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De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat neemt het volgende
in overweging:
1.

Op 11 september 2020 is in het kader van de onderzoeksplicht een verzoek
om aanvullende informatie aan 4C -C ompliance verzonden. De mededeling is
op 11 september 2020 aangevuld.
2.

3.
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De collectieve mededeling van 4C -C ompliance heeft betrekking op industriële
-C d, loodzuur en overig) en autobatterijen en -C d, loodzuur en overig), en geldt voor alle
die door de producent c.q. fabrikant als eerste in Nederland op de markt zijn
gebracht dan wel in Nederland zijn vervaardigd. De nieuwe deelnemers voeren

4.

Gelet op het voorgaande, titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en

BESLUIT
I.

In te stemmen met bovengenoemde mededeling. Deze instemming laat

II. Dit besluit bevat belangrijke milieugerelateerde bestuurlijke informatie.
Daarom wordt ingevolge artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur en
artikel 19.1a van de Wet milieubeheer dit besluit op
www.rwsleefomgeving.nl/pba gepubliceerd, tenzij binnen twee weken na
dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift is ingediend tegen de
publicatie.

DE STAATSSEC RETARIS VAN INFRASTRUC TUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd Afval C irculair
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Mevr. M. Ritzen

Bezwaar

O p grond van de Algemene we t bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes we k en na
de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
worde n ge richt a an de Minister van Infrastructuur e n W aterstaat, t.a.v. Rijkswaterstaat
Corporate Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed, Postbus 2232, 3500 GE Utre cht,
e nve lop en het bezwa arschrift zelf.
He t be zwa arschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te
be vatten:
a. naam en adres van de indiener;
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b. de dagtekening;
c . een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt
(inc lusief datum en nummer of kenmerk);
d. een opgave van redenen waarom men zich met de beslissing niet kan verenigen;
e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Deze brief is voorzien van een digitale ondertekening met betrouwbaarheidsniveau
4 (PKI-certificaat). Als u in het document op de handtekening klikt, kunt u de
handtekening op betrouwbaarheid verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van
de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien. Daarvoor heeft u minimaal Adobe
reader XI nodig. Wij raden u aan te allen tijde een digitale handtekening op
betrouwbaarheid te verifiëren.
Wilt u meer weten over het PKI-certificaat en de niveaus? Ga dan naar
http://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid.
(Logius is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties)
In de wetgeving is sinds 2012 geregeld dat een elektronische handtekening met
gekwalificeerd certificaat, zoals het PKI-certificaat, gelijkgesteld is aan een
handgeschreven handtekening.
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