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Samenvatting 
I Met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), ook wel 
“elektronisch afval” of e-afval genoemd, worden verschillende vormen van elektrische 
en elektronische apparatuur aangeduid die niet langer van waarde zijn voor de 
gebruikers ervan of niet langer aan het oorspronkelijke doel beantwoorden. De 
gevaarlijke stoffen die vaak in dit soort afval voorkomen, maken het schadelijk voor 
het milieu. Elektronisch afval bevat ook vaak metalen en kunststoffen die dienen als 
grondstoffen voor nieuwe producten, waardoor het geschikt is voor recycling. 

II Dit is geen controleverslag; het is een analyse die voornamelijk is gebaseerd op 
openbaar beschikbare informatie of materiaal dat specifiek voor dit doel is verzameld. 
De nadruk ligt hierin op de rol van de Europese Unie (EU) en de maatregelen die zij 
heeft genomen om de uitdagingen op het gebied van het beheer van elektronisch afval 
in de EU aan te pakken. In deze analyse wordt het antwoord van de EU op het 
probleem gepresenteerd en wordt gewezen op enkele belangrijke nog bestaande 
uitdagingen voor de uitvoering van de AEEA-richtlijn. Door de publicatie van deze 
analyse in het eerste kwartaal van 2021 kan de Commissie deze in aanmerking nemen 
bij het “initiatief voor herbruikbare elektronica”, dat gepland is voor het laatste 
kwartaal van 2021. 

III De EU heeft in 2003 haar eerste richtlijn betreffende AEEA vastgesteld en deze in 
2012 vervangen door een nieuwe. In de richtlijn is het beginsel van “uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid” vastgelegd; op basis daarvan moeten, 
overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt, producenten van elektrische en 
elektronische apparatuur het beheer van AEEA financieren. De AEEA-richtlijn 
stimuleert ook samenwerking tussen producenten en recyclingbedrijven met het oog 
op een beter productontwerp om hergebruik en de ontmanteling en nuttige 
toepassing van AEEA-onderdelen en -materialen te vergemakkelijken. Voorts bevat 
deze een reeks streefcijfers voor de inzameling en nuttige toepassing van AEEA. Het 
EU- en het internationaal recht verbieden de uitvoer van gevaarlijk elektronisch afval 
naar landen die geen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling. 

IV In 2019 publiceerde de Commissie een mededeling over de Europese Green Deal 
ter ondersteuning van de modernisering van de economie van de EU, de prioritering 
van het verminderen van materiaalgebruik en het uitbreiden van hergebruik en niet zo 
zeer recycling. In 2020 publiceerde de Commissie een actieplan voor een nieuwe 
circulaire economie. In het plan worden elektronica en apparatuur voor informatie- en 
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communicatietechnologie (ICT) genoemd als producten die dringend moeten worden 
aangepakt en worden een beter productontwerp, een grotere rol voor consumenten 
en circulariteit in de productieprocessen gestimuleerd. 

V We stellen vast dat de EU beschikt over een kader voor het beheer van elektronisch 
afval dat gunstig afsteekt bij dat van andere delen van de wereld. Gemiddeld zamelen 
de EU-lidstaten meer AEEA in en passen ze meer AEEA nuttig toe dan de meeste derde 
landen. De EU als geheel heeft haar eerdere streefcijfers voor de inzameling en nuttige 
toepassing van AEEA bereikt, hoewel sommige lidstaten het inzamelingsstreefcijfer 
voor 2016 niet hebben gehaald. De EU heeft vervolgens voor zichzelf uitdagender 
streefcijfers voor inzameling en nuttige toepassing vastgesteld. 

VI We stellen ook vast dat de EU de wetgeving inzake elektronisch afval heeft 
verbeterd door de streefcijfers, de indeling van e-afval en de 
verslagleggingsprocedures te herzien. De Commissie heeft de beleidsuitvoering 
beoordeeld en inbreukprocedures tegen lidstaten ingeleid. 

VII Wij merken op dat het beheer van elektronisch afval in de EU nog steeds 
uitdagingen meebrengt. Eén daarvan is de tenuitvoerlegging van de bestaande eisen 
voor de verwerking van elektronisch afval. Een andere betreft de aanpak van verkeerd 
beheer van elektronisch afval, illegale overbrengingen en andere criminele activiteiten. 
Daarnaast staat de EU voor de uitdaging om nog meer elektronisch afval in te zamelen, 
te recyclen en te hergebruiken. 
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Inleiding 

Beleidscontext 

01 Met “afgedankte elektrische en elektronische apparatuur” (AEEA, “elektronisch 
afval” of “e-afval”) worden verschillende vormen van elektrische en elektronische 
apparatuur aangeduid die niet langer van waarde zijn voor de gebruikers ervan of niet 
langer aan het oorspronkelijke doel beantwoorden1. Dit omvat een hele reeks 
apparaten, variërend van kleine elektrische huishoudelijke apparaten en IT-apparatuur 
tot grote apparatuur zoals fotovoltaïsche panelen of geldautomaten. Batterijen, 
waarop in de EU afzonderlijke wetgeving van toepassing is, vallen hier niet onder. 

02 AEEA is, indien deze niet op passende wijze wordt verwerkt, schadelijk voor het 
milieu, aangezien deze apparatuur vaak complexe combinaties van zeer giftige stoffen 
bevat. Bij de verbranding van onverwerkte AEEA kunnen gevaarlijke chemische stoffen 
vrijkomen, zoals dioxinen2. Het gebruik van bepaalde metalen in dergelijke apparatuur, 
zoals lood en kwik, is sinds 2003 in de EU beperkt3, maar deze kunnen nog steeds 
aanwezig zijn in oudere producten. 

03 Een passende verwerking van elektronisch afval kan aanzienlijke economische 
voordelen opleveren en de vraag naar grondstoffen verminderen. Zo bevat 1 ton 
smartphones ongeveer 100 keer meer goud dan 1 ton gouderts4. Elektronisch afval 
kan ook andere belangrijke metalen bevatten, zoals koper, nikkel, indium of 
palladium5. Het recyclen van elektronisch afval draagt ook bij tot de matiging van de 
klimaatverandering, aangezien de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de 
productie van nieuwe materialen, met name metalen, wordt voorkomen6. Bij het door 
                                                      
1 Gill, Gitanjali Nain, Electronic waste. Encyclopaedia Britannica, mei 2016. 

2 Perkins, Devin N.; Brune Drisse, Marie-Noel; Nxele, Tapiwa; Sly, Peter D. E-Waste: A Global 
Hazard. Annals of Global Health, november 2014, blz. 286-295. 

3 Richtlijn 2002/95/EG (niet meer van kracht) en Richtlijn 2011/65/EU. 

4 Wereld Economisch Forum, A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global Reboot, 
2019. 

5 INTOSAI, Auditing Waste Management, oktober 2016, blz. 16. 

6 Golsteijn, Laura; Martinez, Elsa V. The Circular Economy of E-Waste in the Netherlands: 
Optimizing Material Recycling and Energy Recovery. Journal of Engineering, vol. 2017, 
blz. 3-4. 

https://www.britannica.com/technology/electronic-waste
https://www.britannica.com/technology/electronic-waste
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/95/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj
https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.environmental-auditing.org/media/5375/wgea-waste-managemen_e.pdf
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
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de EU gefinancierde ProSUM-project7 zijn 49 chemische elementen geïdentificeerd die 
aanwezig zijn in AEEA, waarvan er vele kunnen worden gerecycled voor gebruik in 
andere producten8. De Europese Commissie heeft 18 van deze 49 elementen 
aangemerkt als kritieke grondstoffen, d.w.z. economisch belangrijke materialen 
waarbij het voorzieningsrisico hoog is9 (zie figuur 1). 

Figuur 1 — Chemische elementen in AEEA en kritieke grondstoffen, 
gemarkeerd in de periodieke tabel van elementen 

 
NB: De Europese Commissie noemt bauxiet, een gesteente met een hoog aluminiumgehalte, als kritieke 
grondstof en niet het chemische element aluminium zelf. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van het Urban Mine Platform en de Europese Commissie. 

                                                      
7 Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM), 

gefinancierd in het kader van H2020-EU.3.5.4, subsidieovereenkomst nr. 641999. 

8 Huisman, Jaco et al., Prospecting Secondary Raw Materials in the Urban Mine and mining 
wastes (ProSUM) - Final Report, 21 december 2017, Brussel, België. Zie ook het Urban Mine 
Platform van ProSUM-project. 

9 Europese Commissie, Veerkracht op het gebied van kritieke grondstoffen: de weg naar een 
grotere voorzieningszekerheid en duurzaamheid uitstippelen, COM(2020) 474 final, blz. 1 
en bijlage 1. 
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http://www.urbanmineplatform.eu/homepage
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://cordis.europa.eu/project/id/641999
http://www.prosumproject.eu/sites/default/files/DIGITAL_Final_Report.pdf
http://www.prosumproject.eu/sites/default/files/DIGITAL_Final_Report.pdf
http://www.urbanmineplatform.eu/composition/eee/elements
http://www.urbanmineplatform.eu/composition/eee/elements
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
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04 De EU heeft in 2003 voor het eerst wetgeving inzake elektronisch afval 
vastgesteld (de eerste AEEA-richtlijn10). Met deze richtlijn werden 
inzamelingsregelingen gestimuleerd waarbij consumenten hun AEEA kosteloos konden 
inleveren, op basis van het beginsel van “uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid” (zie kader 1). In 2012 heeft de EU een “herschikte” 
richtlijn aangenomen (de tweede AEEA-richtlijn)11. 

Kader 1 

“Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid” begrijpen 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is een praktische toepassing van 
het beginsel dat de vervuiler betaalt en houdt in dat producenten 
verantwoordelijk zijn voor de milieueffecten van hun producten gedurende de 
hele levenscyclus ervan12. 

In de kaderrichtlijn afvalstoffen van de EU wordt “uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid” gedefinieerd als een reeks door de lidstaten 
vastgestelde maatregelen om ervoor te zorgen dat producenten van producten de 
(financiële en/of organisatorische) verantwoordelijkheid dragen voor het beheer 
van de afvalfase van de levenscyclus van een product13. 

Producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur, alsmede 
gemachtigde vertegenwoordigers in de lidstaten, kunnen individueel zorgen voor 
de verwerking van elektronisch afval en de inzameling en het daaropvolgende 
afvalbeheer rechtstreeks organiseren. Zij kunnen ook bijdragen aan een 
collectieve regeling, bijvoorbeeld door (samen met andere producenten) een 
“organisatie voor producentenverantwoordelijkheid” op te richten en te 
financieren die verantwoordelijk is voor het beheer van elektronisch afval. 

05 Volgens de AEEA-richtlijn moeten de lidstaten ervoor zorgen dat er systemen 
worden opgezet op grond waarvan elektronisch afval zonder kosten (voor de laatste 
houder) kan worden ingeleverd14. Producenten van elektrische en elektronische 

                                                      
10 Richtlijn 2002/96/EG. 

11 Richtlijn 2012/19/EU. 

12 Pouikli, Kleonik, Concretising the role of extended producer responsibility in European 
Union waste law and policy, ERA Forum. V. 20, februari 2020, blz. 494. 

