
Deze informàtie is bedoeld voor bedrijven en pàrticulieren die

gebruikte elektrische en elektronis(he apparatuur exporteren of
voor de export verkopen. Elektrische en elektronische àppàratuur

wordt gemakshalve gedefinieerd als iets dat werkt met een

stekker of een batterii. Het gaat daarbij om onder meer koelkasten,

radio's, televisietoestellen, mobiele telefoons en computers.

Hie.leest u àan welke eisen u moet voldoen volgens de Europese

regelgeving en Nederlandse regelingen voor de export vèn

gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Afva l?
Bij exportcontroles wordt vaak apparatuur aangetroffen waar de

oorspronkelijke gebruiker afstand van heeft gedaan en waarvan niet

duideliik is of deze nog functioneert. Ook kan het voorkornen dat
de verpèkking om apparatuur onvoldoende is waardoor schade aan

de apparatuur kan ontstaan. ln beide gevallen worden dergelijke

apparaten op grond van de Europese en Nederlandse regelgeving

aangemerkt als afual. De export is dan niet of alleen met vergunning

toegestaan. Gebruikteapparaten die in het buitenland opnieuw

worden gebruikt en dus werken, worden niet als afval beschouwd.

Maar dan moet wel aan een aantal vooTWaarden zijn voldaan.

Welke voorwaarden dat zijn,'leest u in deze folder

Giftig
Elektrische en elektronische appàratuur bevat vaak giftige bestanddelen.

Bij ondeskundige verwerking in het land van bestemming kan dit
verontreiniging van bodëm, water en lucht veroorzaken. Daarnaast kan

het een gevaar opleveÍen voor de gezondheid van de lokale bevolking.





Bijlage r



Wat moet u doen als u gebruikte elektrische of elektronische apparatuur wilt exporteren?
Wilt u gebruikte appèraten als tweedehands product (laten) exporteren, dan is het aan u om aan te tonen dat er geen sprake is van

een afval5toí Dat doet u met de volgende documenten.

' U moet beschikken over een kopie van de factuur, het contract van de verkoop en/of de eigendomsoverdracht van de apparatuur

waarin wordt verklaard dèt de apparatuur opnieuw gebruikt gaat worden en helemaal functioneel is (dus werkt).

' Een verklaring van de houder die het vervoer van de apparaten organiseert, dat de zending geen materiaal of apparatuur bevat die

als afval beschouwd moet worden. De inspectie verwacht dat in deze verklaring ook is opgenomen:
. volledige naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e'mailadres van de houder;
. de handtekening van de houder;

. U moet beschikken over (een kopie)van een testbewijs {testcertificaat, keu ringsbewils) voor elk apparaat in de zending.

Dit bewijs staat voor de goede werking van het apparaat.

' Het apparaat of de verpakking van het apparaat is voorzien van een etiket dat de volgende informatie bevat.
. benaming van het apparèèt;
. identificatienummer van het apparaat (typenummer en bijvoorbeeld serienummer);
. productiejaar (als dit bekend is);

. gegevens zoals volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van het bedrijf waar de test is l.ritgevoerd;

. het type van de test;

. de dàlum waarop de Lest is uitgevoerdi

. de resultaten van de test.

De lading moet beschikken ove. passende bescherming tegen beschadiging tijdens het vervoer en het in- en uitladen, met name

door voldoende verpakking en passende stapeling van de lading Qie bijloge l voot goede en foute voorbeelden).

Koelapparatuur mag geen (H)cFK's bevatten (zie bijlage 2 voor verboden koudemiddelen).

Wat moet u doen als u de apparatuur aanmerkt als garaÉtiegoed?
ln dat geval hoeft u geen factuur, contract en testbewijs te overleggen. U moet dan wel kunnen aantonen dat het daadwerkelijk om

garantiegoed gaat. Hiervoor heeft u het volgende nodig:
. een bewijs dat er overbrenging plaatsvindt in het kader van een overdrachtsovereenkomst tussen ondernemingen; en

. een bewijs dat de apparatuur wordt teruggestuurd naar de producent (of een derde die in diens naam handelt)voor

reparatie onder garantie met het oog op hergebruik.

Wat kunt u verwachten van de controlerende overheden?
De douane of de inspectie controleert bij aangifte, dan wel bij overslag in de haven, of u aan de bovenstaande voorwaarden heeft

voldaan en of de docu menten ju ist zijn. Daa rbij za I ook worden gekeken of de testgegevens vo lled ig en ju ist ziin. Voldoen de

documenten niet of is het apparaat niet meer werkend, dan beschouwt de overheid deze als afval en zal het transport ervan als

illegaal afvaltransport worden aangemerkt. lnspecteu15 zullen met steekproeven de iuistheid van testrapporten onderzoeken.

Dit doen ze bijvoorbeeld bii diegene die de test heeft uitgevoerd of door zelf apparatuur op werking te testen.

Dit kan het tran5port vertragen. De kosten daarvan komen voor rekening van de expediteur en/of zijn opdrachtgever.

Wat ziin de gevolgen als u niet aan de eisen voldoet?
De export vàn elektris.h en elektronisch afval in str'jd met een expo-tverbod, of zonder de ve-eiste vergunningen, ;5 illegaal.

Het tegengaah hiervan heeft bij de inspecties prioriteit. Als illegaliteit wordt vastgesteld, zal daartegen strafrechteliik en/of

bestuursrechtelijk worden opgetreden.
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Prohibited

cFc

Rrl

Rr2

Rrl

Rrr4

R5oo

R5o2

R5o3

Permitted

HFC

R23

Rl2

RioTa

Rr 25

Rrl4a

Rr43è

Rr52ë

R227ea

R2l6a

Rjr6à

R4o4a

R4o7a

R4o7b

R4o7c

R4roa

R5o7

R5o8a

R5o8b

lsceon5g

HCFC

R22

Rr2j

Rr24

Rr42b

R4ora

R4orb

R4o2a

R4o2b

R4ola

R4o3b

R4oBa

R4o9a

R4o9b

OTHER

RrTo (ethane)

R29o (propene)

R600 a (isobutane)

R7r7 (an'rmonlè)

R744 (co.)

Rr27o (pÍopylene/propene)

R7r8 (water)
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