
Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Met ingang van 14 februari 2014 is de nieuwe Regeling beheer elektrische en
elektronische apparatuur van kracht. Deze vervangt de oude Regeling beheer
elektrische en elektronische apparatuur en zal over enige tijd ook het Besluit beheer
elektrische en elektronische apparatuur vervangen.
In deze factsheet een toelichting op en overzicht van de wijzigingen.

Deze factsheet is bedoeld als hulpmiddel bij de uitvoering van de regelgeving. Aan
deze informatieve notitie kunnen geen rechten worden ontleend. Het laatste woord
over de uitleg van regelgeving is voorbehouden aan de rechter.

Wat is het doel van een regeling voor afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur?
Het doel blijft om bij te dragen aan duurzame productie en gebruik van elektrische en
elektronische apparatuur. Om dat te bereiken hebben producenten/importeurs
producentenverantwoordelijkheid gekregen. Dit betekent dat zij
(mede)verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van de producten die
zij op de markt brengen, wanneer het afval wordt. De detailhandel, verwerkers en
gemeenten hebben ook een aantal verplichtingen.

Waarom een nieuwe regeling?
De Europese richtlijn nr. 2012/19/EU (ook bekend als de ‘WEEE-richtlijn’) is op 4 juli
2012 gewijzigd. Met de (nieuwe) richtlijn is een duidelijke stap voorwaarts gezet op
het gebied van milieubescherming en wordt een krachtige impuls gegeven aan het
efficiëntere gebruik van hulpbronnen (en grondstoffen) in de Europese Unie.
Omdat de Europese richtlijn gewijzigd is, moet in Nederland de Regeling beheer
elektrische en elektronische apparatuur ook gewijzigd worden.

Wat zijn de wijzigingen per 14 februari?
Samengevat zijn de belangrijkste wijzigingen:

 Er zijn nieuwe definities en sommige definities zijn gewijzigd/verduidelijkt
(zoals de definitie van ‘producent’).

 Stapsgewijs wordt de regeling van toepassing op bijna alle afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur.

 Er komen meer inzamelpunten voor apparaten van consumenten, bij grote
detailhandelzaken.

 De manier waarop de apparaten vervoerd en verwerkt worden moet
hergebruik, recycling en beperking van gevaarlijke stoffen bevorderen.

 De inzameldoelstelling voor producenten wordt stapsgewijs verhoogd.
 Producenten moeten zich registreren bij, en rapporteren aan het Nationaal

(W)EEE Register.
 Er zijn specifiekere voorwaarden voor de verwerking in de vorm van

WEEELABEX certificering.
 Verwerkers moeten jaarlijks de door hen verwerkte hoeveelheden apparatuur

melden in het Nationaal (W)EEE Register.
 Producenten kunnen een ander machtigen om hun verplichtingen na te

komen.



Overzicht van de wijzigingen per partij.
In de tabel hieronder staat een overzicht van de wijzigingen voor
producenten/importeurs, de detailhandel, en de verwerkers. Voor gemeenten
wijzigen de verplichtingen niet.

Producenten/importeurs

Oud Nieuw
Artikel 1
Definitie producent/importeur

Artikel 1
Verduidelijking van de definitie wat
betreft:
- land van vestiging
- verantwoording voor elektr(on)ische
apparatuur onder eigen naam of merk
- wederverkoop
- invoer
- rechtstreekse verkoop aan particulieren
vanuit een ander land

-

Artikel 9
Inzameling en vervoer
Inzameling en vervoer van afgedankte
elektr(on)ische apparatuur moet zodanig
gebeuren dat verwerking optimaal kan
verlopen.

-

Artikel 10
Verplichte minimum-
inzamelingspercentages
Gerekend in gewichtshoeveelheden.
Oplopende percentages zijn vastgesteld
voor de periodes 2014-2015, 2016-2019
en vanaf 2019.

Artikel 8, lid 3
De verwerking gebeurt met de best
beschikbare technieken.

Artikel 10
Verwerkingsdoelstellingen:
De producent zorgt er voor dat de
verwerking van afgedankte, door hem
geproduceerde elektr(on)ische
apparatuur minimaal aan
voorgeschreven gewichtspercentages
voor nuttige toepassing voldoet.