13 Artikel 3, onder 21, van Richtlijn 2008/98/EG. 

14 Artikel 5 van Richtlijn 2012/19/EU. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2002/96/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/ned?locale=nl
https://doi.org/10.1007/s12027-020-00596-9
https://doi.org/10.1007/s12027-020-00596-9
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
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apparatuur financieren deze systemen naar rato van hun respectieve marktaandeel 
per soort apparatuur, in het kader van regelingen die van lidstaat tot lidstaat 
verschillen en die zijn vastgesteld in overeenstemming met de minimumeisen van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen15 en de AEEA-richtlijn. 

06 Afvalbeheer is een brede term die wordt gebruikt om de inzameling, het vervoer, 
de nuttige toepassing en de verwijdering van allerlei soorten afval aan te duiden16. De 
AEEA-richtlijn bevat bepalingen over de volgende handelingen voor het beheer van 
elektronisch afval: gescheiden inzameling van AEEA, passende verwerking, 
overbrenging van AEEA, nuttige toepassing (met inbegrip van recycling en 
voorbereiding voor hergebruik) en milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering. 

07 In de AEEA-richtlijn wordt ook de toepassing van de afvalhiërarchie uit de 
kaderrichtlijn afvalstoffen gestimuleerd. Rekening houdend met deze afvalhiërarchie 
wordt in de AEEA-richtlijn voorzien in samenwerking en uitwisseling van informatie 
tussen producenten en recyclingbedrijven met het oog op een beter productontwerp 
om hergebruik en de ontmanteling en nuttige toepassing van AEEA-onderdelen en -
materialen te vergemakkelijken. In figuur 2 worden voorbeelden gegeven van de 
toepassing van de afvalhiërarchie op een koelkast. 

                                                      
15 Artikel 8 bis van Richtlijn 2008/98/EG. 

16 Artikel 3, onder 9, van Richtlijn 2008/98/EG. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
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Figuur 2 — Voorbeeld: toepassing van de afvalhiërarchie op een koelkast 

 
Bron: ERK, op basis van de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

08 In de AEEA-richtlijn wordt een reeks streefcijfers voor de inzameling van AEEA 
vastgesteld (zie figuur 3), alsmede verschillende streefcijfers inzake nuttige toepassing 
met minimale streefcijfers voor voorbereiding voor hergebruik en voor recycling (zie 
bijlage I). Nuttige toepassing heeft betrekking op recycling en de winning van metalen 
en metaalverbindingen, alsmede verbranding om energie op te wekken17. 

                                                      
17 Bijlage II van Richtlijn 2008/98/EG. 
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https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
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Figuur 3 — Streefcijfers voor de inzameling van elektronisch afval op 
basis van de AEEA-richtlijn 

 
Bron: ERK, op basis van Richtlijn 2012/19/EU en Richtlijn 2002/96/EG. 

09 Ter bescherming van het milieu worden in de AEEA-richtlijn algemene, EU-brede 
eisen voor de verwerking van elektronisch afval vastgesteld. De lidstaten kunnen 
aanvullende minimumkwaliteitsnormen voor de verwerking van ingezamelde AEEA 
invoeren. De richtlijn verleent de Commissie ook de bevoegdheid om 
uitvoeringshandelingen vast te stellen tot vaststelling van minimumkwaliteitsnormen 
voor de verwerking van AEEA (met inbegrip van nuttige toepassing, recycling en 
voorbereiding voor hergebruik), op basis van de werkzaamheden van 
normalisatieorganisaties in het kader van het mandaat van de Commissie18. 

10 De AEEA-richtlijn bepaalt dat de overbrenging van AEEA naar andere EU-lidstaten 
of derde landen alleen mag plaatsvinden indien de EU-wetgeving inzake de 
overbrenging van afvalstoffen in acht wordt genomen. Wat betreft overbrengingen 
van afval naar derde landen verbiedt het EU-recht de uitvoer van gevaarlijk afval naar 

                                                      
18 Europese Commissie, Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation 

Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment, 
24 januari 2013. 
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http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
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derde landen die geen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO)19. Sinds 2019 is de uitvoer van diverse gevaarlijke afvalstoffen, 
waaronder gevaarlijk elektronisch afval, van de EU naar niet-OESO-landen ook op 
grond van internationaal recht verboden20. 

Rollen en verantwoordelijkheden 

11 De Europese Commissie stelt via haar directoraat-generaal Milieu (DG ENV) 
beleid voor (met inbegrip van nieuwe wetgeving) en monitort de uitvoering van het 
beleid inzake elektronisch afval. De Commissie kan ook inbreukprocedures inleiden 
tegen lidstaten die de EU-wetgeving niet naleven. Het Europees Bureau voor de 
Statistiek (Eurostat), een ander directoraat-generaal van de Europese Commissie, is 
verantwoordelijk voor het verzamelen van door de lidstaten verzamelde gegevens over 
in de handel gebrachte elektrische en elektronische apparatuur (EEA), de inzameling 
van AEEA, de nuttige toepassing van AEEA (met inbegrip van recycling en 
voorbereiding voor hergebruik), en voor het uitvoeren van consistentiecontroles op 
deze gegevens21. Eurostat brengt ook verslag uit over de verwezenlijking van de 
streefcijfers22. 

12 De EU financiert onderzoek en capaciteitsopbouw op het gebied van elektronisch 
afval en heeft bijna 100 miljoen EUR verstrekt via Horizon 202023 en meer dan 
8 miljoen EUR via het LIFE-programma24. De EU-begroting voorziet ook in enige 
financiering voor algemene afvalinfrastructuur via het Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, maar aan de hand van de door de Commissie 
gepubliceerde gegevens kan niet worden vastgesteld of een deel van deze financiering 
naar infrastructuur gaat die relevant is voor elektronisch afval25. 

                                                      
19 Artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1013/2006. 

20 Bijlage VII van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende 
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan. 

21 Artikel 16 van Richtlijn 2012/19/EU, en Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2193 van de 
Commissie. 

22 Zie Eurostat, Waste statistics – electrical and electronic equipment. 

23 Zie de CORDIS-databank. 

24 Zie de databank met projecten in het kader van het LIFE-programma. 

25 Europese Commissie, Opendataportaal, gegevens over het Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
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13 De lidstaten hebben de AEEA-richtlijn in nationaal recht omgezet en procedures 
vastgesteld voor de uitvoering ervan. Zij rapporteren ook gegevens aan Eurostat. 

14 Producenten van elektrische en elektronische apparatuur en importeurs (en 
gemachtigde vertegenwoordigers) in de lidstaten zijn verantwoordelijk voor het 
waarborgen dat die producten die in de EU in de handel worden gebracht in 
overeenstemming zijn met de EU-wetgeving, alsmede voor de financiering van het 
beheer van elektronisch afval. 

Elektronisch afval, de Europese Green Deal en de circulaire 
economie 

15 De Commissie heeft in 2019 haar mededeling over de Europese Green Deal 
gepubliceerd. Deze betrof een “eerste routekaart van de belangrijkste 
beleidsinitiatieven en maatregelen” die “de EU moet[en] omvormen tot een eerlijke en 
welvarende samenleving, met een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende 
economie”26. Een “nieuw actieplan voor een circulaire economie” behoorde tot de 
reeks streefcijfers en acties die in de mededeling werd genoemd. In een circulaire 
economie wordt een hoge waarde toegekend aan producten en de materialen die 
deze bevatten, wat betekent dat afval tot een minimum wordt beperkt en materialen 
zoveel mogelijk in de economie worden gehouden27. In het kader hiervan zou ook 
prioriteit worden gegeven aan het verminderen van materiaalgebruik, zou hergebruik 
worden uitgebreid en niet zo zeer recycling, en zou uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid worden versterkt. 

16 De Commissie publiceerde in maart 2020 de mededeling “Een nieuw actieplan 
voor een circulaire economie — Voor een schoner en concurrerender Europa”28. 
Elektronica en apparatuur voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) worden 
daarin genoemd als een van de belangrijke waardeketens die “dringende, 
alomvattende en gecoördineerde maatregelen” vereisen. 

                                                      
26 COM(2019) 640 final, blz. 2. 

27 Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, Closing the loop: New circular economy 
package, januari 2016, blz. 2 en 3. 

28 COM(2020) 98 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
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17 De Commissie is voornemens in het vierde kwartaal van 2021 met een “initiatief 
voor herbruikbare elektronica” te komen29, dat gericht is op het bevorderen van een 
langere levensduur van producten en naar verwachting onder meer het volgende zal 
omvatten30: 

o regelgevingsmaatregelen met betrekking tot het ontwerp van elektrische en 
elektronische apparatuur, gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie, de 
duurzaamheid, de repareerbaarheid, de verbeterbaarheid, het onderhoud, het 
hergebruik en de recycling daarvan; 

o elektronica en ICT als prioriteit aanmerken voor de uitvoering van het beleid 
inzake het “recht op reparatie”, met inbegrip van het recht om verouderde 
software te actualiseren; 

o regelgevingsmaatregelen inzake laders voor mobiele telefoons en soortgelijke 
toestellen; 

o verbetering van de inzameling van AEEA, onder meer door het verkennen van 
mogelijkheden voor een EU-brede terugnameregeling voor oude mobiele 
telefoons, tablets en opladers; 

o herziening van de EU-regels inzake gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur. 

  

                                                      
29 Bijlage bij COM(2020) 690 final. 

30 COM(2020) 98 final, punt 3.1. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
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Reikwijdte en aanpak van de analyse 
18 Deze analyse is gericht op de rol en de maatregelen van de EU op het gebied van 
AEEA. Hierin worden de maatregelen van de EU op het gebied van elektronisch afval 
geïnventariseerd en worden de belangrijkste uitdagingen in verband met de uitvoering 
van de AEEA-richtlijn belicht. Deze analyse heeft betrekking op de periode vanaf de 
inwerkingtreding van de AEEA-richtlijn van 2012 (augustus 2012) tot januari 2021. We 
hebben ons gericht op het in kaart brengen van de uitdagingen voor het beheer van 
elektronisch afval in de EU. Wij hebben vergaderingen gehouden met ambtenaren van 
DG ENV en hebben ook het volgende bestudeerd: 

o verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK)31 en nationale hoge controle-
instanties (HCI’s); 

o beleidsbeoordelingen van de Europese Commissie, met name het eindverslag van 
haar programma ter bevordering van de naleving van de AEEA-doelstellingen van 
2017; 

o verslagen van het Europees Parlement, onder meer van de Onderzoeksdienst van 
het Europees Parlement (European Parliamentary Research Service —EPRS); 

o publicaties van academici, denktanks en ngo’s over het beheer van AEEA. 

19 Dit is geen controleverslag; het is een analyse die voornamelijk is gebaseerd op 
openbaar beschikbare informatie of materiaal dat specifiek voor dit doel is verzameld. 
Hiermee wordt in één document informatie en kennis samengevoegd over de stand 
van zaken op het gebied van het beleid inzake elektronisch afval in de EU en over de 
uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd bij het verbeteren van de nuttige 
toepassing van elektronisch afval; aldus draagt deze analyse bij tot het bredere debat 
over afvalvermindering en over manieren om de economie meer circulair te maken. 
Door de publicatie van deze analyse in het eerste kwartaal van 2021 kan de Commissie 
deze in aanmerking nemen bij het “initiatief voor herbruikbare elektronica”, dat 
gepland is voor het laatste kwartaal van 2021.  

