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Deze Afvalbeheerbijdrageovereenkomst (de Overeenkomst) is aangegaan op 1 april 2020 

 

TUSSEN 

 

1. Stichting Belangen A/V Producenten en Importeurs, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, met 

adres De Baken 68, 5231 HS ’s-Hertogenbosch, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 28079527;  

2. Stichting ICT Milieu, statutair gevestigd te Woerden, met adres De Corridor 5, 3621 ZA Breukelen, en 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174849; 

3. Stichting Lightrec Nederland, statutair gevestigd te Zoetermeer, met adres Baron de Coubertinlaan 

7, 2719 EN Zoetermeer, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27264457; 

4. Stichting Metalektro Recycling, statutair gevestigd te Zoetermeer, met adres  Baron de 

Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

27186445; 

5. Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen, statutair gevestigd te Pijnacker, met adres  

Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 27184005; 

6. Stichting Witgoed, statutair gevestigd te Zoetermeer, met adres Voorburgseweg 35, 2264 AC 

Leidschendam, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27174030; 

7. Stichting Zonne-energie Recycling Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, met adres Arthur van 

Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

63913658, 

  

welke Belangenbehartigers de belangen van de producenten met betrekking tot de AEEA behartigen; en 

8. Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland, statutair gevestigd te 

Zoetermeer, met adres Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, en geregistreerd bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 76846563 (Stichting OPEN). 

 

De Belangenbehartigers en Stichting OPEN worden hierna gezamenlijk aangeduid als de Partijen. 

 

OVERWEGINGEN 

A. De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 

(de AEEA Richtlijn) heeft ten doel bij te dragen aan duurzame productie en consumptie, in de eerste 

plaats door preventie van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). In de tweede 
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plaats door hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van AEEA te bevorderen, 

indachtig de afvalhiërarchie die in de Europese Unie wordt gehanteerd. Voorts beoogt de AEEA 

Richtlijn een verbetering van de milieuprestaties van alle marktdeelnemers die rechtstreeks bij de 

levenscyclus van AEEA betrokken zijn. In dit kader voorziet de AEEA Richtlijn in de verplichting voor 

Producenten tot inzameling en verwerking van door hen op de markt gebrachte AEEA.  

B. De AEEA Richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving door de Regeling afgedankte 

elektrische en elektronische apparatuur (de Regeling AEEA).  

C. De Belangenbehartigers behartigen de belangen van de Producenten met betrekking tot de AEEA. In 

dit kader hebben zij met het oog op het behalen van de in de Regeling AEEA geformuleerde 

milieudoelstellingen in samenwerking met Stichting OPEN de Afvalbeheerstructuur opgezet.  

D. De Regeling AEEA legt aan Producenten verplichtingen op om milieudoelstellingen te behalen en de 

daarmee gemoeide kosten te dragen. Door middel van de Afvalbeheerstructuur voldoen Producenten 

collectief aan hun verplichtingen op grond van de Regeling AEEA op een zo kostenefficiënt mogelijke 

wijze. 

E. In het licht van de in de Europese Unie en in Nederland in het Landelijk Afvalbeheerplan 3 gehanteerde 

afvalhiërarchie, schrijft de Regeling AEEA in artikel 11 voor dat verwerkers AEEA passend dienen te 

verwerken overeenkomstig de minimale streefcijfers inzake nuttige toepassing van bijlage V van de 

AEEA Richtlijn. De Afvalbeheerstructuur bestaat daarom onder meer uit passende verwerking door 

verwerkers van AEEA in verband met nuttige toepassing en product- en materiaalhergebruik van AEEA 

en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de Regeling AEEA.  

F. Deze Overeenkomst vormt ten behoeve van de Producenten de financiële basis voor de realisatie van 

de Afvalbeheerstructuur en de uitvoering van de verplichtingen van Stichting OPEN in dat kader, mits 

deze Overeenkomst onder gebruikmaking van artikel 15.36 Wet Milieubeheer algemeen verbindend 

wordt verklaard.   

G. Deze Overeenkomst wordt mede ondertekend door Stichting OPEN aangezien Stichting OPEN 

verantwoordelijk is voor de collectieve uitvoering van de Afvalbeheerstructuur in plaats van de 

individuele bij Stichting OPEN aangesloten Producenten. 

 

KOMEN OVEREEN 

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

1.1 In deze Overeenkomst hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarbij 

vermelde betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven: 

 

Afgedankte Elektrische en Elektronische 

Apparatuur of AEEA 

 

EEA die afvalstoffen zijn in de zin van artikel 3, 

punt 1, van Richtlijn 2008/98/EG, daaronder 

begrepen alle onderdelen, sub-eenheden en 
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verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het 

product op het moment dat het wordt afgedankt 

voor zover deze binnen het toepassingsbereik van 

de Regeling AEEA vallen. 

