Ron Laan

Toen een groothandelaar een restantpartij elektronische
apparaten naar Afrika wilde exporteren, werd hij aangeklaagd
door het Openbaar Ministerie.

Europese Hof van Justitie doet richtinggevende uitspraak in exportzaak

Wanneer
elektronica
afval wordt

Elektrische en elektronische apparaten die het afvalstadium bereiken, vallen onder
specifieke afvalwetgeving. Over het onderscheid tussen deze apparaten die in juridisch
opzicht wel of geen afvalstof zijn1, heeft het Europese Hof van Justitie in een exportzaak
recent een richtinggevende uitspraak gedaan. In bijlage VI van de Europese richtlijn
Engelstalige variant WEEE-directive) zijn voorschriften opgenomen om bij het transport
van dergelijke apparatuur te kunnen bepalen of sprake is van afval of niet.2
en gespecialiseerd in afvalstoffenrecht.
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Volgens de definitie van afvalstof in de Richtlijn 2008/98
Richtlijn 2012/19
Hof van Justitie EU, 4 juli 2019, zaak C-624/17,
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Volgens de Europese rechter zijn elektronische
artikelen die in het assortiment van de winkelier,
groothandelaar of importeur overtollig zijn geworden én die nog in hun originele, ongeopende verpakking zitten, te zien als nieuwe producten die in orde zijn. Daarom kunnen ze volgens
hem op de normale manier als handelswaar
verhandeld worden. Dit zou alleen anders kunnen zijn als er in een concreet geval aanwijzingen zijn die twijfel kunnen wekken over de goede staat van deze artikelen. Dat moet dan door
een nationale rechter beoordeeld worden.
Bovendien staat het consumenten vrij elektronische apparaten te retourneren op basis van
de productgarantie. Dat gebeurt op grond van
een contractueel beding en tegen terugbetaling
van de aankoopprijs en kan niet beschouwd
worden als ‘afdanken’. De consument heeft
daarbij niet voor ogen over te gaan tot verwijdering of nuttige toepassing van het teruggebrachte apparaat. Bij dergelijke retours is het
risico dat de consument zich van dit goed ontdoet op een manier die nadelige gevolgen voor

De eigenaar van een hifiwinkel vol elektronica in het

het milieu kan hebben bovendien laag.

Zuid-Afrikaanse Johannesburg staat trots voor zijn zaak.

Het Europese Hof van Justitie wijst er wel op
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