                                                      
31 Speciaal verslag nr. 01/2020 (“EU-maatregelen op het gebied van ecologisch ontwerp en 

energie-etikettering: aanzienlijke vertragingen en niet-naleving doen afbreuk aan 
belangrijke bijdrage tot grotere energie-efficiëntie”) en Speciaal verslag nr. 16/2019 
(Europese milieu-economische rekeningen: het nut voor beleidsmakers kan worden 
vergroot). 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=51214
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Het EU-kader voor de omgang met 
elektronisch afval 

De EU zamelt meer elektronisch afval in en zorgt vaker voor de 
nuttige toepassing daarvan dan gebeurt in de meeste andere 
delen van de wereld 

20 Uit mondiale statistieken over elektronisch afval blijkt dat in de EU een groter 
deel van het elektronisch afval wordt ingezameld en verwerkt dan in de meeste delen 
van de wereld. Uit gegevens van het Global E-Waste Statistics Partnership blijkt dat 
Europa (zowel EU- als niet-EU-landen) het continent is met de hoogste productie van 
elektronisch afval per hoofd van de bevolking, maar ook het deel van de wereld met de 
hoogste inzamelings- en recyclingpercentages voor AEEA. Europa genereert een 
hoeveelheid elektronisch afval per hoofd van de bevolking die vergelijkbaar is met die 
van Noord- en Zuid-Amerika en Oceanië, maar heeft een inzamelings- en 
recyclingpercentage dat meer dan vier keer zo hoog is (zie tabel 1). 

Tabel 1 — Productie, inzameling en recycling van elektronisch afval per 
continent (2019) 

Indicatoren Afrika 
Noord- 
en Zuid-
Amerika 

Azië Europa Oceanië 

Geproduceerd 
elektronisch afval 

Totaal (Mt) 2,9 13,1 24,9 12,0 0,7 

Per hoofd van 
de bevolking 
(kg) 

2,5 13,3 5,6 16,2 16,1 

Elektronisch afval 
waarvan 
inzameling en 
behoorlijke 
recycling 
gedocumenteerd 
is 

Totaal (Mt) 0,03 1,2 2,9 5,1 0,06 

Aandeel van het 
totale 
geproduceerde 
afval (%) 

0,9 9,4 11,7 42,5 8,8 

Bron: ERK, met gegevens afkomstig uit de Global E-waste Monitor 2020. 

21 De EU-lidstaten presteren doorgaans beter op het gebied van de inzameling van 
elektronisch afval dan de meeste niet-EU-landen, met inbegrip van ontwikkelde landen 
zoals de Verenigde Staten en Japan (zie figuur 1 in bijlage II). 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
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De inzameling en de nuttige toepassing van elektronisch afval 
in de EU zijn in de loop van de tijd verbeterd 

22 Uit gegevens van Eurostat blijkt dat de hoeveelheid ingezamelde AEEA per hoofd 
van de bevolking in de EU tussen 2012 en 2018 is toegenomen (zie figuur 4, en figuur 2 
in bijlage II). Uit de tot 2018 beschikbare gegevens blijkt dat, ondanks de verschillen 
tussen de lidstaten, de algemene trend in de EU in de richting van een toename van 
het AEEA-inzamelingspercentage gaat (in verhouding tot het gemiddelde gewicht van 
de producten die in de voorgaande drie jaren in de handel zijn gebracht, zie tabel 1 in 
bijlage II). 

Figuur 4 — Elektrische en elektronische apparatuur die in de handel 
wordt gebracht en ingezamelde AEEA (EU-27, in kg per hoofd van de 
bevolking) 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat. 

23 Nuttige toepassing omvat verschillende soorten handelingen, zoals recycling, 
voorbereiding voor hergebruik en verbranding (energieterugwinning). Uit gegevens 
van Eurostat blijkt dat in de EU van 2012 tot 2018 meer dan 87 % van de ingezamelde 
AEEA nuttig werd toegepast en dat meer dan 80 % werd gerecycled (zie figuur 5). 
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Figuur 5 — Het percentage nuttige toepassing en het percentage 
recycling en voorbereiding voor hergebruik voor AEEA (EU-27) 

 
NB: Het percentage betreft de verhouding tot de ingezamelde AEEA. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat. 

De EU heeft haar eerdere streefcijfers voor de inzameling en 
nuttige toepassing van AEEA gehaald en vervolgens 
uitdagender streefcijfers voor inzameling en nuttige toepassing 
vastgesteld 

24 Van 31 december 2006 tot en met 31 december 2015 moesten de EU-lidstaten 
een minimuminzamelingspercentage bereiken van gemiddeld 4 kilogram AEEA uit 
particuliere huishoudens per inwoner per jaar32. Uit gegevens van Eurostat blijkt dat 
bijna alle EU-landen dat streefcijfer in 2015 hadden bereikt (zie figuur 2 in bijlage II). 

                                                      
32 Artikel 5, lid 5, van Richtlijn 2002/96/EG; artikel 7, lid 1, van Richtlijn 2012/19/EU. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02002L0096-20101201
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/ned?locale=nl
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25 In 2016 moesten de lidstaten een minimuminzamelingspercentage bereiken van 
45 % van alle AEEA (niet alleen van particuliere huishoudens) in verhouding tot de 
gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die de 
voorgaande drie jaren in de handel is gebracht33. Bulgarije, Tsjechië, Letland, Litouwen, 
Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije hadden een derogatie 
gekregen op grond waarvan zij uiterlijk in augustus 2016 een streefcijfer van minimaal 
40 % moesten behalen. De meeste lidstaten haalden het streefcijfer van 45 %, net als 
de EU als geheel. Twee lidstaten haalden het streefcijfer echter niet en verschillende 
lidstaten presteerden de daaropvolgende twee jaren slechter, al bleven hun 
percentages boven het minimuminzamelingspercentage (zie figuur 3 en tabel 1 in 
bijlage II). 

26 Vanaf 2019 bedraagt het door de lidstaten te halen 
minimuminzamelingspercentage 65 % van al de AEEA in verhouding tot de gemiddelde 
gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die de voorgaande drie 
jaren in de handel is gebracht, of als alternatief 85 % van de hoeveelheid AEEA die op 
het grondgebied van die lidstaat is geproduceerd. In januari 2021 waren er nog geen 
gegevens over de inzameling van AEEA in 2019 beschikbaar. 

27 De gegevens van Eurostat wijzen op de verwezenlijking van de EU-streefcijfers 
voor nuttige toepassing en recycling voor 2012 en 2015 (zie figuur 4 en figuur 5 in 
bijlage II). Sinds 2018 wordt bij de streefcijfers voor nuttige toepassing een andere 
indeling van AEEA aangehouden en in januari 2021 waren er geen gegevens 
beschikbaar over de verwezenlijking van de streefcijfers. 

  

                                                      
33 Artikel 7, lid 1, van Richtlijn 2012/19/EU. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/ned?locale=nl
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De maatregelen van de Commissie ter 
verbetering van het EU-beleid inzake 
elektronisch afval 

De EU heeft haar wetgeving inzake AEEA aangepast 

28 De belangrijkste kenmerken van de AEEA-richtlijn van 2003 werden gehandhaafd 
in de richtlijn van 2012, al werd hierbij wel een aantal belangrijke wijzigingen 
ingevoerd. Eén daarvan was een nieuwe indeling van AEEA, waarbij van tien relatief 
beperkte categorieën werd overgestapt op zes open categorieën. 

29 Een andere wijziging betrof de vaststelling van een andere meeteenheid voor het 
bepalen van de inzamelingsstreefcijfers. Op grond van de richtlijn van 2003 moesten 
alle lidstaten voldoen aan een streefcijfer van 4 kg/inwoner voor de inzameling van 
AEEA uit particuliere huishoudens. De inzamelingsstreefcijfers van de richtlijn van 2012 
voor 2016 en 2019 zijn van toepassing op alle AEEA (van bedrijven en particuliere 
huishoudens). Deze nieuwe streefcijfers worden uitgedrukt als percentage van de 
gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die in de 
voorgaande drie jaren in de lidstaat in de handel is gebracht, of als percentage van de 
in de lidstaat geproduceerde AEEA.  

30 In 2017 heeft de Commissie een uitvoeringsverordening aangenomen tot 
vaststelling van een gemeenschappelijke methode voor de berekening van het gewicht 
van de in de lidstaat in de handel gebrachte EEA en van geproduceerde AEEA, teneinde 
de berekening van het jaarlijkse AEEA-inzamelingspercentage door de lidstaten te 
harmoniseren34. 

31 In 2018 werd de AEEA-richtlijn gewijzigd35 en werden de verplichtingen in 
verband met verslaglegging van gegevens geconsolideerd tot één enkele jaarlijkse 
elektronische rapportage op basis van een door de Commissie opgesteld model36. Bij 
een wijziging van de kaderrichtlijn afvalstoffen van datzelfde jaar werden algemene 

                                                      
34 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/699 van de Commissie. 

35 Richtlijn (EU) 2018/849. 

36 Artikel 16, lid 6, van  Richtlijn 2012/19/EU. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32018L0849
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
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minimumvoorschriften vastgesteld voor regelingen voor uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid, met inbegrip van die voor AEEA37, en werd het 
verplicht gesteld om de vergoedingen die door de fabrikanten of importeurs aan de 
organisaties voor producentenverantwoordelijkheid worden betaald te differentiëren, 
rekening houdend met aspecten inzake ecologisch ontwerp zoals duurzaamheid, 
repareerbaarheid, recyclebaarheid, en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. 

32 In 2019 heeft de Commissie wetgeving vastgesteld tot harmonisering van het 
formaat dat moet worden gebruikt in de registers van producenten van elektrische en 
elektronische apparatuur in de lidstaten38 en tot vaststelling van procedures voor het 
verzamelen en rapporteren van gegevens, waarmee de wijzigingen in de 
rapportageprocedures van 2018 werden aangevuld39. 

De Commissie heeft de beleidsuitvoering beoordeeld en 
inbreukprocedures ingeleid 

33 De Commissie heeft in 2017 een programma ter bevordering van de naleving van 
de AEEA-doelstellingen uitgevoerd, waarbij zij de naleving van de AEEA-wetgeving 
door de lidstaten beoordeelde40. Hierbij werd gebruikgemaakt van een indeling van de 
EU-lidstaten in drie groepen op basis van de mate waarin zij aan de 
beoordelingscriteria voldeden (zie figuur 6)41. 

                                                      
37 Artikel 8 bis van Richtlijn 2008/98/EG (zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/851). 

38 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/290 van de Commissie . 

39 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2193 van de Commissie. 

40 Europese Commissie, WEEE compliance promotion exercise – final report, december 2017. 

41 WEEE compliance promotion exercise – final report, december 2017, blz. 76-84. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/290/oj
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
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Figuur 6 — Beoordeling door de Commissie van het beleid inzake het 
beheer van AEEA van de lidstaten (2017) 

 
NB: De resultaten impliceren niet noodzakelijkerwijs dat de EU-wetgeving inzake AEEA juridisch niet 
wordt nageleefd. 