Afvalbeheerbijdrage Het bedrag dat iedere Producent op grond van deze 

Overeenkomst verplicht is af te dragen aan 

Stichting OPEN ter dekking van de kosten van de 

Afvalbeheerstructuur. 

Afvalbeheerstructuur De collectieve structuur zoals bedoeld in artikel 2 

die wordt gefinancierd uit de Afvalbeheerbijdrage 

zoals voorzien in deze Overeenkomst. 

Beheerorganisatie Organisatie waaraan Stichting OPEN conform artikel 

2.8 de uitvoering van de Afvalbeheerstructuur 

geheel of gedeeltelijk heeft opgedragen.  

Belangenbehartigers De onder Ondergetekenden nrs 1 tot en met 7 

genoemde partijen.  

Betalingsvoorwaarden 

 

De door Stichting OPEN op enig moment 

vastgestelde betalingsvoorwaarden. De 

betalingsvoorwaarden zoals die luiden ten tijde van 

het sluiten van deze Overeenkomst zijn als Bijlage 

2 bij deze Overeenkomst gevoegd. 

Bijlagen De bijlagen bij deze Overeenkomst.  

Boetereglement Het door Stichting OPEN op enig moment 

vastgestelde boetereglement. Het boetereglement 

zoals dat luidt ten tijde van het sluiten van deze 

Overeenkomst is als Bijlage 3 bij deze 

Overeenkomst gevoegd. 

Elektrische en Elektronische Apparatuur of EEA Apparaten die afhankelijk zijn van elektrische 

stromen of elektromagnetische velden om naar 

behoren te werken en apparaten voor het 

opwekken, overbrengen en meten van die stromen 

en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een 

spanning van maximaal 1.000 volt bij wisselstroom 

en 1.500 volt bij gelijkstroom. 

Operationele Kosten De netto kosten zoals bedoeld in artikellid 1.3 van 

Bijlage 1. 

Overeenkomst Deze afvalbeheerbijdrageovereenkomst.  

Partij(en) Een partij of de partijen bij deze Overeenkomst. 

Producent Producenten als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub p van 

de Regeling AEEA. 

Productcategorie Een productcategorie zoals opgenomen in bijlage III 
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van de AEEA Richtlijn. 

Regeling AEEA Heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de 

overwegingen onder B.   

Systeemkosten De kosten die Stichting OPEN en de 

Beheerorganisaties moeten maken voor het 

opzetten, uitvoeren en in stand houden van de 

Afvalbeheerstructuur, zoals bedoeld in artikellid 

1.4 van Bijlage 1.  

AEEA Richtlijn Heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de 

overwegingen onder A.   

Vaste Bijdrage De Vaste Bijdrage zoals gedefinieerd in Bijlage 1.  

Wettelijke Verplichtingen  De wettelijke verplichtingen als bedoeld in artikel 

2.1. 

 

 

1.2 Geen bepaling in deze Overeenkomst zal ten nadele van een van de Partijen worden uitgelegd 

uitsluitend vanwege het feit dat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de betreffende 

bepaling.  

1.3 Een verwijzing in deze Overeenkomst naar een artikel is een verwijzing naar een artikel van deze 

Overeenkomst, tenzij uit de context anders blijkt.  

1.4 De Bijlagen maken deel uit van deze Overeenkomst. 

1.5 In deze Overeenkomst verwijst iedere expliciete of impliciete verwijzing naar wetgeving tevens naar 

wetgeving zoals voor of na de datum van deze Overeenkomst gewijzigd, uitgebreid of toegepast door 

of op grond van andere wetgeving.  

1.6 De titels in deze Overeenkomst dienen slechts ter identificatie en zijn niet van invloed op de uitleg 

van deze Overeenkomst. 

