De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC
Handleiding
Hoe de formulieren correct invullen?
Om toegang te krijgen tot uw aangifte ga naar: https://forma.ivcie.be en geef uw gebruikersnaam en
wachtwoord op1.
Als dit uw eerste aangifte bij de IVC is, geef dan de gebruikersnaam en het wachtwoord op die u per
brief heeft ontvangen. Wanneer u aangemeld bent, moet u eerst uw profiel aanmaken. Volg hiervoor
de stappen die op het scherm verschijnen. We raden aan dat u uw wachtwoord wijzigt wanneer u
zich de eerste keer aanmeldt.
Op de website voor aangifte zijn drie IVC-formulieren beschikbaar:
1. Het formulier voor de aanvraag van verwerkingsattesten, formulier C. Hiermee kunt u aan uw
operatoren de verwerkingsattesten van verpakkingsafval vragen die u hebt laten ophalen voor
recyclage of nuttige toepassing.
Meer informatie is hieronder te vinden in punt 2.
2. De aangifte zelf, het formulier A. Hierop kunt u uw onderneming en uw verantwoordelijkheden
inzake verpakkingen identificeren. Op dit formulier moet u de verpakkingshoeveelheden
aangeven, onder uw verantwoordelijkheid, die u op de Belgische markt gebracht hebt en
opgehaald hebt.
Meer informatie is hieronder te vinden in punt 3.
In dat deel kunt u, indien nodig, ook de hoeveelheden verpakkingen met gevaarlijke stoffen
meedelen.
Meer informatie is hieronder te vinden in punt 4.
3. Het formulier voor verwerkingsattest, formulier D.
Meer informatie is hieronder te vinden in punt 5.

Let op: Om te beginnen vragen wij u om uw formulieren C in te dienen.
Alvorens uw aangifteformulier A in te vullen, moet u dus eerst uw IVC verwerkingsattesten
aanvragen (via het formulier C) en deze naar de operatoren sturen. Hierna vindt u meer informatie
(zie punt 2).
Let op: Volgend jaar zal de IVC aangiftes van ondernemingen die dit jaar niet al hun aanvragen
voor verwerkingsattesten (formulier C) ingediend hebben, niet goedkeuren.
Zonder verwerkingsattesten kan een onderneming niet bewijzen dat het verpakkingsafval onder zijn
verantwoordelijkheid weldegelijk verwerkt is, waardoor de IVC de aangifte niet kan goedkeuren.
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Deze gegevens zijn hetzelfde als de gegevens van vorig jaar/vorige jaren. Als u uw wachtwoord vergeten bent,
kunt u het ophalen via het e-mailadres dat u vorig jaar/vorige jaren opgegeven hebt in uw profiel. Klik daarvoor
op de link Wachtwoord vergeten.
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1. Hoofdpagina: Dossierstatus
Op de pagina Dossierstatus hebt u toegang tot de 3 formulieren (A, C en D). U kunt terugkeren naar
deze pagina door op de link Dossierstatus te klikken (linksboven onder de naam van uw bedrijf).
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2. Aanvragen 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

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.
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Volg hiervoor de volgende stappen:

3

4

5
1
2

Indien u uw operator niet vindt, is hij ofwel niet gekend bij de IVC, ofwel wenst hij niet via
elektronische weg met de IVC werken. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact met ons op.
Verstuur de aanvraag naar uw operator. Volg hiervoor de volgende stappen:
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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.
Let op: Volgend jaar zal de IVC aangiftes van ondernemingen die dit jaar niet al hun aanvragen
voor verwerkingsattesten (formulier C) ingediend hebben, niet goedkeuren.
Zonder verwerkingsattesten kan een onderneming niet bewijzen dat het verpakkingsafval onder zijn
verantwoordelijkheid weldegelijk verwerkt is, waardoor de IVC de aangifte niet kan goedkeuren.