Artikel 11
Passende verwerking:
Verplichting voor passende verwerking
van alle gescheiden ingezamelde
afgedankte elektr(on)ische apparatuur.
Volgens best beschikbare technieken bij
nuttige toepassing

- Passende verwerking betekent:
 naleving van scheidingseisen

voor inrichtingen die
inzamelen/verwerken (bijlage VII
van de EU richtlijn)

 behalen streefcijfers voor nuttige
toepassing, (bijlage V van de EU



richtlijn)
- Passende verwerking en behalen van
streefcijfers voor nuttige toepassing
worden gerealiseerd door te werken
volgens het WEEELABEX Treatment
- Er zijn aanvullende voorschriften voor
overbrenging naar het buitenland voor
verwerking (bijlage VI van de EU
richtlijn).
- Voor overbrenging buiten de EU heeft
de Europese commissie aanvullende
voorschriften opgesteld.

Artikel 15
Mededelingsplicht
Volgens het mededelingsformulier
opgenomen in de Regeling. Mogelijkheid
tot individuele mededeling of aansluiting
bij een collectieve organisatie.

Artikel 18
Register
Verplichte melding en
informatieverstrekking bij de Stichting
Nationaal (W)EEE register. Verplichte
verslaglegging vanaf 14-02-2014 bij het
register.

-

Artikel 21
Machtigingen
Een producent gevestigd in Nederland
moet om zijn verplichtingen in een
andere lidstaat na te komen een ander in
dat land machtigen.
Een producent gevestigd in een andere
lidstaat kan om zijn verplichtingen in
Nederland na te komen een ander in
Nederland machtigen.

Detailhandel

Oud Nieuw
Artikel 4
‘Oud voor nieuw’
De distributeur neemt bij het ter
beschikking stellen van een nieuw
product gratis een soortgelijk afgedankte
elektr(on)isch apparaat van een
particulier huishouden, dat hem wordt
aangeboden in.

Artikel 4
Informatie over oud voor nieuw
De distributeur neemt bij het ter
beschikking stellen van een nieuw
product gratis een gelijkwaardig type
elektr(on)isch apparaat in, dat dezelfde
functie heeft als het geleverde apparaat.
En wijst voor de verkoop en betaling
duidelijk zichtbaar op deze mogelijkheid.

Artikel 5
‘Oud voor niets’
Detailhandelszaken met een
verkoopoppervlak van meer dan 400 m2



- moeten een inzamelpunt opzetten voor
kleine afgedankte elektr(on)ische
apparaten (kleiner dan 25 cm) afkomstig
van particulieren. Er hoeft dan geen
gelijkwaardig type apparaat ingeleverd te
worden.
Deze verplichting mogen
detailhandelzaken ook op een andere
manier invullen, als ze aantonen dat dit
even doeltreffend is.

-

Artikel 9
Inzameling en vervoer
Inzameling en vervoer van afgedankte
elektr(on)ische apparatuur moet zodanig
gebeuren dat verwerking optimaal kan
verlopen.



Verwerkers

Artikel 8, lid 3
Best beschikbare technieken
De verwerking gebeurt met de best
beschikbare technieken.

Artikel 11
Passende verwerking:
Verplichting voor passende verwerking
van alle gescheiden ingezamelde
afgedankte elektr(on)ische apparatuur.
Volgens best beschikbare technieken bij
nuttige toepassing

- Passende verwerking betekent:
 naleving van scheidingseisen

voor inrichtingen die
inzamelen/verwerken (bijlage VII
van de EU richtlijn)

 behalen streefcijfers voor nuttige
toepassing, (bijlage V van de EU
richtlijn)

- Passende verwerking en behalen van
streefcijfers voor nuttige toepassing
worden gerealiseerd door te werken
volgens het WEEELABEX Treatment
- Er zijn aanvullende voorschriften voor
overbrenging naar het buitenland voor
verwerking (bijlage VI van de EU
richtlijn).
- Voor overbrenging buiten de EU heeft
de Europese commissie aanvullende
voorschriften opgesteld.
- Verplichte certificering volgens
WEEElabex Treatment voor verwerkers
vanaf 1 juli 2015.

-

Artikel 20
Verwerking melden bij register
Verwerkers melden jaarlijks het gewicht
aan verwerkte hoeveelheden en
behaalde streefcijfers voor nuttige
toepassing aan het Nationaal (W)EEE
register.