1.7 Begrippen in enkelvoud hebben dezelfde betekenis in meervoud en vice versa.  

2. AFVALBEHEERSTRUCTUUR 

2.1 Door middel van de Afvalbeheerstructuur voldoen Producenten collectief aan hun verplichtingen tot:  

2.1.1 het in artikel 6 van de Regeling AEEA bepaalde met betrekking tot de mogelijkheid voor 

Producenten om innamesystemen voor AEEA van particuliere huishoudens in te voeren en te 

exploiteren mits deze systemen in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de AEEA  

Richtlijn; 

2.1.2 het in artikel 7 van de Regeling AEEA bepaalde met betrekking tot het kunnen weigeren van 

de inzameling en het achterlaten, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5 van de Regeling 

AEEA, indien de AEEA bij gebruik is verontreinigd en daardoor een risico voor de gezondheid 

of veiligheid oplevert voor medewerkers van degene die inneemt; 

2.1.3 het in artikel 8 van de Regeling AEEA bepaalde met betrekking tot gescheiden inzameling 

van AEEA, niet zijnde AEEA van particuliere huishoudens; 

2.1.4 het in artikel 9 van de Regeling AEEA bepaalde ten aanzien van de gescheiden inzameling 

https://portal.rechtsorde.nl/document.aspx?url=rn:ro005%5E%5Efile://F%7C/005/015/2050602/Artikel7/Artikel7.xml&ref=docview#0
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van AEEA en het vervoer van die gescheiden ingezamelde AEEA; 

2.1.5 het in artikel 10 sub c van de Regeling AEEA ten aanzien van de inzameling van AEEA 

bepaalde; 

2.1.6 een passende financiële regeling voor de inzameling, verwerking, nuttige toepassing en 

milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van AEEA; 

2.1.7 het doen van verslag aan de bevoegde minister van de met de Afvalbeheerstructuur 

behaalde verwerkingsresultaten ten behoeve van de Wettelijke Verplichtingen, waaronder 

mede wordt begrepen het doen plaatsvinden van de registratie, informatieverstrekking en 

rapportage conform artikel 19 van de Regeling AEEA, al dan niet door verstrekking van de 

noodzakelijke informatie aan het Register als bedoeld in artikel 18 van de Regeling AEEA.  

2.2 De Afvalbeheerstructuur bestaat daartoe uit:  

2.2.1 een landelijk dekkend systeem van gescheiden inzameling van AEEA, zonder dat systeem te 

beperken tot de gebieden waar de inzameling en het beheer van afval het winstgevendst is. 

Voornoemd systeem van gescheiden inzameling is het gehele jaar op passende wijze 

beschikbaar en stelt degene die zich van AEEA wil ontdoen in staat om de AEEA kosteloos 

bij het innamesysteem in te leveren; 

2.2.2 sortering van ingezameld AEEA; 

2.2.3 passende verwerking van AEEA in verband met nuttige toepassing en product- en 

materiaalhergebruik van AEEA en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de 

Regeling AEEA; 

2.2.4 monitoring van de inzameling, nuttige toepassing en materiaalhergebruik van AEEA; 

2.2.5 rapportage- en meldingsverplichtingen; 

2.2.6 verstrekking van gegevens aan verwerkers; 

2.2.7 inning van de Afvalbeheerbijdrage ter bekostiging van het opzetten, in stand houden en 

uitvoeren van de Afvalbeheerstructuur;  

2.2.8 handhaving van de Afvalbeheerstructuur ten behoeve van de effectiviteit van de structuur 

en ter voorkoming van free rider gedrag. In dat kader is voorzien in een adequaat 

mechanisme voor zelfbeheer, ondersteund door regelmatige onafhankelijke controles voor 

de beoordeling van het financiële beheer en de kwaliteit van de gegevens ten behoeve van 

rapportages, meldingen en monitoring; 

2.2.9 voorlichting met betrekking tot de Afvalbeheerstructuur en de met de Afvalbeheerstructuur 

te behalen milieudoelstellingen, waaronder het aanbieden van een website waarop de 

werking van de Afvalbeheerstructuur en de rol van de bij de Afvalbeheerstructuur betrokken 

partijen wordt toegelicht; 

2.2.10 onderzoek en andere activiteiten ten behoeve van de uitvoering van de Regeling AEEA en 

de AEEA Richtlijn;  

2.3 De Afvalbeheerstructuur ziet op AEEA, ongeacht of deze in huishoudelijke of bedrijfsafvalstromen 

voorkomen.  

2.4 Producenten verstrekken aan Stichting OPEN de informatie als bedoeld in artikel 16 lid 1 en 2 van de 

Regeling AEEA, op een door Stichting OPEN voorgeschreven wijze en binnen de daartoe in de Regeling 

AEEA genoemde termijn. De informatie, bedoeld in de vorige volzin, wordt door Stichting OPEN in de 
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vorm van handboeken of via elektronische media verstrekt aan inrichtingen als bedoeld in artikel 16 

lid 3 van de Regeling AEEA. 

2.5 Deze Overeenkomst voorziet in de financiële basis voor het opzetten, in stand houden en uitvoeren 

van de Afvalbeheerstructuur.  