3. Het aangifteformulier A
Op het formulier voor de jaarlijkse aangifte, formulier A, moet u eerst de gegevens van uw
onderneming, activiteit(en), contactpersoon enz. invullen. Vervolgens moet u uw
verpakkingsverantwoordelijkheden nauwkeurig identificeren, in het deel Vraagstelling.
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Volg de volgende stappen om het formulier A in te vullen:
1

2

3.1. Structuur en Vraagstelling
De structuur van het formulier is zichtbaar in de linkerkant van de pagina (onder (1)). Het nieuwe
gedeelte Vraagstelling bestaat uit 6 hoofdvragen (onder (2)):
1
2

Let op: Gelieve de vragen in het deel Vraagstelling zo correct mogelijk te beantwoorden.
Let op: Als u voor een deel van uw verpakkingen aangesloten bent bij een erkend organisme (Fost
Plus of Val-I-Pac), gelieve dit dan aan te duiden. In dit deel krijgen we een algemeen overzicht van
uw verpakkingsverantwoordelijkheden.
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3.2. Aangifte van op de markt gebrachte hoeveelheden en hoeveelheden voor
recyclage of nuttige toepassing
In de aangifte moeten alle gegevens over gewichten in ton vermeld worden.
In de tabellen om de op de markt gebrachte verpakkingen aan te geven, in de delen Aangifte:
huishoudelijk en/of Aangifte: bedrijfsmatig, moet u de op de markt gebrachte hoeveelheden maar
eveneens het totaal aantal verpakkingen d.w.z. de aantal eenheden van verpakte producten (en
niet de som van de tonnages) opgeven (zie onderstaande afbeelding).
Let op: De wetgeving verplicht verpakkingsverantwoordelijken het aantal verpakkingen dat op de
Belgische markt gebracht wordt aan te geven (artikel 18, §1, 4° en 5° van de
Samenwerkingsovereenkomst). De IVC zal aangiftes van ondernemingen die deze gegevens niet
ingevuld hebben, niet goedkeuren!

Aantal primaire verpakkingseenheden = aantal verkochte producten
Aantal tertiaire verpakkingseenheden/voor transport = aantal transportverpakkingen (bijv. het aantal
palletten)
Aantal secundaire verpakkingseenheden/verzameling: op basis van het aantal primaire
verpakkingen OF op basis van het aantal tertiaire verpakkingen schat u het aantal secundaire
verpakkingseenheden/verzameling.
Onder punt 6 vindt u meer informatie en voorbeelden over hoe u het aantal verpakte
producteenheden kunt bepalen.
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In de delen Verwerking: huishoudelijk en/of Verwerking: bedrijfsmatig moet u de hoeveelheden, in
aantal ton, voor recyclage en nuttige toepassing aanduiden.
Let op: Het feit dat u verwerkingsattesten ontvangt van uw operatoren ontslaat u niet van de
verplichting de verwerkte hoeveelheden aan te geven in de delen Verwerking: huishoudelijk en/of
Verwerking: bedrijfsmatig. De IVC zal aangiftes van ondernemingen die deze gegevens niet
ingevuld hebben in de aangifte (formulier A), niet goedkeuren!

3.3. Legende
Om een formulier op te stellen.
Om een element te verwijderen (formulier, materialen,
enz.).
Om uw documenten af te drukken.
Om slechts één element te kiezen (bijvoorbeeld: uw
operator).
Om één of meerdere elementen van een lijst te kiezen.
Hiervoor selecteert u het element (bijvoorbeeld een
materiaal) en klikt u op +. Doe hetzelfde voor de andere
elementen.
Om informatie te krijgen over het in te vullen veld.
Om een voorbeeld te krijgen dat kan helpen om de
formulieren in te vullen.
Om naar de volgende pagina te gaan.
Om terug te keren naar de vorige pagina.

