming] (SEPA) in samenwerking met drie partnerinstanties die ook
hulpmiddelen zullen aandragen:
Natuurlijke bronnen Wales [Natural Resources Wales] (NRW), Verenigd Koninkrijk;
	Vereniging van steden en regio’s voor het beheer van recycling en duurzame
bronnen [Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource
management] (ACR+), België;

Hoe het project gefinancierd wordt
Het LIFE SMART Afvalproject strekt zich uit over een periode van vijf jaar, van juni 2014
tot mei 2019, en werd mogelijk gemaakt met de financiële steun van EU LIFE+. De totale
kosten van het project over deze periode bedragen £ 3,6 miljoen (€ 4,3 miljoen), met 50%
cofinanciering van LIFE.

Brussels Instituut voor Milieubeheer [Institut Bruxellois pour la Gestion de 		
l’Environnement/Brussels Instituut voor Milieubeheer] (IBGE-BIM), België.
Samen zullen we milieu-instanties aanmoedigen om doelen voor inlichtingen en
onderzoeken op te stellen met gebruik van gemeenschappelijke hulpmiddelen
rondom gedeelde probleemvlakken, om vervolgens gezamenlijk illegale activiteiten
te identificeren en aan te pakken. Voor bepaalde maatregelen zal de samenwerking
waarschijnlijk ook niet-milieugerelateerde instanties omvatten, zoals de politie, de
douane of financiële autoriteiten.
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Projectdoelen
De doelen van het LIFE SMART Afvalproject zijn als volgt:

Inzicht verkrijgen in afvaldelicten
Ontwikkeling en staving van innovatieve manieren
voor het inwinnen van inlichtingen en analytische
methoden voor het identificeren en begrijpen
van afvaldelicten die worden geassocieerd met
‘uitdagende’ afvalstromen, problematische
afvalbedrijven en illegale afvalactiviteiten.

Afvaldelicten evalueren, aanpakken en
terugdringen
Ontwikkeling van innovatieve, op inlichtingen
gebaseerde maatregelen en aantonen hoe deze
kunnen worden gebruikt om afvaldelicten aan te
pakken en de impact daarvan in de betreffende
gebieden te beperken.

Verspreiding, politiek en praktijk
Met als doel de projectresultaten en de getrokken
lessen aan anderen te communiceren, de voordelen
van de aanpak van afvaldelicten te verkopen en
veranderingen in Europese beleidslijnen en wetgeving
aan te sturen.
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Wat zal het project opleveren?
Om de doelen van het LIFE SMART Afvalproject te behalen, worden diverse resultaten beoogd, zoals hieronder samengevat.
	Er worden nieuwe praktijken en technologieën getest en beschikbaar gesteld
voor gebruik door geïnteresseerde ordehandhavende instanties in heel Europa.
	Er wordt een inlichtingencentrum opgericht om deelnemende
ordehandhavende instanties in staat te stellen informatie die hen uiteindelijk
zal helpen afvaldelicten te identificeren, te delen en analyseren.
	Coalities, hulpbronnen en informatie worden gedeeld tussen regelgevende of
ordehandhavende instanties, waarbij ten minste vier partnerschappen worden
onderhouden of opgericht nadat het project is afgerond.
In de latere fasen van het project worden rapporten ingediend bij relevante 		
EU instanties met aanbevelingen voor beleidsmatige of wettelijke maatregelen
om illegaal gedrag in bepaalde afvalmarkten te verstoren of beperken.

	Er worden trainingspakketten en cursussen ontwikkeld en uitgerold
bij ordehandhavende organisaties die betrokken zijn bij milieu- en/of
afvalbeheermarkten.
	Instanties (die niet deelnemen aan het project) zullen op inlichtingen
gebaseerde en/of nieuwe hulpmiddelen gebruiken als resultaat van hetgeen uit
het project geleerd is en de verspreiding van de getrokken lessen.
	Binnen de Lidstaten worden maatregelen tegen illegale afvalpraktijken
getroffen om illegaal gedrag te verstoren of beperken, met ten minste drie
illegale operaties ontdekt en verstoord gedurende de duur van het project.