2.6 Producenten nemen deel aan de Afvalbeheerstructuur en sluiten zich daartoe aan bij Stichting OPEN. 

Aansluiting bij Stichting OPEN geschiedt via een schriftelijke melding aan Stichting OPEN conform 

daartoe door Stichting OPEN te stellen regels.  

2.7 Stichting OPEN voldoet door middel van de Afvalbeheerstructuur, in plaats van de bij haar aangesloten 

Producenten, collectief aan de op individuele Producenten rustende Wettelijke Verplichtingen.  

2.8 Stichting OPEN kan de uitvoering van de Afvalbeheerstructuur geheel of gedeeltelijk opdragen aan 

een of meer, door Stichting OPEN aangewezen, Beheerorganisaties.  

2.9 Stichting OPEN kan ter uitwerking van de Overeenkomst nadere regels stellen in door hem op te 

stellen beleid. 

2.10 Voor de duur van de huidige algemeenverbindendverklaring die uit hoofde van artikel 15.36 Wet 

milieubeheer voor de productcategorie 3 Lampen als bedoeld in bijlage III van de AEEA Richtlijn is 

verleend, zal de Afvalbeheerstructuur geen betrekking hebben op AEEA als bedoeld in voornoemde 

productcategorie.   

3. AFVALBEHEERBIJDRAGE 

3.1 De Afvalbeheerbijdrage die de Producenten moeten afdragen aan Stichting OPEN is gebaseerd op de 

volgende componenten: 

(a) Operationele Kosten; 

(b) Systeemkosten; en, 

(c) Vaste Bijdrage. 

3.2 Stichting OPEN stelt de hoogte van de Afvalbeheerbijdrage voor de Producenten bindend vast aan de 

hand van de in Bijlage 1 (Berekening Afvalbeheerbijdrage) opgenomen formules. 

3.3 Indien onderzoeken daartoe aanleiding geven, kan de wijze van berekening van de 

Afvalbeheerbijdrage zoals beschreven in dit artikel 3 en de Bijlage 1 door de Belangenbehartigers en 

Stichting OPEN gezamenlijk worden aangepast. 

3.4 Voor de duur van de huidige algemeenverbindendverklaring die uit hoofde van artikel 15.36 Wet 

milieubeheer voor de productcategorie 3 Lampen als bedoeld in bijlage III van de AEEA Richtlijn is 

verleend, zullen Producenten voor EEA in voornoemde productcategorie geen Afvalbeheerbijdrage 

aan Stichting OPEN verschuldigd zijn.   

4. GRONDSLAG EN BETALINGSVOORWAARDEN 

4.1 Producenten zijn een Afvalbeheerbijdrage verschuldigd over hun op de markt gebrachte EEA per 

kalenderjaar. 

4.2 Producenten dragen de door hen verschuldigde Afvalbeheerbijdrage af aan Stichting OPEN.  

4.3 De voorwaarden voor betaling van de Afvalbeheerbijdrage zijn neergelegd in de 

Betalingsvoorwaarden. 

4.4 Op alle betalingen aan Stichting OPEN genoemd in deze Overeenkomst zijn de Betalingsvoorwaarden 

(Bijlage 2) van toepassing. 
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4.5 Op door Stichting OPEN opgelegde boetes is, in afwijking van hetgeen bepaald in artikellid 4.4, het 

Boetereglement van toepassing.  

5. INFORMATIEVERSTREKKING, ADMINISTRATIE EN CONTROLE 

5.1 Producenten verstrekken aan Stichting OPEN en de Beheerorganisatie(s) de door hen opgevraagde 

informatie die nodig is voor realisatie en uitvoering van deze Overeenkomst of de 

Afvalbeheerstructuur binnen de gestelde termijn.  

5.2 Stichting OPEN heeft te allen tijde het recht de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie 

te laten controleren, en kan daarbij gebruik maken van externe en onafhankelijke adviseurs, zoals 

accountants. Producenten zijn gehouden de daartoe door Stichting OPEN aangewezen personen toe 

te laten tot hun bedrijf en administratie, en alle in het kader van de controle op de juiste afdracht 

van de Afvalbeheerbijdrage verzochte informatie binnen de gestelde termijn te verstrekken. 

