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Export van gebruikte 
elektr(on)ische apparatuur 
Deze informatie is bedoeld voor bedrijven en particulieren die 
gebruikte elektrische en elektronische apparatuur exporteren of 
voor de export verkopen. Elektrische en elektronische apparatuur 
wordt gemakshalve gedefinieerd als lets dat werkt met een 
stekker of een batterij. Het gaat daarbij om onder meer koelkasten, 
radio's, televisietoestellen, mobiele telefoons en computers. 
Hier leest u aan welke eisen u moet voldoen volgens de Europese 
regelgeving en Nederlandse regelingen voor de export van 
gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. 

Afval? 
Bij exportcontroles wordt vaak apparatuur aangetroffen waar de 
oorspronkelijke gebruiker afstand van heeft gedaan en waarvan niet 
duidelijk is of deze nog functioneert. Ook kan het voorkomen dat 
de verpakking om apparatuur onvoldoende is waardoor schade aan 
de apparatuur kan ontstaan. In beide gevallen worden dergelijke 
apparaten op grond van de Europese en Nederlandse regelgeving 
aangemerkt als afval. De export is dan niet of alleen met vergunning 
toegestaan. Gebruikte apparaten die in het buitenland opnieuw 
worden gebruikt en dus werken, worden niet als afval beschouwd. 
Maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. 
Welke voorwaarden dat zijn, leest u in deze folder. 

Giftig 
Elektrische en elektronische apparatuur bevat vaak giftige bestanddelen. 
Bij ondeskundige verwerking in het land van bestemming kan dit 
verontreiniging van bodem, water en lucht veroorzaken. Daarnaast kan 
het een gevaar opleveren voor de gezondheid van de lokale bevolking. 
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Wat moet u doen als u gebruikte elektrische of elektronische apparatuur wilt exporteren? 
Wilt u gebruikte apparaten als tweedehands product (laten) exporteren, dan is het aan u om aan te tonen dater geen sprake is van 
een afvalstof. 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 dat 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, keuringsbewijs) 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 apparaat; 
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 uitgevoerd; 
• het type van de test; 
• de datum waarop de test is uitgevoerd; 
• de resultaten van de test. 

De lading moet beschikken over passende bescherming tegen beschadiging tijdens het vervoer en het in- en uitladen, met name 
door voldoende verpakking en passende stapeling van de lading (zie bijlage i voor 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 garantiegoed? 
In 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 dater 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 documenten juist zijn. Daarbij zal ook worden gekeken of de testgegevens volledig en juist zijn. 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. Inspecteurs zullen met steekproeven de juistheid van testrapporten onderzoeken. 
Dit doen ze bijvoorbeeld bij diegene die de test heeft uitgevoerd of door zelf apparatuur op werking te testen. 

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

Wat zijn de gevolgen als u niet aan de eisen voldoet? 
De export van elektrisch en elektronisch afval in strijd met een exportverbod, of zonder de vereiste vergunningen, is illegaal. 
Het tegengaan hiervan heeft bij de inspecties prioriteit. Als illegaliteit wordt vastgesteld, zal daartegen strafrechtelijk en/of 
bestuursrechtelijk worden opgetreden. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

Prohibited 	 Permitted 

CFC 	 HCFC 	 HFC 	 OTHER 

Ril 	 R22 	 R23 	 Ri7o (ethane) 

R12 	 R123 	 R32 	 R290 (propane) 

R124 Rio7a 	 R600 a (isobutane) 

R13 	 R142b 	 R125 	 R717 (ammonia) 

R4o1a  R134a 	 R744 (CO) 

R114 	 R4oi b 	 R143a 	 R127o (propylene/propene) 

R5oo 	 R4o2a 	 Ri5za 	 R718 (water) 

R502 	 R402b 	 R227ea 

R503 
	

R4o3a 	 R236a 

R4o3b 	 R316a 

R4o8a 	 R4o4a 

R4o9a 	 R4o7a 

R409b 	 R4o7b 

R407C 

R4loa 

R507 

R5o8a 

R5o8b 

Isceon59 
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