Er worden casestudy’s samengesteld met informatie over de toepassing van 		
slimme, op inlichtingen gebaseerde regelgeving en de voordelen daarvan, en
om bewustheid te bevorderen.
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Waar bevinden we ons nu?
Er zijn goede vorderingen gemaakt in de eerste fase
van het LIFE SMART Afvalproject, na de oprichting van
de het team dat verantwoordelijk is voor het beheer, de
structuur en oplevering van het project.
We hebben ons hoofdzakelijk geconcentreerd op
communicatie met partners en belanghebbenden,
en hebben tegelijkertijd de belangrijkste beoogde
technische resultaten onderzocht die uiteindelijk zullen
helpen met het evalueren, aanpakken en terugdringen
van afvaldelicten.

Samenwerking is het hart van het project
Het LIFE SMART Afvalproject heeft reeds aanzienlijke,
en groeiende, interesse gewekt uit heel Europa, wat het
belang en de relevantie van de projectdoelen duidelijk
aantoont.
Diverse organisaties en experts zullen deelnemen
aan een bredere externe stuurgroep om deskundig
advies, informatie en ondersteuning voor het LIFE
SMART Afvalproject te bieden. De externe stuurgroep
heeft reeds diverse bijeenkomsten en workshops
georganiseerd en dit werk zal gedurende de duur van
het project worden voortgezet.

Calum MacDonald (Executive Director van SEPA) lanceerde het LIFE
SMART Afvalproject in november 2014 tijdens de conferentie van de
Scottish Environmental Crime Taskforce in Edinburgh.

Leden van de externe stuurgroep
ACR+

IBGE-BIM

Ireland’s
Environmental
Protection
Agency

Northern Ireland Natural Resources
Environment
Wales (NRW)
Agency (NIEA)

Police
Scotland

Scotland
Europa

Scottish
Environment
Protection
Agency

Scottish
Environmental
Crime
Task Force
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Waar bevinden we ons nu? (vervolg)
Er zijn steeds meer belanghebbenden bij het project betrokken die bereid zijn extra werk uit te voeren via de externe stuurgroep, en steeds meer mensen geven aan dat ze
bereid zijn om eraan bij te dragen. We werken momenteel met vertegenwoordigers van:
Milieuagentschap (Engeland) - Environment Agency (England);
Europol;
Federale Milieudienst (Zwitserland) - Federal Office of the Environment (Switzerland);
Interpol Werkgroep Milieumisdrijven - Interpol Pollution Crime Working Group;