5.3 Producenten hebben een meldingsplicht bij Stichting OPEN ter uitvoering van artikel 2.6.  

5.4 Alle aangemelde Producenten die over een bepaald kalenderjaar de Afvalbeheerbijdrage zijn 

verschuldigd, worden vermeld op de website van Stichting OPEN, met uitzondering van 

eenmanszaken. Per kalenderjaar zal een overzicht worden gepubliceerd met daarin de bedrijfsnamen 

van de Producenten en, indien van toepassing, KvK-nummers, evenals eventuele regelingen of 

brancheafspraken waarvan in het betreffende kalenderjaar gebruik wordt gemaakt. Indien sprake is 

van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, kan in overleg met Stichting OPEN worden 

overeengekomen dat slechts een deel van de binnen die fiscale eenheid voor de omzetbelasting 

vallende bedrijfsnamen en KvK-nummers wordt vermeld.  

5.5 Indien een Producent de verplichting onder 5.1 niet nakomt, kan Stichting OPEN een forfaitaire 

Afvalbeheerbijdrage opleggen, die zoveel mogelijk wordt vastgesteld aan de hand van in het verleden 

door de betreffende Producent opgegeven informatie. 

5.6 De Producent verschaft Stichting OPEN en/of de Beheerorganisatie op diens verzoek alle 

redelijkerwijs noodzakelijke informatie en zal alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking 

verlenen die vereist is in verband met de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze 

Overeenkomst of de Afvalbeheerstructuur.  

6. BOETEREGELING 

6.1 Indien een Producent de hem opgelegde Afvalbeheerbijdrage niet voldoet of niet voldoet aan de 

verplichtingen neergelegd in de artikelen 4 en 5, zoals nader uitgewerkt in de Bijlage Berekening 

Afvalbeheerbijdrage (Bijlage 1) en de Betalingsvoorwaarden (Bijlage 2), kan Stichting OPEN hem door 

middel van een schriftelijke mededeling alsnog manen zijn verplichtingen binnen een daarin 

opgenomen redelijke termijn na te komen. Ingeval de Producent zijn verplichtingen binnen die 

gestelde termijn niet nakomt, kan Stichting OPEN hem een boete opleggen volgens het 

Boetereglement (Bijlage 3).  

6.2 Voortdurende of herhaalde niet-nakoming van de Overeenkomst kan leiden tot uitsluiting van 

aansluiting bij Stichting OPEN. Stichting OPEN voldoet dan niet langer collectief aan de op grond van 

de Regeling AEEA op de betreffende Producent rustende verplichtingen. Deze Producent kan dan 

worden onderworpen aan handhaving conform het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer of 

deze Overeenkomst, dan wel dient deze Producent ontheffing van de algemeenverbindendverklaring 
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aan te vragen bij de bevoegde minister teneinde individueel te voldoen aan de Regeling AEEA.  

7. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID  

7.1 Stichting OPEN, de Beheerorganisatie(s) en alle personen zoals bedoeld in artikellid 5.2, zijn gehouden 

om alle aan hen op basis van of in verband met de Overeenkomst verstrekte bedrijfsvertrouwelijke 

informatie vertrouwelijk te behandelen. 

7.2 Stichting OPEN en de Beheerorganisatie(s) zien erop toe dat bestuursleden van Stichting OPEN en/of 

de Beheerorganisaties en andere bij hen betrokken personen die werkzaam zijn voor of benoemd zijn 

door individuele Producenten, geen inzage krijgen in gegevens die inzicht verschaffen in de door 

individuele Producenten op de markt gebrachte volumes EEA.  

7.3 Het bepaalde in artikellid 7.1 geldt niet voor Stichting OPEN en de Beheerorganisaties ten aanzien 

van: 

7.3.1 de uitwisseling van gegevens tussen Stichting OPEN en de Beheerorganisatie(s) voor zover 

deze noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst;  

7.3.2 gebruik van of openbaarmaking aan onder andere de Inspectie Leefomgeving en Transport 

en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van aan Stichting OPEN en de 

Beheerorganisatie(s) op basis van of in verband met de Overeenkomst verstrekte 

bedrijfsvertrouwelijke informatie ten behoeve van het waarborgen van de naleving van de 

Overeenkomst en de Regeling AEEA; 

7.3.3 openbaarmaking van aan Stichting OPEN en de Beheerorganisatie(s) op basis van of in 

verband met de Overeenkomst verstrekte bedrijfsvertrouwelijke informatie aan de rechter, 

een scheidsgerecht of mediator in een procedure in verband met de Overeenkomst; 

7.3.4 gebruik of openbaarmaking van aan Stichting OPEN en de Beheerorganisatie(s) op basis van 

of in verband met de Overeenkomst verstrekte bedrijfsvertrouwelijke informatie waartoe 

Stichting OPEN of een Beheerorganisatie verplicht is op grond van de wet of een uitspraak 

van de rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan. 