Bron: WEEE compliance promotion exercise 2017. 

34 In het verslag van de Commissie werden ook voorbeelden gegeven van wat zij als 
goede praktijken beschouwde, zoals: 

o vrije mededinging tussen AEEA-beheerders in Bulgarije waarbij 
inzamelingsverplichtingen werden bepaald op basis van hun marktaandeel; 

o verplichte investeringen door producenten of organisaties voor 
producentenverantwoordelijkheid in voorlichtings- en bewustmakingscampagnes 
in Portugal; 

o verplichte kwaliteitseisen voor verwerking in Ierland en Frankrijk; 

o het verbod op contante betalingen in Frankrijk, met als doel de traceerbaarheid 
van AEEA te verbeteren en het verdwijnen van elektronisch afval uit de officiële 
regeling tegen te gaan; 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
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o het in Oostenrijk toekennen van een milieukeurmerk aan elektrische en 
elektronische apparatuur die gemakkelijk kan worden gerepareerd; 

o de scheiding van herbruikbare en niet-herbruikbare AEEA in de primaire en 
secundaire inzamelingspunten in Vlaanderen (België). 

35 In het kader van het programma ter bevordering van de naleving van de AEEA-
doelstellingen werden ook aanbevelingen gedaan met betrekking tot kwesties als 
bestuur en financiering van AEEA-beheer, handhaving, illegale activiteiten, 
bewustmaking, gegevenskwaliteit, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, 
inzamelingsinfrastructuur, hergebruik en productontwerp. 

36 De Commissie heeft het AEEA-beleid ook beoordeeld in verslagen aan de Raad en 
het Europees Parlement, alsook in driejaarlijkse verslagen over de tenuitvoerlegging 
van de AEEA-richtlijn (zie figuur 7). 

Figuur 7 — Samenvatting van geselecteerde verslagen van de Commissie 
waarin het AEEA-beleid wordt beoordeeld 

 
Bron: ERK, op basis van de in de tabel vermelde verslagen van de Commissie. 

12 juli 2018
Uitvoeringsverslag
Richtlijnen 2002/96/EG en 
2012/19/EU betreffende AEEA:  
2013-2015

• Slechts zeven lidstaten hebben AEEA-richtlijn van 2012 omgezet binnen de wettelijke 
termijn (14 februari 2014). In 2018 hadden alle lidstaten de richtlijn omgezet.

• De lidstaten hebben hun AEEA-inzamelingspercentage en percentage nuttige 
toepassing van AEEA over het algemeen verbeterd, hoewel er voor sommige lidstaten 
geen gegevens waren.

18 april 2017
COM(2017) 171 final
Verslag over de herziening van 
het toepassingsgebied van de 
AEEA-richtlijn en over de 
herbeoordeling van de 
termijnen voor het halen van de 
inzamelingspercentages

• Het toepassingsgebied van de AEEA-richtlijn is niet gewijzigd door de nieuwe indeling 
van AEEA.

• Inzamelingsstreefcijfers voor 2019 zijn ambitieus, maar haalbaar als de lidstaten niet-
gemelde inzameling en het gebrek aan handhaving en monitoring aanpakken.

• Het gebruik van inzamelingsstreefcijfers per AEEA-categorie zou de administratieve 
lasten doen toenemen en contraproductief en verwarrend zijn.

18 april 2017
COM(2017) 173 final
Verslag over de herziening van 
de streefcijfers voor nuttige 
toepassing, over eventuele 
afzonderlijke streefcijfers voor 
AEEA die moet worden 
voorbereid voor hergebruik en 
over de herziening van de 
berekeningsmethode van de 
streefcijfers voor nuttige 
toepassing

• De streefcijfers voor nuttige toepassing voor 2018 zijn net zo ambitieus als de vorige.
• Een EU-streefcijfer voor hergebruik zou de administratieve lasten doen toenemen. 

Met actieve betrokkenheid van de lidstaten kunnen nationale streefcijfers echter 
nuttig zijn.

April 2015
Studie
"WEEE recovery targets, 
preparation for re-use targets 
and on the method for 
calculation of the recovery 
targets"

• De streefcijfers voor nuttige toepassing voor 2018 zijn net zo ambitieus als de vorige.
• De ingezamelde hoeveelheid heeft de meeste invloed op de hoeveelheid afval die een 

nuttige toepassing vindt.
• De nuttige toepassing van materialen die in kleine hoeveelheden in AEEA aanwezig 

zijn, wordt niet gestimuleerd door nieuwe streefcijfers voor nuttige toepassing.
• Bewustmaking van het publiek is belangrijk om hergebruik en reparatie te bevorderen. 
• Organisaties die hergebruik en reparatie bevorderen, moeten in een vroeg stadium 

van de inzameling toegang krijgen tot AEEA.
• Toekomstige aanpassing aan een EU-strategie voor de circulaire economie 

aanbevolen, met name wat betreft ecologisch ontwerp en kritieke grondstoffen.
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37 Naast de beoordeling van de beleidsuitvoering heeft de Commissie 
28 inbreukprocedures tegen lidstaten ingeleid in verband met de AEEA-richtlijn. De 
Commissie heeft drie zaken aanhangig gemaakt bij het Europees Hof van Justitie 
wegens niet-mededeling van de omzetting en heeft haar vorderingen in deze zaken 
ingetrokken nadat de drie betrokken lidstaten de richtlijn hadden omgezet. In 
december 2020 waren drie zaken die gebaseerd waren op een onjuiste omzetting van 
de richtlijn nog aanhangig (zie figuur 8). 

Figuur 8 — Inbreukprocedures in verband met de AEEA-richtlijn (stand 
van zaken in januari 2021) 

 
Bron: ERK, op basis van door de Europese Commissie verstrekte informatie. 
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Uitdagingen rond het beheer van 
elektronisch afval in de EU 

Uitvoering van bestaande eisen voor de verwerking van 
elektronisch afval 

38 De AEEA-richtlijn bevat algemene eisen voor de “passende verwerking” van 
elektronisch afval, waaronder42: 

o de afzondering van alle vloeistoffen; 

o de afzondering van bepaalde stoffen, mengsels en onderdelen afhankelijk van het 
soort AEEA (bijv. afzondering van beeldbuizen uit televisietoestellen, afzondering 
van tonercassettes uit printers); 

o minimale infrastructurele basisvereisten voor installaties die worden gebruikt 
voor de opslag en verwerking van AEEA. 

39 De AEEA-richtlijn biedt de lidstaten ook de mogelijkheid om deze algemene eisen 
aan te vullen met minimumkwaliteitsnormen voor de verwerking van AEEA, en 
voorziet in de harmonisatie van de eisen voor de verwerking van elektronisch afval in 
de hele EU43. De Commissie startte dit proces door het Europees Comité voor 
elektrotechnische normalisatie (CENELEC) een mandaat te geven om 
gemeenschappelijke Europese normen voor de verwerking van AEEA te ontwikkelen44. 

40 Van 2014 tot 2020 heeft CENELEC dertien normen ontwikkeld. Deze normen 
behouden een vrijwillig karakter, hoewel de Commissie overeenkomstig de AEEA-
richtlijn op basis daarvan EU-brede minimumkwaliteitsnormen kan vaststellen (wat zij 
in januari 2021 nog niet had gedaan). Zij bestrijken een reeks gebieden die verband 
houden met de inzameling van AEEA, zoals45: 

                                                      
42 Artikel 8, lid 2, bijlagen VII en VIII van Richtlijn 2012/19/EU. 

43 Artikel 8, lid 5, van Richtlijn 2012/19/EU. 

44 Europese Commissie, Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation 
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment, 
24 januari 2013. 

45 CENELEC, European Standards for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
https://www.cencenelec.eu/news/publications/publications/weee-brochure.pdf
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o inzameling en logistiek; 

o verwerking en verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen; 

o voorbereiding voor hergebruik. 

41 De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de bestaande regels 
inzake passende verwerking. Daartoe worden in de AEEA-richtlijn minimale inspectie- 
en controleverplichtingen opgelegd aan de lidstaten met betrekking tot door de 
producenten verstrekte informatie, inspecties van de overbrenging van AEEA naar 
landen buiten de EU en de handelingen die plaatsvinden in verwerkingsinstallaties46. 
De richtlijn staat de lidstaten ook toe de kosten van analyses en inspecties in rekening 
te brengen aan producenten van elektrische en elektronische apparatuur en 
expediteurs van AEEA wanneer wordt vermoed dat AEEA wordt overgebracht die ten 
onrechte is aangegeven als tweedehands elektrische en elektronische apparatuur. 

42 In 2017 hadden 13 van de 28 toenmalige lidstaten geen inspectieplannen die 
betrekking hadden op zowel de verwerking als de inzameling van AEEA, beschikten de 
autoriteiten van de lidstaten vaak niet over middelen om zich te richten op een 
aanzienlijk aantal exploitanten en verzuimden zij vaak de wettelijk voorgeschreven 
controles uit te voeren om na te gaan of er bij de verwerking sprake was van 
“omstandigheden die gelijkwaardig zijn” in geval van overbrenging van afvalstoffen 
naar landen buiten de EU47 (zie ook paragraaf 10). 

43 Uit controles en evaluaties die HCI’s in verschillende lidstaten hebben uitgevoerd, 
is gebleken dat EU-landen vaak moeilijkheden ondervinden bij de tenuitvoerlegging 
van de EU-wetgeving inzake afvalbeheer. We troffen acht verslagen aan die betrekking 
hadden op kwesties in verband met de tenuitvoerlegging van het AEEA-beleid in de EU, 
plus een gecoördineerde controle door meerdere HCI’s inzake de handhaving van de 

                                                      
46 Artikel 23 van Richtlijn 2012/19/EU. 

47 De volgende lidstaten beschikten niet over inspectieplannen: Tsjechië, Denemarken, 
Hongarije, Italië, Luxemburg, Portugal. De volgende hadden alleen plannen voor inzameling 
of verwerking: België, Estland, Roemenië. Voor de volgende lidstaten kon geen informatie 
over inspectieplannen worden gevonden: Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Slovenië. Zie 
Europese Commissie, WEEE compliance promotion exercise – final report, december 2017, 
blz. 61, 62, 74 en 75. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
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Europese verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen48. In deze 
verslagen worden tekortkomingen vastgesteld in de uitvoering van het EU-beleid 
inzake AEEA (zie bijlage III). 

Aanpak van criminele activiteiten bij het beheer van 
elektronisch afval 

44 Criminelen kunnen op verschillende manieren illegale handelingen in verband 
met het beheer van AEEA verrichten. Bedrijven die worden betaald voor de verwerking 
van elektronisch afval, kunnen hun winst verhogen door AEEA in plaats daarvan illegaal 
te dumpen, waarbij ze soms alleen waardevolle onderdelen ervan verwijderen49. Er 
vindt ook illegale overbrenging van AEEA naar derde landen plaats. Volgens de 
internationale organisatie van hoge controle-instanties (International Organization of 
Supreme Audit Institutions, INTOSAI) zijn de economische stimulansen voor illegaal of 
ondeugdelijk afvalbeheer groot, terwijl de pakkans over het algemeen klein is50. In een 
verslag van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is vastgesteld dat 
het opsporingspercentage voor milieucriminaliteit (met inbegrip van afvalcriminaliteit) 
laag is en dat de vervolging van deze zaken in bepaalde gevallen statistisch irrelevant 
is51. Volgens een deskundigenverslag kunnen criminele opbrengsten in de 
afvalindustrie vergelijkbaar zijn met die van drugshandel, terwijl de sancties veel lager 
zijn52. 

