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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 iets dat werkt met een 
stekker of een batterij. Het gaat daarbij om onder meer koel-
kasten, radio’s, televisietoestellen, mobiele telefoons en 
computers. Hier leest u aan welke eisen u moet voldoen volgens 
de Europese Richtlijnen 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 zodanig is dat schade tijdens transport 
onvermijdelijk is. In deze gevallen worden dergelijke apparaten op 
grond  van de Europese en Nederlandse regelgeving aangemerkt 
als afval. De export is niet of alleen met vergunning toegestaan. 
Gebruikte apparaten die in het buitenland opnieuw  worden 
gebruikt en dus werken, worden niet als afval beschouwd. Waar 
dan aan voldaan moet worden leest u verder in deze folder.

Giftig
Elektrische en elektronische apparatuur bevat vaak giftige 
bestanddelen. Bij primitieve verwerking in het land van bestem-
ming kan dit verontreinigen van bodem, water en lucht veroor-
zaken. Daarnaast kan het een gevaar opleveren voor de gezond-
heid van de lokale bevolking.  
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Prohibited

CFC HCFC

R11 R22

R12 R123

R13 R124

R14 R142b

R500 R401a

R502 R401b

R503 R402a

R402b

R403a

R403b

R408a

R409a

R409b

Permitted

HFC OTHER

R23 R170 (ethane)

R32 R290 (propane

R107a R600 a (isobutane

R125 R717 (ammonia)

R134a R744 (Co2)

R143a R1270 (propylene/propene)

R152a R718 (water

R227ea

R236a

R316a

R404a 

R407a

R407b

R407c

R410a

R507

R508a

R508b

isceaon59
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 Wat moet u doen als u gebruikte elektrische of elektronische apparatuur wilt exporteren? 
Wilt u gebruikte apparaten als tweedehands product, of als garantiegoed, (laten) exporteren, dan is het aan u om aan te tonen dat er 
geen sprake is van een afvalstof.  Dat doet u zo. 

• 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 bestemd is voor hergebruik en helemaal functioneel is (dus werkt); 

• U moet beschikken over een testbewijs. Dit bewijs staat voor de goede werking van het apparaat en dient op het apparaat zelf of op 
de verpakking te zijn aangebracht. Het moet de volgende informatie bevatten: 

• benaming van het apparaat;
• identificatienummer van het apparaat (typenummer);
• productiejaar (als dit bekend is);
• naam en adres van het bedrijf dat de tests heeft uitgevoerd;
• resultaten en datum van de tests;
• aard van de uitgevoerde tests. 

• 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 1  voor goede en foute voorbeelden). 

• Koelapparatuur mag geen (H)CFK’s bevatten (zie bijlage 2 voor verboden koudemiddellen).

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:

• Bewijs dat er overbrenging plaatsvindt in het kader van een overdrachtsovereenkomst tussen ondernemingen; en 
• 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 ingediende documenten acceptabel zijn. Voldoet de apparatuur hier niet aan, dan beschouwt de overheid deze als 
afval en zal het transport ervan als illegaal afvaltransport worden aangemerkt. Als er twijfels zijn over de echtheid van het testrapport, 
kan nader onderzoek worden gedaan om (een deel van) de apparatuur te onderzoeken op kosten van de exporteur.

Wat zijn de gevolgen als u niet aan de eisen voldoet?
De export van elektrische en elektronische afval in strijd met een exportverbod, of zonder de vereiste vergunningen, is illegaal. Illegale 
afvaltransporteurs zullen een boete moeten betalen of riskeren een gevangenisstraf. Bij particulieren kan deze oplopen tot maximaal € 
81.000 en voor bedrijven tot maximaal € 810.000. 

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk Afvalbeheer. Op werkdagen is deze telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur via 088 602 7979. 
U kunt ook een contactformulier invullen en verzenden: https://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/afvalbeheer/contactformulier. 
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