7.4 Artikellid 7.1 geldt niet voor de in artikellid 5.2 bedoelde personen ten aanzien van de in artikellid 

7.3.1 en 7.3.4 genoemde gevallen. 

7.5 Producenten wisselen onderling geen informatie uit over individuele opgaven of andere 

concurrentiegevoelige onderwerpen. 

8. DUUR, VERLENGING EN BEEINDIGING 

8.1 De looptijd van de Overeenkomst is tien jaar. De looptijd van de Overeenkomst zal, inclusief 

eventuele wijzigingen, worden verlengd op het moment dat opnieuw een 

algemeenverbindendverklaring van deze Overeenkomst wordt aangevraagd en van kracht wordt.  

8.2 De Overeenkomst treedt slechts in werking indien een besluit tot algemeenverbindendverklaring van 

deze Overeenkomst van kracht wordt. 

8.3 De Overeenkomst treedt in werking op de dag dat het besluit aangeduid in artikellid 8.2 van kracht 

wordt. 

8.4 De Overeenkomst eindigt voortijdig indien geen besluit tot algemeenverbindendverklaring van de 

Overeenkomst van kracht is. 

8.5 Stichting OPEN heeft het recht de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien zij vaststelt dat niet 
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langer sprake is van een collectieve Afvalbeheerstructuur omdat bepaalde AEEA daaraan (deels) 

onttrokken worden. 

8.6 Indien de Overeenkomst eindigt of wordt beëindigd als bedoeld in artikelleden 8.4 of 8.5 vangt een 

overgangsfase aan waarin Stichting OPEN voor zover mogelijk tot afwikkeling zal overgaan. Gedurende 

deze overgangsfase, blijven de artikelen 5 (met uitzondering van artikellid 5.3), 6, 7, 8, 9 en 11 en 

de Bijlagen bij de Overeenkomst van kracht. Artikel 7 blijft ook na deze overgangsfase van kracht. 

9. TOEPASSELIJK RECHT 

9.1 Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. 

10. GESCHILBESLECHTING 

10.1 Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de 

geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in ’s-

Gravenhage, tenzij tussen de betrokken partijen alsnog arbitrage of mediation is overeengekomen. 

Indien een geschil door middel van mediation niet tot een voor de betrokken partijen acceptabele 

oplossing gebracht wordt, zal het geschil alsnog door middel van arbitrage of door de bevoegde 

rechter in ’s-Gravenhage beslecht worden. 

11. OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

11.1 Rechten of verplichtingen of de rechtsverhouding uit deze Overeenkomst kunnen alleen met 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting OPEN worden overgedragen aan respectievelijk 

worden overgenomen door een derde. Stichting OPEN kan aan dergelijke toestemming voorwaarden 

verbinden. 

12. VERBINDENDE KRACHT, VOLLEDIGHEID WIJZIGINGEN 

12.1 Is of wordt deze Overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de Partijen en 

Producenten aan het overblijvende gedeelte gebonden. De Belangenbehartigers en Stichting OPEN 

zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en 

verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze 

Overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende 

gedeelte. 

12.2 De Bijlagen bij deze Overeenkomst maken daarvan deel uit. 

12.3 Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld met voorafgaande schriftelijke 

instemming van de Belangenbehartigers en Stichting OPEN.  

12.4 Indien wijziging van enig onderdeel van deze Overeenkomst: 

12.4.1 moet plaatsvinden vanwege een wetswijziging, wijziging van de Regeling AEEA daaronder 

begrepen, of ander overheidsingrijpen; of, 

12.4.2 gewenst is als gevolg van onderzoeken of andere activiteiten binnen de 

Afvalbeheerstructuur; 

zijn de Belangenbehartigers en Stichting OPEN gehouden te goeder trouw met elkaar te 

onderhandelen teneinde een resultaat te bereiken dat zoveel mogelijk aansluit bij hetgeen de 

Belangenbehartigers en Stichting OPEN met deze Overeenkomst hebben beoogd, met inachtneming 
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van de gewijzigde omstandigheden zoals benoemd in dit artikellid onder artikel 12.4.1 en 12.4.2. 