45 Illegale dumping en de verwijdering van waardevolle onderdelen uit AEEA 
vormen een belangrijk probleem in de EU. Zo hebben de Italiaanse autoriteiten tussen 
2009 en 2013 299 illegale stortplaatsen voor AEEA ontdekt in gebieden als bossen, 

                                                      
48 EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment 

Regulation, oktober 2013. 

49 Rucevska et al., Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge, 
een snellereactiebeoordeling van het UNEP, UNEP en GRID-Arendal, Nairobi en Arendal, 
2015, blz. 8. 

50 INTOSAI, Auditing Waste Management, oktober 2016, blz. 41. 

51 Raad van de Europese Unie, 14065/19.Eindverslag over de achtste ronde van wederzijdse 
evaluaties inzake milieucriminaliteit, blz. 12. 

52 EnviCrimeNet en Europol, Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC), 
februari 2015, blz. 1. 

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9648
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9648
https://www.environmental-auditing.org/media/5375/wgea-waste-managemen_e.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/nl/pdf
http://www.envicrimenet.eu/images/docs/ipec_report_on_environmental_crime_in_europe.pdf
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industriegebieden en landbouwgebieden53. In een ander geval hebben de autoriteiten 
in Spanje een AEEA-recyclingbedrijf betrapt dat aanzienlijke hoeveelheden 
elektronisch afval opsloeg zonder het te verwerken (zie kader 2).  

Kader 2 

Voorbeeld van verkeerd beheer van AEEA in de EU 

In juli 2020 arresteerden de Spaanse autoriteiten vijf leidinggevenden van een 
AEEA-recyclingbedrijf in Sevilla (Spanje). De autoriteiten beweerden dat het bedrijf 
de gevaarlijke afvalstoffen die het ontving, niet verwerkte. Het sloeg onder meer 
alle in Andalusië geproduceerde afvalstoffen die koelgassen bevatten op, zoals 
koelkasten, airconditioningapparatuur en elektrische heetwatertoestellen (waarbij 
dergelijke gassen voorkomen in de isolatiematerialen). Deze gassen kunnen 
bijzonder schadelijk zijn voor de ozonlaag van de aarde en vormden een 
potentieel gezondheidsrisico voor de werknemers van de installatie en de 
omwonenden54. 

46 Volgens gegevens van Eurostat verzamelen de EU-lidstaten een hoeveelheid 
AEEA die overeenkomt met minder dan de helft van het gewicht van de in de handel 
gebrachte elektrische en elektronische producten (zie figuur 3 en tabel 1 in bijlage II). 
In het kader van het project Countering WEEE Illegal Trade is geschat dat het volume 
aan afgedankte elektronische apparatuur dat in Europa verkeerd wordt beheerd tien 
keer zo groot is als het volume AEEA dat illegaal naar andere delen van de wereld 
wordt uitgevoerd55. In 2015 werd geschat dat de 28 toenmalige EU-lidstaten jaarlijks 
ongeveer 400 000 ton ongedocumenteerde AEEA uitvoerden, gemengd met gebruikte 
elektrische en elektronische apparatuur56. Om dit in perspectief te plaatsen: deze 

                                                      
53 Biffi, Laura; Ciafani, Stefano; Dodaro, Francesco; Pergolizzi, Antonio; Ceglie, Chiara; Longoni, 

Fabrizio; Lorusso, Luca, I pirati dei RAEE – Dall’analisi dei fenomeni d’illegalità nella raccolta, 
gestione e riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, alle attività di 
prevenzione e di contrasto, Centro di Coordinamento RAEE/Legambiente, 2014, blz. 11. 

54 Guardia Civil, Cinco detenidos y dos investigados en una empresa de Sevilla dedicada al 
reciclaje electrónico, 14 juli 2020. 

55 Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade (CWIT) Summary Report, Market 
Assessment, Legal Analysis, Crime Analysis and Recommendations Roadmap, 
augustus 2015, blz. 16. 

56 Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade: Summary Report, 2015, blz. 16. 

https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/raee_dossier_i_pirati_dei_raee_02.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/raee_dossier_i_pirati_dei_raee_02.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/raee_dossier_i_pirati_dei_raee_02.pdf
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7526.html
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7526.html
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
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uitgevoerde hoeveelheid bedroeg ongeveer 10,5 % van de AEEA die in 2015 naar 
behoren werd ingezameld in die 28 landen57. 

47 De overbrenging van elektronisch afval naar andere EU-lidstaten moet voldoen 
aan de EU-wetgeving betreffende de overbrenging van afvalstoffen (met name 
Verordening (EG) nr. 1013/2006)58. Wat de overbrenging naar derde landen betreft, 
verbiedt zowel het EU- als het internationaal recht de overbrenging van gevaarlijke 
AEEA van EU-landen naar landen die geen lid zijn van de OESO59. Om de autoriteiten 
van de lidstaten te helpen, bevat de AEEA-richtlijn regels om gebruikte elektrische en 
elektronische apparatuur te kunnen onderscheiden van AEEA60. 

48 Illegale overbrenging van elektronisch afval gebeurt vaak door AEEA ten onrechte 
te bestempelen als gebruikte apparatuur61. Zo worden de zendingen voorgesteld als 
regelmatige handelstransacties om aan de wettelijke vereisten te ontsnappen (zie 
kader 3). Momenteel bevat de AEEA-richtlijn regels om gebruikte apparatuur te 
kunnen onderscheiden van elektronisch afval en deze worden aangevuld met 
richtsnoeren van de EU62. Een experiment van het Basel Action Network (BAN, een 
ngo) heeft enige duidelijkheid verschaft over de bestemming van AEEA. Tussen april en 
september 2017 liet BAN 314 gebruikte elektrische en elektronische apparaten die in 
het geheim waren uitgerust met GPS-trackers achter in AEEA-inzamelingspunten in 
10 EU-lidstaten. Van de 314 getraceerde apparaten bleven er 303 in de EU, terwijl er 

                                                      
57 Eurostat, Waste electrical and electronic equipment (WEEE) by waste management 

operations [ENV_WASELEE__custom_441774]. 

58 Artikel 10, lid 1, van Richtlijn 2012/19/EU. 

59 Verordening (EG) nr. 1013/2006, Besluit C(2001)107/Final van de OESO, artikel 36 en 
bijlage VII van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende 
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan. 

60 Bijlage VI van Richtlijn 2012/19/EU. 

61 Forti V. et al., The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy 
potential, SCYCLE-programma van de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU) en het 
Instituut van de Verenigde Naties voor opleiding en onderzoek (UNITAR), Internationale 
Unie voor Telecommunicatie (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), 
Bonn/Genève/Rotterdam, 2020, blz. 14. 

62 Artikel 23 en bijlage VI van Richtlijn 2012/19/EU. Zie ook Correspondents' Guidelines No 1 
on Shipments of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and of used Electrical 
and Electronic Equipment (EEE) suspected to be WEEE. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/7b5d56e5-bab4-4372-8a14-427245ec35b5?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/7b5d56e5-bab4-4372-8a14-427245ec35b5?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0019-20180704&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
https://one.oecd.org/document/C(2001)107/FINAL/en/pdf
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/ned?locale=nl
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/ned?locale=nl
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondence_guidlines_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondence_guidlines_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondence_guidlines_1.pdf


 30 

 

11 eindigden in 7 verschillende niet-OESO-landen en -gebieden (Ghana, Hongkong, 
Nigeria, Pakistan, Tanzania, Thailand en Oekraïne)63. 

Kader 3 

Voorbeeld van illegale overbrenging van elektronisch afval 

In juni 2020 hebben de Spaanse autoriteiten, met de steun van de Italiaanse 
autoriteiten en Europol, een georganiseerde criminele groep ontmanteld die 
verantwoordelijk was voor de illegale overbrenging van gevaarlijk afval, 
waaronder AEEA, van de Canarische Eilanden. De groep bestempelde AEEA 
opzettelijk ten onrechte als tweedehandsgoederen en verzond deze naar kopers in 
Afrika; in totaal ging het om meer dan 750 000 kg AEEA in 2018 en 201964. 

49 Volgens de EU-verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen staan 
afvalstoffen op de “groene lijst” (waarvoor minder strenge eisen voor overbrenging 
gelden) of op de “oranje lijst (waarvoor strengere eisen gelden)65. Onverwerkte AEEA 
is gewoonlijk gevaarlijk en staat doorgaans op de “oranje lijst”. Uit een gezamenlijke 
controle inzake de handhaving van de verordening betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen door HCI’s uit zeven lidstaten plus Noorwegen is gebleken dat gevaarlijke 
afvalstoffen (die de meeste soorten AEEA omvatten) vaak worden ingevoerd en 
uitgevoerd als “goederen” of als afval van “de groene lijst” om de strengere 
procedures en verbodsbepalingen voor afvalstoffen van de “oranje lijst” te ontlopen66. 
In maart 2021 was de Commissie bezig met een evaluatie en herziening van de 
verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen67. 

                                                      
63 Basel Action Network, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 2019, 

blz. 6. 

64 Europol, 2500 tonnes of waste trafficked from the Canary Islands to Africa, 29 juni 2020. 

65 Bijlagen III en IV van Verordening (EG) nr. 1013/2006. 

66 EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment 
Regulation: Joint report based on eight national audits, 2013, blz. 6. 

67 Europese Commissie. Inception Impact Assessment: Waste Shipment – revision of EU rules, 
2020. 

http://wiki.ban.org/images/f/f4/Holes_in_the_Circular_Economy-_WEEE_Leakage_from_Europe.pdf
http://wiki.ban.org/images/f/f4/Holes_in_the_Circular_Economy-_WEEE_Leakage_from_Europe.pdf
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2-500-tonnes-of-waste-trafficked-canary-islands-to-africa
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules-
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50 In de internationale handelsstatistieken wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
gebruikte en nieuwe elektrische en elektronische apparatuur68. Illegale overbrenging 
van AEEA kan plaatsvinden doordat deze ten onrechte wordt bestempeld als 
“gebruikte apparatuur” (zie paragraaf 48). Volgens de Werelddouaneorganisatie 
(WDO) zal deze situatie naar verwachting veranderen met de invoering van een 
nieuwe post voor elektrisch en elektronisch afval en schroot in de meest recente versie 
van de nomenclatuur van het geharmoniseerd systeem voor de indeling van 
internationaal verhandelde goederen, die in januari 2022 in werking zal treden69. 

