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Bijlage 3 bij het convenant tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën 
 

Bijlage 3 

bij het Convenant inzake de samenwerking tussen  

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën 

bij de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein  

van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

door de Douane  

 

De samenwerking inzake de RoHS Richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) 

 

 

1. Kader van deze bijlage 

 

 Dit is een bijlage bij het “Convenant inzake de samenwerking tussen het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën bij 

de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat door de Douane” zoals bedoeld in artikel 3; artikel 

4, lid 1 en artikel 9, lid 2.  

De bepalingen van dit convenant zijn onverkort van toepassing op deze bijlage. 

Deze bijlage regelt de samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Douane ter 

uitvoering van de verschillende taken die de Inspectie Leefomgeving en 

Transport en Douane kennen op het gebied van overbrenging afvalstoffen. 

Deze bijlage vervangt de bijlage 11, van 20 december 2012, waarin de 

samenwerking tussen de Douane en de Inspectie Leefomgeving en Transport 

op het gebied van de RoHS werd vastgelegd. 

 

2. Regelgeving 

 

a. Regelgeving 

 

Regelgeving van de Unie: 

•  Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektroniche apparatuur;  

 

Nationale regelgeving: 

•  Wet Milieubeheer (Wm), de artikelen 9.2.2.1 eerste en tweede lid en 21.6 
zesde lid; 

•  Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. 
 
 

b. Doel regelgeving 

 

De regelgeving heeft onder meer als doel het beperken van het gebruik van 

gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (hierna: EEA) en 

zo bij te dragen tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu, met 

inbegrip van de milieuhygiënisch verantwoorde nuttige toepassing en 

verwijdering van afgedankte EEA. 

 

De stoffen waarvoor beperkingen zijn opgelegd zijn genoemd in bijlage II van 

de Richtlijn 2011/65/EU. 

 

3. Samenwerkende organisaties 

 

 •  De directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie van het 

Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (hierna IenW);  

•  de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna ILT); 

•  de Rijksbelastingdienst/Douane (hierna Douane). 

 

 












