IVC-verwerkingsattesten voor verpakkingsafval
Als operator ontvangt u van uw klanten (verpakkingsverantwoordelijken) aanvragen
voor verwerkingsattesten. De aanvraagformulieren (C-formulieren) en
verwerkingsattesten (D-formulieren) zijn in elektronisch formaat.
Om de verwerkingsattesten te kunnen opstellen en afleveren aan uw klanten, dient u zich
aan te melden bij de applicatie van de IVC op https://forma.ivcie.be/.
Hieronder vindt u meer informatie over de timing en de werkwijze.
Ter herinnering: de terminologie
- Aanvraag voor een verwerkingsattest voor het aangiftejaar XXXX = formulier C/XXXX
- Verwerkingsattest voor het aangiftejaar XXXX = formulier D/XXXX
1. Timing
VUL DIT JAAR UITSLUITEND VERWERKINGSATTESTEN VOOR HET AANGIFTEJAAR 2015 IN ! U hebt
vorig jaar aanvragen C/2015 voor verwerkingsattesten ontvangen vanwege uw klanten. Dit jaar moet
u dus de verwerkingsattesten D/2015 invullen. U hebt tot 31 maart 2016 de tijd om formulieren
D/2015 af te leveren. Meer informatie vindt u onder punt 2.3.
Behandel ZEKER NOG NIET de aanvragen voor het aangiftejaar 2016 die u begin dit jaar zal
ontvangen. Wij vragen u enkel om na te kijken of u alle aanvraagformulieren C/2016 heeft
ontvangen op uiterlijk 31 maart 2016. Indien dit niet het geval is voor bepaalde klanten, gelieve hen
dan te vragen om de IVC te contacteren. Zij kunnen dan nog tot 30 april 2016 een aanvraag doen.
De timing samengevat
1. De aanvragen voor verwerkingsattesten sorteren volgens datum;
2. De aanvragen voor 2015 (formulieren C/2015) selecteren en uiterlijk op 31 maart 2016 de
verwerkingsattesten 2015 (formulieren D/2015) aanmaken;
3. Nakijken of u uiterlijk op 31 maart 2016 alle aanvragen voor attesten (formulieren C/2016) hebt
ontvangen;
4. Indien er aanvragen voor 2016 (formulieren C/2016) ontbreken, de betrokken klanten
verwittigen en hen vragen om contact op te nemen met de IVC. Zij kunnen dan nog tot 30 april
2016 een aanvraag doen.

Let op: Tijdens een bepaalde periode zult u de webapplicatie tegelijk met uw
klanten/verpakkingsverantwoordelijken gebruiken. Dit kan verwarrend zijn. Het is dus erg belangrijk
dat u ervoor zorgt dat u ALLEEN DE VERWERKINGSATTESTEN D/2015 INVULT en niet de
formulieren D/2016.
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2. Gebruik van de formulieren
2.1. Aanmelden
Een operator die een C-formulier van een verpakkingsverantwoordelijke ontvangt, dient het Dformulier in via de applicatie van de IVC. Dit jaar zal in principe geen vervangend verwerkingsattest
aanvaard worden door de IVC.
Gelieve u aan te melden op de website voor aangifte om de applicatie te gebruiken:
https://forma.ivcie.be/.
Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Als u uw wachtwoord vergeten bent, klik dan op de link
"Wachtwoord vergeten". U ontvangt dan een e-mail op het adres dat u opgegeven hebt in de
profielgegevens van de applicatie.
2.2. Eerste gebruik - Profielgegevens
Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij de applicatie voor de IVC-aangifte, moet u eerst uw
profielgegevens invullen voordat u de applicatie kunt gebruiken. Het veld "Ondertekenaar formulier
D" is belangrijk; met de naam die u hier invult, zullen de verwerkingsattesten ondertekend worden.
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2.3. Overzichtspagina
Na het profielscherm komt u op de overzichtspagina. Wanneer een verpakkingsverantwoordelijke
een formulier C indient, gaat u dit op deze overzichtspagina te zien krijgen.