51 Volgens de Europese Commissie hebben de lidstaten (met inbegrip van het 
Verenigd Koninkrijk) in de periode 2013-2015 melding gemaakt van 2 800 illegale 
overbrengingen van afvalstoffen (alle soorten afval)70. In de periode 2014-2015 
meldde een groep van 14 milieuautoriteiten uit Europese landen en regio’s 
(Oostenrijk, Tsjechië, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Malta, Noord-Ierland, 
Noorwegen, Polen, Schotland, Slovenië, Zweden en Wales) 815 inbreuken op de regels 
inzake de overbrenging van afvalstoffen, waarvan er 99 betrekking hadden op de 
illegale overbrenging van AEEA71. In een verslag van deskundigen van het 
onderzoeksproject Blockwaste werd geschat dat tussen 2010 en 2014 33 % van de in 
de EU geproduceerde gevaarlijke afvalstoffen (waaronder gevaarlijke AEEA) niet als 
verwerkt was geregistreerd72. 

                                                      
68 Krings, Hanna, International trade in second-hand electronic goods and the resulting global 

rebound effect, MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, No. 38-2015, 
Philipps-University Marburg, School of Business and Economics, Marburg, 2015, blz. 7. 

69 Omi, Kenji, Current situation, analysis and observations on waste control at borders by 
Customs.Research Paper nr. 50 van de WDO, december 2020, blz. 16. Zie ook 
Werelddouaneorganisatie, The new 2022 Edition of the Harmonized System has been 
accepted, 8 januari 2020. 

70 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van 
Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, 
COM(2018) 762, blz. 6. 

71 Olley, Katie et al., IMPEL – TFS Enforcement Actions 2014-2015: Enforcement of the 
European Waste Shipment Regulation, Netwerk van de Europese Unie voor de 
implementatie en handhaving van de milieuwetgeving (Impel), blz. 28-32. 

72 Meneghini et al., An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU, 
BlockWaste Project, oktober 2017, blz. 29 en 30. 

https://www.econstor.eu/handle/10419/129289
https://www.econstor.eu/handle/10419/129289
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/50_waste_control_at_borders_by_customs_omi_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/50_waste_control_at_borders_by_customs_omi_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/50_waste_control_at_borders_by_customs_omi_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/the-new-2022-edition-of-the-harmonized-system-has-been-accepted.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/the-new-2022-edition-of-the-harmonized-system-has-been-accepted.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0762&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0762&from=NL
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/10/IMPEL-Enforcement-Actions-2014-15-FINAL-report.pdf
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/10/IMPEL-Enforcement-Actions-2014-15-FINAL-report.pdf
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/10/IMPEL-Enforcement-Actions-2014-15-FINAL-report.pdf
http://www.blockwaste.eu/p/publications.html
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52 De WDO organiseert sinds 2009 DEMETER-operaties, waarbij de douane en 
andere autoriteiten samenwerken om de handelsvoorschriften uit hoofde van 
internationale verdragen (zoals die met betrekking tot de handel in afvalstoffen) te 
handhaven. In 2020 werden bij operatie DEMETER VI 73 douaneautoriteiten en een 
reeks andere actoren betrokken, zoals het Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) en het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol); de operatie leidde tot 131 inbeslagnames. De meeste 
inbeslagnames hadden betrekking op metaalafval, maar er was ook AEEA bij. In de EU 
vonden de meeste inbeslagnames plaats in België, Polen en Denemarken73. Eerdere 
DEMETER-operaties hebben ook geleid tot inbeslagnames van gevaarlijk elektronisch 
afval74. 

Verdere toename van inzameling, recycling en hergebruik van 
elektronisch afval 

53 In de AEEA-richtlijn is een minimuminzamelingspercentage vastgesteld van 65 % 
van alle AEEA ten opzichte van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en 
elektronische apparatuur die in de voorgaande drie jaren in de handel is gebracht, of, 
als alternatief, 85 % van de hoeveelheid AEEA die op het grondgebied van de lidstaat is 
geproduceerd; dit percentage is van toepassing vanaf 201975. In het kader van het 
eerste streefcijfer (65 %) wordt het inzamelingspercentage afgezet tegen de 
gemiddelde gewichtshoeveelheid in de handel gebrachte EEA, wat betekent dat het 
streefcijfer van 65 % geen betrekking heeft op het aandeel van de geproduceerde 
AEEA dat wordt ingezameld. 

54 De lidstaten moeten de gegevens voor 2019 uiterlijk in juni 2021 aan Eurostat 
rapporteren, zodat de cijfers voor 2019 in januari 2021 nog niet beschikbaar waren. Uit 
de beschikbare Eurostat-gegevens voor 2017 en 2018 blijkt dat in die jaren in slechts 
weinig lidstaten een inzamelingspercentage van 65 % is gerealiseerd (zie figuur 3 in 
bijlage II). In een studie wordt geraamd dat alleen Bulgarije en Kroatië dit streefcijfer 
van 65 % in 2019 zouden halen en dat geen enkele lidstaat het alternatieve streefcijfer 

                                                      
73 Werelddouaneorganisatie, Operation DEMETER VI thwarts transboundary shipments of 

illegal waste and ozone depleting substances, 29 oktober 2020. 

74 Werelddouaneorganisatie, Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter IV, 
28 november 2018. 

75 Artikel 7, lid 1, van Richtlijn 2012/19/EU. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/october/operation-demeter-vi-thwarts-transboundary-shipments-of-illegal-waste-and-ozone-depleting-substances.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/october/operation-demeter-vi-thwarts-transboundary-shipments-of-illegal-waste-and-ozone-depleting-substances.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/november/illegal-trade-in-waste-overview-of-operation-demeter-iv.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/ned?locale=nl
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van 85 % zou halen76. De belangrijkste reden voor deze achterstand is dat AEEA is 
vermengd met metaalschroot77 (zie figuur 9). 

Figuur 9 — Afstand tot het inzamelingsstreefcijfer voor 2019 
(gebaseerd op cijfers over 2018, EU-27 + VK, Noorwegen en IJsland) 

 
Bron: ERK, gebaseerd op In-depth review of the WEEE Collection Rates and Targets, UNU/UNITAR. 

55 De inzamelingsstreefcijfers voor 2019 vormen een aanvulling op een reeks 
streefcijfers voor nuttige toepassing die sinds 2018 gelden. Deze streefcijfers voor 
nuttige toepassing omvatten minimumpercentages voor nuttige toepassing, maar ook 
minimumpercentages voor recycling en voorbereiding voor hergebruik (zie figuur 10). 

                                                      
76 C.P. Baldé, M. Wagner, G. Iattoni, R. Kuehr, In-depth Review of the WEEE Collection Rates 

and Targets in the EU-28, Norway, Switzerland, and Iceland, 2020, SCYCLE-programma van 
de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU) en het Instituut van de Verenigde Naties 
voor opleiding en onderzoek (UNITAR), Bonn, Duitsland, blz. 28-31. 

77 Idem, blz. 32-50. 

Mogelijke manieren om meer in te zamelen

Mogelijkheden tot verbetering Geschatte jaarlijkse verbetering
(in kg per hoofd van de bevolking)

AEEA vermengd met metaalschroot 2,1
Tekortschietende melding van bij bedrijven ingezamelde AEEA 1,8
AEEA bij het gewone afval 1,4
Tekortschietende melding van legale uitvoer van gebruikte 
elektrische en elektronische apparatuur

1 à 2

Illegale uitvoer van AEEA 0,5 à 1,4
Uitvoerings- en handhavingsmechanismen >2

Geraamde voorraad
(in kg per hoofd van de bevolking)

Hoeveelheid AEEA die momenteel door huishoudens wordt 
bewaard

4 à 5

Streefcijfer van 65 % — 13,5 kg per hoofd van de bevolking 

Inzameling — 9,5 kg per hoofd van de 
bevolking Afstand tot het 

https://weee-forum.org/projects-campaigns/weeeflows/
https://globalewaste.org/publications/
https://globalewaste.org/publications/
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Figuur 10 — Streefcijfers voor de nuttige toepassing van AEEA die sinds 
15 augustus 2018 gelden 

 
NB: De streefcijfers hebben betrekking op AEEA die na inzameling wordt verwerkt. 

Bron: ERK, op basis van de AEEA-richtlijn. 

56 Zelfs als de EU het minimuminzamelingspercentage van 65 % voor elk van de zes 
categorieën afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zou verwezenlijken, 
zou een groot deel van de AEEA nog steeds niet worden gerecycled of voor hergebruik 
worden voorbereid. In dit hypothetische scenario zou de EU (gemeten ten opzichte 
van het gemiddelde gewicht van de in de handel gebrachte producten) 35,75 % van de 
mobiele telefoons, 45,5 % van de tv’s en 52 % van de koelkasten recyclen (zie 
figuur 11). 

met 80 % recycling en voorbereiding voor hergebruik
85 % nuttige 
toepassing

• Voor warmte- of koude-uitwisselende apparatuur
• Voor grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm)

met 70 % recycling en voorbereiding voor hergebruik
80 % nuttige 
toepassing

• Voor schermen, monitors en apparatuur met schermen die een 
oppervlakte van meer dan 100 cm2 hebben 

met 55 % recycling en voorbereiding voor hergebruik
75 % nuttige 
toepassing

• Voor kleine apparatuur, met inbegrip van kleine IT- en 
telecommunicatieapparatuur

80 % recycling

• Voor lampen
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Figuur 11 — Nuttige toepassing, recycling en voorbereiding voor 
hergebruik op basis van een inzamelingspercentage van 65 % 

Bron: ERK, op basis van de AEEA-richtlijn. 

57 Door productontwerp kan worden gezorgd voor minder elektronisch afval en
meer hergebruik, doordat dit kan maken dat elektrische en elektronische apparatuur 
duurzamer en gemakkelijker te repareren wordt78. Fabrikanten kunnen de 
duurzaamheid van producten vergroten, bijvoorbeeld door de materialen beter te 
kiezen en door de technieken aan te passen die worden gebruikt om de 
productonderdelen samen te stellen. Een beter ontwerp kan ook de repareerbaarheid 
van producten vergroten. 

58 De AEEA-richtlijn bevat enkele bepalingen over productontwerp. Bovendien
vormen veranderingen in het productontwerp volgens het nieuwe actieplan van de EU 
voor een circulaire economie ook een manier om een meer circulaire economie tot 

78 Parajuly, K. et al., Future e-waste scenarios, StEP, UNU Vie-SCYCLE, en UNEP IETC, Bonn en 
Osaka, 2019, blz. 20. 

Warmte- of koude-
uitwisselende 

apparatuur
55,25 %

52 %

Grote
apparatuur

55,25 %
52 %

Monitors en andere 
apparatuur met grote 

schermen
52 %

45,5 %

Kleine
apparatuur

48,75 %
35,75 %

Kleine IT- en 
telecommunicatieapp

aratuur
48,75 %
35,75 %

Lampen
52 %

Recycling

Nuttige toepassing, 
met inbegrip van:

recycling en voorbereiding voor 
hergebruik

Als de lidstaten het inzamelingsstreefcijfer van 65 %* zouden halen, zou dit 
neerkomen op:

* In verhouding tot het gemiddelde gewicht van EEA die
de laatste drie jaren in de handel is gebracht

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/30809
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stand te brengen. We hebben al gewezen op de rol van het ontwerp in de 
recyclebaarheid, repareerbaarheid en duurzaamheid van producten (zie kader 4). 