3.4. Potentieel gevaarlijke verpakkingen
De potentieel gevaarlijke verpakkingen zijn primaire verpakkingen die mogelijk verontreinigd zijn
door het product dat ze bevatten. Indien uw bedrijf dit type verpakkingen op de Belgische markt
heeft gebracht, moet u deze een tweede keer aangeven in het gedeelte Potentieel gevaarlijke
verpakkingen.
In dit gedeelte vindt u tabellen die de totale hoeveelheden eenmalige primaire verpakkingen
hernemen, met inbegrip van de potentieel gevaarlijke verpakkingen, die u voordien heeft
aangegeven. In deze tabellen moet u per verpakkingsmateriaal het overeenstemmende aandeel
potentieel gevaarlijke verpakkingen preciseren dat u op de Belgische markt heeft gebracht in de loop
van het jaar (zie hieronder). U vindt eveneens een voorbeeld op de website.
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4. Uw aangifte A valideren
Helemaal onderaan de navigatiekolom (linkerkant van het scherm), ziet u de link Valideer aangifte.
Via deze link kunt u controleren of u de verschillende vragen correct en volledig beantwoord heeft.
Door op deze link te klikken krijgt u een overzicht van de vragen die niet correct werden ingevuld.
Op deze link klikken, betekent niet dat uw formulier verstuurd is. Op Valideer aangifte klikken, houdt
dus geen enkel risico in, u kunt nog steeds terugkeren. Pas als u alle gegevens correct ingevuld hebt,
kunt u het formulier definitief valideren en opsturen.
Als u geen fouten gemaakt hebt of wanneer de fouten gecorrigeerd zijn, kunt u uw aangifteformulier
dan opsturen naar de IVC. Om uw aangifteformulier naar de IVC te versturen, zal u, als gemachtigde
vertegenwoordiger van de verpakkingsverantwoordelijke, gevraagd worden om dit te ondertekenen.
Er zijn twee manieren om het formulier te ondertekenen en te versturen:
1. Een elektronische handtekening met de eID (elektronische identiteitskaart)
U kunt ervoor kiezen om het formulier te ondertekenen met uw elektronische identiteitskaart
(eID). Zo lang u dit niet gedaan heeft, heeft de IVC geen toegang tot de gegevens van uw
aangifte.
2. Een handgeschreven handtekening via een standaardbrief
U kunt ervoor kiezen om een standaardbrief af te drukken die u ondertekent en via de post naar
de IVC stuurt. Indien u ervoor kiest om uw aangifte te ondertekenen via een standaardbrief,
heeft de IVC pas toegang tot de gegevens van uw aangifte na de ontvangst en de registratie van
de ondertekende standaardbrief.
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5. 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.

6. Aantal eenheden van verpakte producten
De wetgeving verplicht verpakkingsverantwoordelijken het aantal verpakkingen dat op de
Belgische markt gebracht wordt aan te geven (artikel 18, §1, 4° en 5° van de
Samenwerkingsovereenkomst).
Hieronder vindt u een methode om het aantal verpakkingen te berekenen.

Aantal primaire verpakkingseenheden = aantal verkochte producten

De som van de producten die verpakt zijn in kunststof, karton, enz. en verkocht zijn op de
Belgische markt = aantal primaire verpakkingseenheden.
Het volstaat dus dat u uw boekhouding of uw voorraadbeheer raadpleegt om het aantal verkochte
verpakte producten te bepalen.
Voorbeeld 1: u brengt groenteconserven op de Belgische markt. Het aantal primaire
verpakkingseenheden komt overeen met het aantal verkochte conserven (ongeacht de inhoud).
Voorbeeld 2: u verpakt boormachines (beschermd met kunststof en in kartonnen dozen). Het aantal
primaire verpakkingseenheden komt overeen met het aantal verkochte boormachines.

Aantal tertiaire verpakkingseenheden/voor transport = aantal transportverpakkingen
(bijv. het aantal palletten)
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U moet de "belangrijkste" transportverpakking identificeren die u op de Belgische markt brengt:
pallet, IBC, houten kist, enz.
Over het algemeen worden geïmporteerde of verhandelde goederen getransporteerd op palletten.
Indien dat het geval is voor uw onderneming, is de "belangrijkste" transportverpakking dus de pallet.
Het volstaat dan het aantal palletten te bepalen die op de Belgische markt worden gebracht,
ongeacht de getransporteerde producten (m.a.w. het aantal palletten bepalen die u geïmporteerd en
uitgepakt hebt in België en/of de palletten die u gevuld hebt en naar Belgische klanten verzonden
hebt).
Voorbeeld: u hebt 50 palletten, die omwikkeld waren met beschermfolie (met diverse goederen),
ontvangen van buitenlandse leveranciers en uitgepakt. In dat geval is het aantal tertiaire
verpakkingseenheden 50.