U kunt bedrijven zoeken op bedrijfsnaam of ondernemingsnummer.
U kunt bedrijven sorteren op “Status”. De mogelijke statussen zijn:
 Ontvangen – u hebt een formulier C ontvangen en kunt het formulier D aanmaken
 Verzonden – u hebt het formulier D aangemaakt en verzonden naar de IVC
 Gesloten
 Geweigerd – u hebt geweigerd een formulier D aan te maken
U kunt de aanvragen ook sorteren op “Aangiftejaar”.
U selecteert een bedrijf door op het kladblokje met potlood te klikken.
De timing samengevat:
1. De aanvragen voor verwerkingsattesten sorteren volgens datum;
2. De aanvragen voor 2015 (formulieren C/2015) selecteren en uiterlijk op 31 maart 2016 de
verwerkingsattesten 2015 (formulieren D/2015) aanmaken;
3. Nakijken of u uiterlijk op 31 maart 2016 alle aanvragen voor attesten (formulieren C/2016) hebt
ontvangen;
4. Indien er aanvragen voor 2016 (formulieren C/2016) ontbreken, de betrokken klanten
verwittigen en hen vragen om contact op te nemen met de IVC. Zij kunnen dan nog tot 30 april
2016 een aanvraag doen.

2.4. Opmaken van een formulier D
U vult voor de geselecteerde verpakkingsverantwoordelijke het tonnage in (1) dat door u opgehaald
werd in het betreffende jaar en u geeft voor dit tonnage de toegepaste verwerkingsmethode (2) aan.
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U geeft steeds het totale tonnage in dat u hebt opgehaald (en niet de hoeveelheid waarvoor uw
klant de verpakkingsverantwoordelijke is). De applicatie zal vervolgens zelf het percentage (van de
verpakkingsverantwoordelijkheid) toepassen dat de verpakkingsverantwoordelijke heeft opgegeven
in zijn formulier C.
Om het formulier aan te maken, vinkt u onder (3) het vakje “Goedk.” (staat voor “Goedkeuren”) aan
en klikt u onder (4) op “Attest aanmaken”.
Als u vergeet om het vakje “Goedkeuren” aan te vinken, d.w.z. als u geen enkel vakje “Goedkeuren”
aanvinkt, krijgt u een foutmelding. U kunt er wel voor opteren om slechts een gedeelte van een
Formulier C te aanvaarden, met name om niet alle materialen te aanvaarden, door enkel bij deze
materialen die u wenst goed te keuren, het vakje “Goedkeuren” aan te vinken.
Wanneer u het attest aanmaakt, wordt het automatisch verstuurd naar de IVC.
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U hebt de keuze tussen dezelfde verwerkingsmethodes als vroeger. Eén attest kan voor eenzelfde
materiaal evenwel slechts één verwerkingsmethode vermelden. Gelieve daarom contact op te
nemen met uw klant indien u meerdere methodes wil vermelden (bijv. hout dat deels zal
gerecycleerd worden en deels verbrand), zodat de klant een bijkomende aanvraag kan opstellen voor
hetzelfde materiaal. U kan dan nadien de gerecycleerde hoeveelheid vermelden op één formulier en
de verbrande hoeveelheid op het andere formulier.
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2.5. Afkeuren
U kunt ook weigeren een D-formulier op te maken. U doet dit door op “Afkeuren” te klikken. In dit
geval vragen wij u om feedback te geven aan de verpakkingsverantwoordelijke in het veld “Feedback
voor de verpakkingsverantwoordelijke”.
U hebt tevens de mogelijkheid om niet volledig te weigeren, maar slechts gedeeltelijk. U doet dit
door voor sommige materialen het vakje “Goedkeuren” NIET aan te vinken en vervolgens op “Attest
aanmaken” te klikken.
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Bij de verpakkingsverantwoordelijke wordt uw feedback op de volgende wijze getoond:

2.6. Belangrijke opmerkingen over het D-formulier
1. De timing samengevat
1. De aanvragen voor verwerkingsattesten sorteren volgens datum;
2. De aanvragen voor 2015 (formulieren C/2015) selecteren en uiterlijk op 31 maart 2016 de
verwerkingsattesten 2015 (formulieren D/2015) aanmaken;
3. Nakijken of u uiterlijk op 31 maart 2016 alle aanvragen voor attesten (formulieren C/2016)
hebt ontvangen;
4. Indien er aanvragen voor 2016 (formulieren C/2016) ontbreken, de betrokken klanten
verwittigen en hen vragen om contact op te nemen met de IVC. Zij kunnen dan nog tot 30
april 2016 een aanvraag doen.
2. Tijdens een bepaalde periode zult u tegelijk met uw klanten/verpakkingsverantwoordelijken in
de applicatie werken. Het is erg belangrijk dat u ervoor zorgt dat u ALLEEN de
verwerkingsattesten voor 2015 (D/2015) invult en niet die van 2016.
3. Een operator die een C-formulier van een verpakkingsverantwoordelijke ontvangt via de
elektronische module, dient het D-formulier in via de elektronische module.
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4. In de module moet de operator HET TOTALE bij zijn klant INGEZAMELDE/OPGEHAALDE
TONNAGE aangeven en niet het tonnage onder de verpakkingsverantwoordelijkheid van zijn
klant.
5. De formulieren C/2016 moeten uiterlijk op 31 maart 2016 aankomen bij de operator. Als u
merkt dat een klant niet alle C-formulieren (of slechts een deel daarvan) heeft opgestuurd voor
eind maart 2016, gelieve hem dat dan te melden.
6. Dit jaar zal in principe geen enkel vervangend verwerkingsattest aanvaard worden door de IVC.
Gelieve bij problemen zo snel mogelijk de IVC te contacteren.
7. Indien u een elektronisch formulier C/2015 van de verpakkingsverantwoordelijke weigert, dan
vragen wij u nadrukkelijk om de reden voor weigering uit te leggen via de elektronische module
(via “feedback voor de verpakkingsverantwoordelijke”).
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3. Wat krijgt de verpakkingsverantwoordelijke te zien?
Voor uw informatie wordt hieronder getoond wat de verpakkingsverantwoordelijken te zien krijgen
en welke instructies zij van ons meekrijgen. De tekst die gericht is aan de verpakkingsverantwoordelijken, staat hier cursief gedrukt.
3.1. De dossierstatus
Via de pagina Dossierstatus heeft u toegang tot het aangifteformulier A en de formulieren C en D. U kunt
terugkeren naar deze pagina door op de link Dossierstatus te klikken (linksboven onder de naam van uw
bedrijf).

3.2. Aanvragen van IVC-verwerkingsattesten (formulieren C)
Indien u uw terugnameplicht voor volgend jaar nog individueel wilt vervullen, raden wij u aan om in de eerste
plaats uw formulieren C in te dienen. Dat zal niet meer mogelijk zijn na de verzending van uw aangifte
(formulier A). U moet hierop het aandeel van de stroom verpakkingen vermelden dat bij u wordt ingezameld
door uw operatoren en waarvoor u verpakkingsverantwoordelijke meent te zijn.
Volg hiervoor de volgende stappen:

1

2
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Om het formulier in te vullen, dient u eerst uw operator te selecteren en vervolgens de materiaalsoort aan te
duiden. Om het aandeel verpakkingen dat onder uw verantwoordelijkheid valt te preciseren, dient u de twee
vragen die op uw scherm verschijnen, te beantwoorden. Volg hiervoor de volgende stappen:
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Indien u uw operator niet vindt, is hij ofwel niet gekend bij de IVC, ofwel wenst hij niet via elektronische weg
met de IVC te werken. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact met ons op.
Verstuur de aanvraag naar uw operator. Volg hiervoor de volgende stappen:

2

1

Opgelet! Indien u het vakje Aanvraag verzenden naar operator (aangeduid onder (1)) niet aankruist voordat u
op Bewaren klikt, zal uw formulier C niet naar uw operator verstuurd worden.
3.3. Verwerkingsattesten
Eens uw verwerkingsattesten door uw operator zijn ingevuld, worden uw verwerkingsattesten naar de IVC
gestuurd. U kunt deze ook raadplegen via het tabbad Verwerkingsattesten. Deze attesten vermelden de
verpakkingshoeveelheden waarvoor u verpakkingsverantwoordelijke bent en die werden ingezameld en
verwerkt door uw operatoren. U hoeft dus niets te doen in dit gedeelte.
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4. Legende
Om een verwerkingsattest op te
stellen.
Om de aanvraag (formulier C) af te
drukken.
Om een verwerkingswijze te
selecteren.
Om een aangemaakt
verwerkingsattest af te drukken.
Om informatie te krijgen over het
in te vullen veld.
Om extra informatie door te sturen
naar de verpakkingsverantwoordelijke, bij weigering
om een verwerkingsattest op te
maken.
Om een verwerkingsattest aan te
maken.
Om een verwerkingsattest af te
keuren.
Om een lijn van een
verwerkingsattest goed te keuren.
Indien dit niet wordt aangevinkt, zal
deze materiaalsoort niet op het
verwerkingsattest komen.
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