12.5 Een wijziging van deze Overeenkomst als bedoeld in dit artikel 12 treedt in werking op de dag dat het 

besluit tot algemeenverbindendverklaring (eventueel, indien mogelijk, via een versnelde procedure) 

van de betreffende wijziging van kracht wordt. 
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OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND DOOR: 

 

Stichting Witgoed Stichting Belangen A/V Producenten en Importeurs 

 

 

Signed      Signed 

 

_________________________ _________________________   

Door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Titel: xxxxxxxxxxxxxxxxx Titel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 

 

Stichting ICT Milieu Stichting Metalektro Recycling 

 

 

Signed  Signed 

 

_________________________ _________________________   

Door: xxxxxxxxxxxxx Door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Titel: xxxxxxxxxxxxxxxxx  Titel: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
Stichting Verw. Elektrische Gereedschappen  Stichting Lightrec Nederland  

  

 

 Signed Signed 

 

_________________________ _________________________    

Door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Door: xxxxxxxxxxxxx 

Titel: xxxxxxxxxxxxxxxx  Titel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
Stichting Zonne-energie Recycling Nederland  Stichting OPEN   

 

 

Signed   Signed 

 

_________________________ _________________________  

Door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Titel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx   Titel: xxxxxxxxxxx 
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BIJLAGE 1 

BEREKENING AFVALBEHEERBIJDRAGE 

 

Op grond van artikel 3 van de Overeenkomst hanteert Stichting OPEN de volgende wijze van berekening van 

de Afvalbeheerbijdrage. In deze Bijlage gebruikte termen die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben 

de betekenis zoals opgenomen in artikel 1.1 van de Overeenkomst, tenzij expliciet anders aangegeven.  

1. Tarieven 

1.1 Stichting OPEN stelt periodiek de tarieven en bedragen voor de Afvalbeheerbijdrage vast. 

1.2 Op grond van artikel 3 van de Overeenkomst, is het tarief dat Stichting OPEN vaststelt per soort EEA 

(het Tarief), een optelsom van het tarief voor Operationele Kosten van die soort EEA (Tarief OK) en 

het tarief voor de Systeemkosten dat aan die soort EEA wordt toegerekend (Tarief Systeemkosten). 

Bij elk Tarief stelt Stichting OPEN de tariefgrondslag vast, zijnde het aantal stuks EEA of een 

gewichtshoeveelheid EEA (de Tariefgrondslag).  

1.3 De Operationele Kosten hebben betrekking op: 

1.3.1 vergoedingen aan derden, waaronder gemeenten; 

1.3.2 inzameling en sortering; 

1.3.3 transport (inclusief inzamelmiddelen); 

1.3.4 verwerking, na aftrek van eventuele opbrengsten; en, 

1.3.5 overige operationele activiteiten. 

1.4 De Systeemkosten hebben betrekking op:  

1.4.1 personeel en organisatie; 

1.4.2 communicatie; 

1.4.3 onderzoek; 

1.4.4 controles en audits; 

1.4.5 vorming van een passende risico- en continuïteitsvoorziening; 

1.4.6 vorming van een waarborgfonds; en, 

1.4.7 rapportage en verantwoording. 

1.5 De Afvalbeheerbijdrage kan mede gebaseerd worden op een vast bedrag per Producent ter dekking 

van bepaalde vaste kosten die niet in de Operationele Kosten en de Systeemkosten zijn begrepen (de 

Vaste Bijdrage), zoals de bijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register.  

1.6 Het Tarief OK en het Tarief Systeemkosten worden aan de hand van de volgende formules vastgesteld. 

1.6.1 Voor de Operationele Kosten wordt een Tarief per soort EEA vastgesteld als volgt:  

Tarief OK voor een soort EEA = begrote totale Operationele Kosten voor die soort EEA in een 

kalenderjaar gedeeld door – afhankelijk van de Tariefgrondslag - het geschatte totale aantal 

stuks of de totale gewichtshoeveelheid van die soort EEA die in Nederland in dat 

kalenderjaar op de markt wordt gebracht; 

1.6.2 Voor de Systeemkosten wordt een Tarief per soort EEA vastgesteld als volgt:  
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Tarief Systeemkosten voor een soort EEA = begrote totale Systeemkosten voor die soort EEA 

in een kalenderjaar gedeeld door – afhankelijk van de Tariefgrondslag - het geschatte totale 

aantal stuks of de totale gewichtshoeveelheid van die soort EEA die in Nederland in dat 

kalenderjaar op de markt wordt gebracht.  

1.7 Bij de vaststelling van het Tarief voor een bepaald soort EEA worden begrote Operationele Kosten en  

Systeemkosten betrokken die betrekking hebben op de desbetreffende soort EEA in het afvalstadium. 

Indien bepaalde Operationele Kosten of Systeemkosten voor rekening van meer soorten EEA behoren 

te komen worden door Stichting OPEN verdeelsleutels vastgesteld om te komen tot een redelijke 

toerekening van die kosten aan elke betrokken soort EEA.   