Innovatie was een leidend principe
We hebben samen met onze partners een innovatief centrum voor de communicatie van inlichtingen ontwikkeld. Het is onze visie om een online samenwerkingsplatform voor
het oplossen van problemen aan te bieden, waar alle belanghebbenden informatie delen en deze gezamenlijk evalueren om nieuwe inzichten in, begrip van en reacties op
afvaldelicten te produceren. Het centrum biedt niet alleen een online toolkit, maar zal tevens helpen bij het opzetten van persoonlijke netwerken en partnerschappen en het
organiseren van workshops om internationale communicatie en samenwerking bij de aanpak van afvaldelicten te bevorderen.
We blijven met projectpartners communiceren over het ontwerp, de protocollen en operationele regelingen die nodig zijn om onze visie voor het centrum te verwezenlijken.
We willen tevens andere potentiële belanghebbenden bereiken, met inbegrip van vertegenwoordigers uit de industrie, om vast te stellen wat hun essentiële en gewenste
vereisten zijn ten aanzien van een dergelijke toolkit.  
Nauw verband houdend met het ontwerp van het centrum, zijn we tevens begonnen met de ontwikkeling van onze strategie voor het inwinnen van inlichtingen, die de
informatiebehoeften van het project uiteenzet. Informatie en inlichtingen zijn de meest waardevolle activa van het project en garanderen dat we onze informatie op effectieve
wijze verzamelen, verwerken en gebruiken, iets wat van kritiek belang is voor de succesvolle ontwikkeling en oplevering van het project. Ook hierbij vragen we om input van
zoveel mogelijk belanghebbenden en potentiële deelnemers om de strategie te ontwikkelen.
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De volgende stappen
Naarmate het LIFE SMART Afvalproject aan stootkracht wint, trachten we steeds meer bekendheid te geven aan het project en een steeds bredere groep Europese
ordehandhavende instanties en andere belanghebbenden als potentiële partners aan te trekken.
Voorbeelden van de volgende stappen bij de ontwikkeling van innovatieve manieren om inzicht te krijgen in aan afval gerelateerde delicten en deze aan te pakken en terug
te dringen, omvatten de ontwikkeling van het volgende:
• Strategie voor het inwinnen van inlichtingen – Na de ontwikkeling van deze
strategie is er een programma op hoog niveau voor het identificeren, vastleggen,
verwerken, beheren en presenteren van alle informatie en inlichtingen die nodig zijn
om de overeengekomen doelen te ontwikkelen en behalen.
• Centrum voor de communicatie van inlichtingen – Door ons werk hieraan voort
te zetten, verkrijgen we de middelen voor een nauwere samenwerking met en
coöperatie tussen internationale regelgevende milieu-instanties die betrokken zijn
bij het identificeren en aanpakken van ernstige afvaldelicten.
• Analytische tool voor concurrerend gedrag – Deze tool zal regelgevende
instanties in staat stellen mogelijkheden en kwetsbaarheden te identificeren die
kansen voor een concurrentievoordeel en crimineel gedrag kunnen bieden.
• Remote sensing technieken - Dit omvat het onderzoeken en beoordelen van meer
kosteneffectieve en gebruiksvriendelijke benaderingen van sensing technologie en
het ontwerpen van analysetechnieken om inlichtingen in te winnen over illegale
activiteiten die worden geassocieerd met ‘uitdagende’ afvalstromen zoals illegale
voorraden, het op of in de bodem brengen en stort.
• Audits van afvalstromen – Deze helpen bij het identificeren van lekken
in afvalverplaatsingen vanaf het punt van productie. Er worden innovatieve
benaderingen en tools ontworpen en ontwikkeld voor het ‘op locatie’ en op
sectorniveau uitvoeren van audits van ‘uitdagende’ afvalstromen, zodat de audits
minder ingewikkeld en arbeidsintensief zijn voor de milieu-instanties die ze
uitvoeren.

• Instrumenten voor het volgen van afval -Het team zal alle beschikbare
instrumenten voor het volgen van afval onderzoeken, beoordelen hoe geschikt
deze zijn voor het volgen van verplaatsingen van verschillende soorten afval, en
de implicaties van een dergelijke benadering evalueren, vooral binnen en tussen
landen.
De ontwikkeling van dergelijke praktische hulpmiddelen helpt regelgevende milieuinstanties bij het identificeren en aanpakken van de problemen die ofwel crimineel
gedrag bevorderen of de markt zelf in de criminele sfeer trekken. De deelname,
steun en kennisinbreng van professionals uit de industrie en marktexperts is
essentieel om dit werk te kunnen uitvoeren.
De deelname, steun en kennisinbreng van professionals uit de industrie en
marktexperts is essentieel om dit werk te kunnen uitvoeren.
Aangezien het probleem van afvaldelicten eigenlijk is
gekoppeld aan kwesties als het beheer van bronnen
en de kringloopeconomie, trachten we er ook
innovators bij te betrekken die de overgang naar
de kringloopeconomie binnen de industrie
bevorderen, evenals regelgevende instanties
en overheidsinstellingen verspreid over
heel Europa.
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Hoe u kunt helpen?
We zijn actief op zoek naar nieuwe partners en geïnteresseerde belanghebbenden die mee willen doen aan het LIFE SMART
Afvalproject en ons willen helpen slimmere regelgeving voor afval in Europa smarter regulation of waste in Europe te
verwezenlijken.
We krijgen in het bijzonder graag de steun van ordehandhavende instanties, vertegenwoordigers uit de industrie,
beleidsvormers, wetgevers en mensen met expertise in afvalbeheer of afvaldelicten om de groep belanghebbenden die
deelnemen aan het project nog verder uit te breiden.

Contact met ons opnemen
Als u specifieke vragen heeft, uw interesse wilt laten blijken of u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief, stuur dan een
e-mail naar lifesmartwaste@sepa.org.uk
Voor algemene informatie en updates gaat u naar www.lifesmartwaste.com.
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