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Vanuit de markt zijn vragen gesteld over de inzet van een gemachtigde door een buitenlandse 

producent/fabrikant voor een in Nederland gevestigde importeur, welke Nederlandse importeur 

volgens de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur formeel-juridisch als 
producent wordt beschouwd.  
Een antwoord op die vraag is, onafhankelijk van vermeende belangen van partijen, enige tijd 
geleden na inspraak van betrokken deelnemers aan het Monitoringsberaad WEEE tot stand 
gekomen.  
 

Samenvatting van de vraag en het antwoord: 
 
•        Vraag: 
 
Kan een buitenlandse fabrikant voor de export van productstromen een gemachtigde aanwijzen 
voor nakoming van de producentenverantwoordelijkheid (zoals registratie en rapportage aan het 

Nationaal WEEE Register, inzameling, financiële waarborg) waarbij er tevens in Nederland 
importeurs aanwezig zijn die bedoelde productstromen daadwerkelijk in Nederland in de handel 
brengen?  
 
•        Antwoord: 

 
Het ministerie heeft met een uitvoerige motivering geantwoord dat importeurs (producenten in 

Nederland), ook in het geval van een buitenlandse fabrikant met een door hem aangestelde 
gemachtigde, aanspreekbaar zijn en blijven voor hun producentenverantwoordelijkheid en dat in 
voorkomende gevallen daarop zal worden toegezien door de ILT. Dat laat onverlet dat, uit oogpunt 
van administratieve lastenbeperking, een derde partij voor een of meerdere Nederlandse 
producenten (importeurs) bijvoorbeeld de registratie van producten, die langs verschillende 
kanalen in de handel worden gebracht, bij het register kan verzorgen.  
 

Inmiddels is uit publicaties gebleken dat niet iedereen het antwoord van het ministerie van IenW 
op juiste wijze interpreteert.  
 
Nadere uitleg van IenW bij het antwoord: 
Er moet onderscheid worden gemaakt in twee situaties: 
 

1. een in het buitenland gevestigde fabrikant/producent die zijn (geëxporteerde) producten in het 
land van bestemming rechtstreeks afzet zonder gebruik te maken van een (of meerdere) 

importeur(s) 
 
2. een in het buitenland gevestigde fabrikant/producent die zijn (geëxporteerde) producten in het 
land van bestemming afzet via een (of meerdere) importeur(s). De situatie die zich feitelijk 
voordoet bij de gestelde vraag. 

 
De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is duidelijk en kent de figuur van 
gemachtigden alleen voor in Nederland gevestigde (rechts-)personen (artikel 21) ten behoeve van 
in het buitenland gevestigde producenten. In de gestelde vraag wordt de term gemachtigde 
gebruikt. Dit kan echter niet een gemachtigde zijn als bedoeld in artikel 21 van de Regeling omdat 
een gemachtigde in de zin van de Regeling alleen kan functioneren ten behoeve van een producent 
als gedefinieerd in de Regeling. De buitenlandse fabrikant die in de vraag wordt beschreven is niet 

aan te merken als producent vanwege het enkele feit dat in de gegeven casus reeds in Nederland 
gevestigde importeurs actief zijn (via welke de producten van de buitenlandse fabrikant op de Nl 
markt worden gezet); die importeurs moeten als (enig) producent in de zin van de Regeling 
worden aangemerkt. En omdat die importeurs niet in het buitenland zijn gevestigd kan ten 
behoeve van hen geen gemachtigde als bedoeld in de Regeling worden aangewezen. Het aanwijzen 
van een gemachtigde ingevolge de Regeling kan alleen ten behoeve van de situatie die hierboven 

onder 1. wordt beschreven. Deze situatie doet zich niet voor in de vraagstelling.  
 
Kern voor de ILT blijft daarbij, dat de importeur in Nederland degene is (als verantwoordelijke 
producent), die aangesproken wordt op naleving van de Regeling (bijvoorbeeld bij een onjuiste 
registratie of een ontbrekende registratie van een parallel import of het niet (meer) geregeld 
hebben van een waarborg). ILT kan niet een buitenlandse producent dwingend aanspreken (geen 
jurisdictie in het buitenland). Evenmin kan de ILT een eventueel (door een buitenlandse producent 

tot feitelijk handelen) gemachtigd producentencollectief aanspreken, indien in Nederland een 
importeur acteert die volgens de Regeling als producent geldt.  
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Dat laat onverlet dat in praktische zin en uit oogpunt van lastenverlichting verschillende werkwijzen 

kunnen worden afgesproken om taken voor importeurs uit te voeren, mits de betrokken importeurs 

individueel aanspreekbaar blijven en zich bewust zijn van het feit dat zij door de ILT worden 
aangesproken op het niet naleven van hun verplichtingen op het vlak van bijvoorbeeld meldingen 
en registraties. Zo kan een in Nederland gevestigde, feitelijk gemachtigde namens importeurs an 
sich de namen van importeurs melden en per individuele importeur door hen op de markt 
gebrachte EEA bij het Nederlandse WEEE-register laten registreren. Zoals gezegd, de importeurs 
blijven juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk. Om aan ILT duidelijkheid te verschaffen kunnen 

gemachtigden een lijst van betrokken importeurs beschikbaar houden voor de ILT waaruit kan 
blijken dat zij voor bepaalde importeurs bepaalde werkzaamheden uitvoeren; deze lijst is dan een 
hulpmiddel en geen voorwaarde. 
 
Belangrijk is dat de verantwoordelijke individuele Nederlandse importeurs met naam (niet de 
buitenlandse fabrikant) en bijbehorende op de markt gebrachte EEA in het Nederlandse WEEE-

register zijn opgenomen (artikel 19 Regeling), waarbij het feitelijk niet uitmaakt wie de melding en 
registratie heeft verzorgd. 
 
 