Kader 4 

Eerdere werkzaamheden van de ERK op het gebied van ecologisch 
ontwerp 

In Speciaal verslag nr. 01/202079 merkten we op dat de Commissie rekening begon 
te houden met factoren zoals de aanwezigheid van kritieke en zeldzame 
materialen alsmede de recyclebaarheid, repareerbaarheid en duurzaamheid van 
producten. Wij hebben de Commissie aanbevolen een standaard methodologisch 
kader vast te stellen voor het integreren van de eisen inzake de circulaire 
economie dat moet worden toegepast tijdens de voorbereidende werkzaamheden 
voor wetgevingsvoorstellen die relevant zijn voor productontwerp. De Commissie 
heeft deze aanbeveling aanvaard en heeft tot december 2021 de tijd om deze uit 
te voeren. 

59 In 2019 heeft de Commissie de eisen inzake ecologisch ontwerp voor tien 
verschillende productcategorieën geactualiseerd80. Voor zes daarvan (koelapparaten, 
elektronische beeldschermen, huishoudelijke afwasmachines, huishoudelijke 
wasmachines en was-droogcombinaties, koelkasten met een directe-verkoopfunctie 
en lasapparatuur)81 is bepaald dat de fabrikanten ervoor moeten zorgen dat de 
producten uiterlijk in 2021 zodanig zijn ontworpen dat ze met “algemeen beschikbaar 
gereedschap” kunnen worden gerepareerd. In de herziene eisen is ook bepaald dat 
fabrikanten ervoor moeten zorgen dat professionele reparateurs (en in sommige 
gevallen ook eindgebruikers) kunnen blijven beschikken over reserveonderdelen. 

60 Deze bijgewerkte eisen inzake ecologisch ontwerp hebben nog geen betrekking 
op bepaalde populaire elektrische en elektronische apparatuur, zoals mobiele 
telefoons en computers. De Europese consumentenorganisatie (BEUC), die 

                                                      
79 ERK, Speciaal verslag nr. 01/2020:EU-maatregelen op het gebied van ecologisch ontwerp en 

energie-etikettering: aanzienlijke vertragingen en niet-naleving doen afbreuk aan 
belangrijke bijdrage tot grotere energie-efficiëntie. 

80 Europese Commissie, Pershoek: The new ecodesign measures explained, 1 oktober 2019. 

81 Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie, Verordening (EU) 2019/2021 van de 
Commissie, Verordening (EU) 2019/2022 van de Commissie, Verordening (EU) 2019/2023 
van de Commissie, Verordening (EU) 2019/2024 van de Commissie, en Verordening 
(EU) 2019/1784 van de Commissie. 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_5889
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_5889
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2019/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2021/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2021/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2022/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2024/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1784/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1784/oj
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45 consumentenorganisaties uit 32 Europese landen vertegenwoordigt, heeft kritiek 
geuit op de vereisten omdat deze aan eindgebruikers niet hetzelfde recht op toegang 
tot reserveonderdelen toekennen als aan professionele reparateurs82. 

  

                                                      
82 BEUC, Thanks to the EU, we’re moving closer to a repair society, 2 oktober 2019. 

https://www.beuc.eu/blog/thanks-to-the-eu-were-moving-closer-to-a-repair-society/
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Slotopmerkingen 
61 De EU beschikt over een kader voor de omgang met elektronisch afval dat gunstig 
afsteekt bij dat van andere delen van de wereld. Gemiddeld zamelen de EU-lidstaten 
meer AEEA in en passen ze meer AEEA nuttig toe dan de meeste derde landen. De 
inzameling en nuttige toepassing van elektronisch afval in de EU is in de loop van de 
tijd verbeterd en de EU recycleert momenteel meer dan 80 % van de door haar 
ingezamelde AEEA. De EU als geheel heeft haar eerdere streefcijfers voor de 
inzameling en nuttige toepassing van AEEA bereikt, hoewel sommige lidstaten het 
inzamelingsstreefcijfer voor 2016 niet hebben gehaald. Vervolgens heeft de EU voor 
zichzelf uitdagender streefcijfers voor inzameling en nuttige toepassing vastgesteld 
(waarvoor nog geen gegevens beschikbaar zijn). 

62 In de loop van de tijd heeft de EU de wetgeving inzake elektronisch afval 
verbeterd door de streefcijfers, de indeling van e-afval en de 
verslagleggingsprocedures te herzien. De Commissie heeft de beleidsuitvoering 
beoordeeld, richtsnoeren verstrekt en inbreukprocedures tegen lidstaten ingeleid. 

63 Er zijn nog steeds uitdagingen op het gebied van het beheer van elektronisch 
afval in de EU. Eén daarvan is de tenuitvoerlegging van de bestaande eisen voor de 
verwerking van elektronisch afval. Sommige lidstaten beschikken bijvoorbeeld niet 
over de middelen om een aanzienlijk aantal exploitanten te inspecteren en de wettelijk 
voorgeschreven controles uit te voeren om na te gaan of er sprake was van 
“gelijkwaardige omstandigheden van verwerkingzijn” in geval van overbrenging van 
afvalstoffen naar landen buiten de EU. Een andere betreft de aanpak van verkeerd 
beheer van elektronisch afval, illegale overbrenging en andere criminele activiteiten. 
Daarnaast staat de EU voor de uitdaging om nog meer elektronisch afval in te zamelen, 
te recyclen en te hergebruiken. 
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Deze analyse werd door kamer I onder leiding van de heer Samo Jereb, lid van de 
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 14 april 2021. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 President 
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Bijlagen 

Bijlage I — Samenvatting van de door de EU vastgestelde 
streefcijfers voor nuttige toepassing en recycling van AEEA 
Tabel 1 — Streefcijfers voor nuttige toepassing en recycling van AEEA in 
de EU 

Van 13 augustus 2012 
tot 

14 augustus 2015 

Van 15 augustus 2015 
tot 

14 augustus 2018 
Sinds 15 augustus 2018 

80 % nuttige toepassing, met 
75 % recycling, van AEEA die 
onder categorie 1 of 10 van 
bijlage I valt 

85 % nuttige toepassing, met 
80 % recycling en voorbereiding 
voor hergebruik, van AEEA die 
onder categorie 1 of 10 van 
bijlage I valt 

85 % nuttige toepassing, met 
80 % recycling en voorbereiding 
voor hergebruik, van AEEA die 
onder categorie 1 of 4 van 
bijlage III valt 

75 % nuttige toepassing, met 
65 % recycling, van AEEA die 
onder categorie 3 of 4 van 
bijlage I valt 

80 % nuttige toepassing, met 
70 % recycling en voorbereiding 
voor hergebruik, van AEEA die 
onder categorie 3 of 4 van 
bijlage I valt 

80 % nuttige toepassing, met 
70 % recycling en voorbereiding 
voor hergebruik, van AEEA die 
onder categorie 2 van bijlage III 
valt 

70 % nuttige toepassing, met 
50 % recycling, van AEEA die 
onder categorie 2, 5, 6, 7, 8 of 9 
van bijlage I valt 

75 % nuttige toepassing, met 
55 % recycling en voorbereiding 
voor hergebruik, van AEEA die 
onder categorie 2, 5, 6, 7, 8 of 9 
van bijlage I valt 

75 % nuttige toepassing, met 
55 % recycling en voorbereiding 
voor hergebruik, van AEEA die 
onder categorie 5 of 6 van 
bijlage III valt 

80 % recycling voor 
gasontladingslampen 

80 % recycling voor 
gasontladingslampen 80 % recycling voor lampen 

 

Categorieën van bijlage I 

1. Grote huishoudelijke apparaten 
2. Kleine huishoudelijke apparaten 
3. IT- en telecommunicatieapparatuur 
4. Consumentenapparatuur en fotovoltaïsche panelen 
5. Verlichtingsapparatuur 
6. Elektrisch en elektronisch gereedschap (uitgezonderd grote, 

niet-verplaatsbare industriële installaties) 
7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur 
8. Medische hulpmiddelen (uitgezonderd geïmplanteerde en 

geïnfecteerde producten) 
9. Meet- en controle-instrumenten 
10. Automaten 

Categorieën van bijlage III 

1. Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur 
2. Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een 

oppervlakte hebben van meer dan 100 cm2 
3. Lampen 
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4. Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 
50 cm); 

5. Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 
50 cm); 

6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder 
buitenafmeting van meer dan 50 cm) 

NB: De streefcijfers hebben betrekking op AEEA die na inzameling wordt verwerkt, en niet op in de 
handel gebrachte producten. 

Bron: ERK, op basis van EU-wetgeving. 
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Bijlage II — Gegevens over de inzameling en nuttige toepassing 
van AEEA 
Figuur 1 — Inzamelingspercentage voor elektronisch afval (2017*) 

 
NB: Inzamelingspercentage uitgedrukt als aandeel van het geproduceerde afval.* Tenzij anders vermeld. 

Bron: ERK, met gegevens afkomstig van The Global E-waste Statistics Partnership. 
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Figuur 2 — Inzameling van AEEA van particuliere huishoudens (in 
kg/hoofd van de bevolking) 

NB: Gegevens over 2006 zijn niet beschikbaar voor Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Ierland, Letland, 
Malta en Slovenië. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat. 
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Figuur 3 — AEEA-inzamelingspercentage met de streefcijfers voor 2016 
en 2019 (%*) 

 
* Het percentage betreft de verhouding tot het gemiddelde gewicht van de producten die de laatste 
drie jaren in de handel zijn gebracht. 

NB: Er zijn geen gegevens beschikbaar voor Italië. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

M
al

ta

Le
tla

nd

Cy
pr

us

Ro
em

en
ië

Gr
ie

ke
nl

an
d

Li
to

uw
en

Sp
an

je

Du
its

la
nd

Fr
an

kr
ijk

Po
le

n

Sl
ov

en
ië

EU
-2

7

Fi
nl

an
d

De
ne

m
ar

ke
n

N
ed

er
la

nd

Be
lg

ië

O
os

te
nr

ijk

Lu
xe

m
bu

rg

Sl
ow

ak
ije

Po
rt

ug
al

Ie
rla

nd

Ts
je

ch
ië

Es
tla

nd

Ho
ng

ar
ije

Zw
ed

en

Kr
oa

tië

Bu
lg

ar
ije

Ita
lië

2018 2017 2016 Streefcijfer 2016 Streefcijfer 2019



 45 

 

Tabel 1 — AEEA-inzamelingspercentage* in de EU en haar lidstaten 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EU-27 38,6 39,2 39,4 43,1 46,7 47,0 46,8 

Oostenrijk 47,7 47,6 49,1 50,2 50,1 62,4 57,6 

België 39,4 38,8 38,6 41,4 47,9 46,1 49,4 

Bulgarije 72,8 67,8 78,8 106,0 97,0 79,4 73,4 

Kroatië Niet besch. Niet besch. 37,2 60,1 94,1 81,6 83,5 

Cyprus 14,1 14,5 18,2 28,5 28,7 57,1 Niet besch. 