Aantal secundaire verpakkingseenheden/verzameling

De verpakkingen voor verzameling of secundaire verpakkingen zijn verpakkingen die een groep van
een bepaald aantal producteenheden vormen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een kunststof
verpakking rond zes drankflessen of een kartonnen doos waarin 4 zakken lijm verkocht worden.
Methode A: u kent het aantal primaire verpakkingen. Indien u producten verpakt of producten
importeert om ze te verkopen in België, volstaat het in de praktijk dat u uw boekhouding of
voorraadbeheer raadpleegt om het aantal secundaire verpakkingen te bepalen die op de Belgische
markt gebracht worden.
Indien u echter het aantal geïmporteerde secundaire verpakkingen niet kent, moet u daarvan een
schatting maken, op basis van het gekochte aantal producteenheden (doorgaans gekend via uw
boekhouding of voorraadbeheer).
Op basis van het aantal primaire verpakkingen kunt u een schatting maken van het aantal
secundaire/verzamelverpakkingen.
Voorbeeld: In het buitenland koopt u bloem die verpakt is in aparte zakken, verzameld per 5 stuks in
kunststof verpakkingen. Indien u 1000 zakken bloem hebt gekocht, volstaat het dit aantal te delen
door 5 om het aantal verzamelverpakkingen te bepalen, m.a.w. 1000 / 5 = 200 secundaire
verpakkingen.
Methode B: u kent het aantal tertiaire verpakkingen. Indien u producten importeert die u uitpakt
binnen uw onderneming (voor eigen gebruik), is het mogelijk dat u het aantal uitgepakte primaire en
secundaire verpakkingen niet kent. U zal dan een schatting moeten maken, op basis van het aantal
tertiaire verpakkingen (doorgaans gekend via uw boekhouding of voorraadbeheer).
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Op basis van het aantal tertiaire verpakkingen kunt u een schatting maken van het aantal
secundaire/verzamelverpakkingen.
Voorbeeld: In het buitenland koopt u flessen met oplosmiddel, die per twee stuks verpakt zijn in
kunststof en getransporteerd worden op palletten. Indien u 50 palletten geïmporteerd hebt en u
berekent dat er gemiddeld 12 pakketten van 2 flessen per pallet zijn, hoeft u alleen het aantal
palletten te vermenigvuldigen met het aantal pakketten met flessen, m.a.w. 50 x 12 = 600 secundaire
verpakkingen.

7. Samenvatting van de aandachtspunten
1.

Voordat u uw aangifte begint, vragen we dat u uw aanvragen voor IVC-verwerkingsattesten
(formulieren C) indient.
Vooraleer uw aangifteformulier A in te vullen, dient u dus uw aanvragen voor IVCPunt 2
verwerkingsattesten voor operatoren (formulieren C) invullen en opsturen (zie punt 2).
[Pagina 2]

2.

Volgend jaar kan de IVC aangiften van ondernemingen die dit jaar niet al hun aanvragen
voor verwerkingsattesten (formulier C) ingediend hebben, niet goedkeuren.
Zonder verwerkingsattesten kan een onderneming niet bewijzen dat het verpakkingsafval
onder zijn verantwoordelijkheid weldegelijk verwerkt is waardoor de IVC de aangifte niet kan
goedkeuren.

3.

Gelieve de vragen in het deel Vraagstelling zo correct mogelijk te beantwoorden.

4.

Als u voor een deel van uw verpakkingen aangesloten bent bij een erkend organisme (Fost
Plus of Val-I-Pac), gelieve dat dan aan te duiden. Zo krijgen we een algemeen overzicht van
uw verpakkingsverantwoordelijkheden.

Punt 2
[Pagina 2]
Punt 3.1
[Pagina 4]

Punt 3.1
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5.

Alle gegevens over gewichten moeten in ton vermeld worden.

6.

Het feit dat u verwerkingsattesten ontvangt van uw operatoren ontslaat u niet van de
verplichting de verwerkte hoeveelheden aan te geven in de delen Verwerking: huishoudelijk
en/of Verwerking: bedrijfsmatig. De IVC zal aangiftes van ondernemingen die deze
gegevens niet ingevuld hebben in de aangifte (formulier A), niet goedkeuren.

Punt 3.2
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7.

U kunt uw aangifte (formulier A) pas definitief valideren en opsturen wanneer u alles correct
ingevuld hebt.

Punt 4
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8.

De wetgeving verplicht verpakkingsverantwoordelijken het aantal verpakkingen dat op de
Belgische markt gebracht wordt aan te geven (artikel 18, §1, 4° en 5° van de
Samenwerkingsovereenkomst).
Aantal primaire verpakkingseenheden = aantal verkochte producten
Aantal tertiaire verpakkingseenheden/voor transport = aantal transportverpakkingen (bijv.
het aantal palletten)
Aantal secundaire verpakkingseenheden/verzameling: op basis van het aantal primaire
verpakkingen OF op basis van het aantal tertiaire verpakkingen schat u het aantal
secundaire verpakkingseenheden/verzameling.

Punt 3.2
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Punt 3.2
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en
punt 6
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