Tsjechië 30,4 31,4 33,0 42,0 59,1 58,3 48,7 

Denemarken 52,5 50,1 50,8 50,3 47,9 44,9 44,0 

Estland 42,4 32,9 42,0 50,5 59,8 59,1 62,6 

Finland 36,3 40,3 47,1 46,7 47,3 53,5 54,8 

Frankrijk 29,0 29,4 32,5 39,3 45,3 44,7 46,1 

Duitsland  40,9 42,2 42,9 42,5 44,9 45,1 43,1 

Griekenland 20,5 24,6 33,0 36,8 41,4 42,4 44,6 

Hongarije 35,9 45,6 54,8 60,8 63,5 60,6 59,3 

Ierland 42,3 45,6 50,1 55,4 58,2 56,8 64,6 

Italië 48,4 43,6 34,5 39,4 Niet besch. Niet besch. Niet besch. 

Letland 30,2 30,3 29,3 27,7 26,3 49,8 49,5 

Litouwen 58,3 62,1 81,6 55,8 43,4 42,1 44,1 

Luxemburg 31,8 33,4 40,2 48,9 52,2 51,0 50,0 

Malta 10,8 12,2 11,9 13,2 16,3 21,8 Niet besch. 

Nederland Niet besch. Niet besch. Niet besch. 45,8 47,9 49,6 48,9 

Polen 36,2 34,7 35,0 40,2 45,6 45,4 44,7 

Portugal 28,7 37,1 49,1 53,6 55,8 53,9 Niet besch. 

Roemenië 17,2 24,2 24,4 30,1 31,5 Niet besch. Niet besch. 

Slowakije 48,3 47,3 48,7 47,6 55,7 52,1 51,1 

Slovenië 33,0 29,7 33,7 36,2 46,2 39,1 40,2 

Spanje 22,5 31,7 31,2 41,4 44,1 48,2 50,7 

Zweden 74,1 77,5 62,7 61,7 66,4 56,3 54,5 

Niet besch. = niet beschikbaar 

* Percentage van de gemiddelde hoeveelheid producten die in de voorafgaande drie jaren op het 
respectieve grondgebied in de handel zijn gebracht. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat. 
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Figuur 4 — Nuttige toepassing per productcategorie (EU-27, %, met 
streefcijfers) 

 
NB: Sommige gegevens zijn niet beschikbaar voor de periode 2014-2017. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat. 
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Figuur 5 — Recycling plus voorbereiding voor hergebruik per categorie 
(EU-27, %, met streefdoelen) 

 
NB: De gegevens voor 2012 en 2013 zijn niet beschikbaar. Sommige gegevens zijn niet beschikbaar voor 
de periode 2014-2017. 

Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat. 
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Bijlage III — Controles inzake elektronisch afval in de EU-
lidstaten 
Tabel 1 — Belangrijkste bevindingen van controles inzake AEEA door 
hoge controle-instanties 

Controle Belangrijkste kwesties in verband met AEEA 

2019 – Tribunal de Cuentas (ES) 
Milieuacties uitgevoerd door 
gemeenten met meer dan 10 000 
inwoners van de autonome 
gemeenschappen zonder eigen 
regionale rekenkamer 

Eén van de vijftien gemeenten waarbij de behandeling van 
elektronisch afval was gecontroleerd, had geen systeem voor 
de gescheiden inzameling van AEEA opgezet en zeven 
gemeenten zamelden deze gescheiden in, maar als onderdeel 
van algemeen gemeentelijk afval. 

2018 – Valstybés Kontrolé (LT) 
Beheer van gevaarlijk afval 

Niet alle gevaarlijke afvalstoffen werden geïdentificeerd; 
aanzienlijke hoeveelheden werden samen met gewoon 
gemeentelijk afval ingezameld. Vergunningen voor activiteiten 
op het gebied van het beheer van gevaarlijk afval werden 
verleend zonder volledige beoordeling van de mogelijke 
gevolgen voor de volksgezondheid. Het kwam voor dat 
installaties meer afval verwerkten dan op basis van hun 
vergunningen was toegestaan. 

2018 – Riigikontroll (EE) 
Follow-upcontrole van de verwerking 
van gevaarlijk en radioactief afval 

De aanbevelingen van de controle van 2015 werden 
uitgevoerd, maar er bleven problemen bestaan. Bepaald afval 
begon zich bij bedrijven op te hopen. 

2017 – Valstybés Kontrolé (LT) 
Toepassing van het beginsel van 
producentenverantwoordelijkheid 

De staat beschikt niet over correcte en betrouwbare gegevens 
over producten die aan de interne markt worden geleverd en 
over het afvalbeheer. De autoriteiten inspecteren niet de 
meest risicovolle producenten en importeurs. 

2017 – Najwyższa Izba Kontroli (PL) 
Beheersysteem voor gebruikte 
elektrische en elektronische 
apparatuur  

De meeste gecontroleerde entiteiten voldeden niet aan de 
relevante regelgeving. De meeste registreerden AEEA niet 
correct en veel entiteiten dienden geen verslagen in bij de 
relevante autoriteit. Onduidelijkheden in de nationale 
wetgeving hebben ertoe geleid dat zowel nationale als 
regionale autoriteiten zich in bepaalde gevallen niet 
verantwoordelijk achtten voor inspecties. 

2016 – Riigikontroll (EE) 
Activiteiten van de nationale en de 
lokale overheden op het gebied van de 
inzameling en nuttige toepassing van 
gemeentelijk afval:wordt huishoudelijk 
afval gerecycleerd? 

AEEA blijft vaak ongesorteerd. In veel gevallen was het voor 
mensen onmogelijk om zich in de buurt van hun huis van 
gesorteerd afval te ontdoen. 

2015 – Riksrevisionen (SE) 
Vervoer van gevaarlijk afval — 
doeltreffend toezicht? 

Het toezicht op het vervoer van gevaarlijk afval schiet tekort en 
sancties ontmoedigen niet-serieuze actoren niet. 

2015 – Riigikontroll (EE) 
De verwerking van gevaarlijk en 
radioactief afval:is de overheid erin 
geslaagd de behandeling van gevaarlijk 
en radioactief afval te organiseren? 

Nationale gegevens over gevaarlijke afvalstoffen zijn onjuist. 
De hoeveelheid geproduceerd gevaarlijk afval is toegenomen, 
maar de recycling bleef op het niveau van 2008 (voor alle 
gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van AEEA). 
Inzamelingscentra hebben verzuimd te zorgen voor een 
passende verdere verwerking van gevaarlijk afval. 

https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/11_Hazardous_waste_management_summary.pdf
https://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/2469/AuditId/434/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/2469/AuditId/434/language/en-US/Default.aspx
https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/18_Application_of_the_producer_responsibility_principle_summary.pdf
https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/18_Application_of_the_producer_responsibility_principle_summary.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/072/
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/072/
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/072/
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/transport-of-hazardous-waste---effectively-supervised.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/transport-of-hazardous-waste---effectively-supervised.html
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
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Controle Belangrijkste kwesties in verband met AEEA 

2013 — EUROSAI — (HCI’s uit BG, 
EL, HU, IE, NL, NO, PL en SI) 
Gecoördineerde controle van de 
handhaving van de Europese 
verordening betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen: 
gezamenlijk verslag op basis van acht 
nationale controles 

Alle gecontroleerde landen voldoen formeel aan de EU-
verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen, 
maar er zijn aanzienlijke verschillen in de handhaving, de 
interpretatie van wetgeving en de behandeling van inbreuken. 
In verschillende landen komt het voor dat elektronisch afval bij 
de in- of uitvoer verkeerd wordt ingedeeld, hetgeen soms in de 
hand wordt gewerkt door verschillen tussen de indeling van 
afvalstoffen in het kader van het Verdrag van Bazel en de door 
de douaneautoriteiten gebruikte tariefcodes. 

Bron: ERK, op basis van de genoemde verslagen. 

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
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Acroniemen en afkortingen 
AEEA: afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 

BAN: Basel Action Network 

BEUC: Europees Bureau van Consumentenverenigingen 

CENELEC: Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie 

DG ENV: directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie 

EEA: elektrische en elektronische apparatuur 

Europol: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving 

HCI: hoge controle-instantie 

ICT: informatie- en communicatietechnologie 

INTOSAI: internationale organisatie van hoge controle-instanties (International 
Organization of Supreme Audit Institutions) 

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OLAF: Europees Bureau voor fraudebestrijding 

WDO: Werelddouaneorganisatie 
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Woordenlijst 
Circulaire economie: economisch systeem dat gericht is op het minimaliseren van de 
input van hulpbronnen, afval en emissies, door hergebruik, delen, reparatie, renovatie, 
herproductie en recycling. 

Ecologisch ontwerp: een benadering van ontwerpen waarbij de milieueffecten in alle 
stadia van de levenscyclus van een product tot een minimum worden beperkt. 

Elektronisch afval of e-afval: elektrische en elektronische apparatuur die niet langer 
van waarde is voor de gebruikers ervan; ook wel “afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur” (AEEA) genoemd. 

Organisatie voor producentenverantwoordelijkheid: orgaan dat door fabrikanten is 
opgericht om te voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot de milieueffecten 
van hun producten. 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: aanpak waarbij de fase na 
consumptie in de levenscyclus van een product, met inbegrip van recycling en 
verwijdering, wordt toegevoegd aan de milieuverantwoordelijkheden van de 
producent. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hergebruik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deeleconomie
https://en.wikipedia.org/wiki/Remanufacturing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Recycling
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ERK-team 
Deze analyse van de ERK inzake EU-maatregelen en bestaande uitdagingen op het 
gebied van elektronisch afval werd vastgesteld door kamer I “Duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen”, die onder leiding staat van ERK-lid Samo Jereb. De taak werd 
geleid door ERK-lid Joëlle Elvinger, ondersteund door Ildikó Preiss, kabinetschef, en 
Charlotta Törneling, kabinetsattaché; Robert Markus, hoofdmanager; 
Ernesto Roessing, taakleider; João Coelho, auditor. Adrian Williams verleende 
taalkundige ondersteuning. Marika Meisenzahl verleende ondersteuning met 
betrekking tot visuele elementen. 
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Deze analyse is gericht op de rol en maatregelen 
van de EU in het kader van de aanpak van de 
uitdagingen rond het beheer van elektronisch 
afval. Gemiddeld zamelen de EU-lidstaten 
meer elektronisch afval in en passen ze meer 
elektronisch afval nuttig toe dan de meeste 
derde landen. De EU als geheel heeft haar 
eerdere streefcijfers voor de inzameling en 
nuttige toepassing van elektronisch afval 
gehaald en vervolgens voor zichzelf uitdagender 
streefcijfers vastgesteld. Toch bestaan er nog 
steeds uitdagingen. In onze analyse wijzen we 
op de uitdagingen bij de toepassing van de 
bestaande voorschriften voor de verwerking 
van elektronisch afval en bij de aanpak van 
verkeerd beheer van elektronisch afval, illegale 
overbrenging en andere criminele activiteiten, en 
op de uitdaging om nog meer elektronisch afval in 
te zamelen, te recyclen en te hergebruiken.

EUROPESE REKENKAMER  
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1

Inlichtingen: eca.europa.eu/nl/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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