1.8 Met het oog op de Wettelijke Verplichtingen kan Stichting OPEN bij de vaststelling van Tarieven een 

nadere differentiatie toepassen – in afwijking van het bepaalde in artikellid 1.6 en artikellid 2.1 - 

rekening houdend met onder meer duurzaamheid, de beoogde vorm van nuttige toepassing en de 

aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Waar mogelijk dient aansluiting te worden gezocht bij 

toegepaste systemen in andere lidstaten van de Europese Unie.  

1.9 Stichting OPEN streeft niet naar vermogensvorming. Er zal echter jaarlijks een tekort of een overschot 

ontstaan, als gevolg van het verschil tussen de in een kalenderjaar daadwerkelijk gemaakte 

Operationele Kosten en Systeemkosten enerzijds en de in hetzelfde kalenderjaar ontvangen 

Afvalbeheerbijdrage zoals geheven van Producenten. Voor zover mogelijk, worden tekorten of 

overschotten verrekend met overschotten of tekorten over voorgaande jaren.  

1.10 Indien een tekort niet verrekend kan worden met overschotten over voorgaande jaren, ontstaat er 

een vordering. Na vaststelling van het tekort, kan Stichting OPEN deze vordering op een nader door 

Stichting OPEN te bepalen wijze verrekenen met en verdisconteren in het op grond van artikellid 1.6 

vast te stellen Tarief.  

1.11 Indien een overschot niet verrekend kan worden met tekorten over voorgaande jaren, ontstaat er een 

schuld. Na vaststelling van het overschot, is Stichting OPEN verplicht deze schuld zo spoedig als 

redelijkerwijs mogelijk doch uiterlijk verdeeld over de eerstvolgende drie kalenderjaren te 

verrekenen met en te verdisconteren in het op grond van artikellid 1.6 vast te stellen Tarief.  

1.12 Indien de algemeenverbindendverklaring van de Overeenkomst is vervallen en er tussen Partijen geen 

opvolgende, vergelijkbare overeenkomst in werking treedt, worden de openstaande vorderingen 

geïnd en de openstaande schulden terugbetaald. Vorderingen en schulden worden geïnd en 

terugbetaald naar rato van de gemiddeld over de laatste drie kalenderjaren van de 

algemeenverbindendverklaring verschuldigde Afvalbeheerbijdrage per individuele Producent voor 

zover deze is gebaseerd op het op grond van artikellid 1.6 vastgestelde Tarief. 

1.13 Ten behoeve van de opbouw van een risico- en continuïteitsvoorziening als bedoeld in artikellid 1.4.5  

alsmede een voorziening voor afwikkelingskosten gedurende de periode als bedoeld in artikellid 8.6 

van de Overeenkomst, geldt dat deze voorzieningen gezamenlijk niet meer zullen bedragen dan 1,5 

keer de voor een kalenderjaar begrote Operationele Kosten.  

2. Afvalbeheerbijdrage 

2.1 De door een individuele Producent verschuldigde Afvalbeheerbijdrage wordt als volgt berekend. De 

verschuldigde Afvalbeheerbijdrage per Producent is een optelsom van de volgende componenten:  

2.1.1 per soort EEA van die Producent, de Tariefgrondslag van de individuele Producent in een 
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kalenderjaar vermenigvuldigd met het vastgestelde Tarief OK;  

2.1.2 per soort EEA van die Producent, de Tariefgrondslag van de individuele Producent in een 

kalenderjaar vermenigvuldigd met het vastgestelde Tarief Systeemkosten; en, 

2.1.3 de Vaste Bijdrage, indien vastgesteld door Stichting OPEN.  

2.2 Indien toepassing wordt gegeven aan artikelleden 1.8 tot en met 1.12, wordt ten behoeve van de 

toepassing van artikellid 2.1 gerekend met de overeenkomstig het betreffende artikellid aangepaste 

Tarieven.  

2.3 Indien toepassing is gegeven aan artikellid 3.1 van de Betalingsvoorwaarden (Bijlage 2) wordt bij  de 

vaststelling van de Afvalbeheerbijdrage per Producent over de EEA van die Producten onder de 

toegepaste ondergrens - al dan niet per soort EEA -geheel of gedeeltelijk geen bijdrage berekend. 

2.4 Stichting OPEN kan in zijn beleid rekening houden met een teruggave van de Afvalbeheerbijdrage 

voor onder meer export. Stichting OPEN kan bij de vaststelling van een Afvalbeheerbijdrage voor een 

soort EEA rekening houden met bijdragen van derden. Stichting OPEN kan in regelingen, in 

brancheafspraken en in maatwerkovereenkomsten, en in onderlinge afstemming met 

(vertegenwoordigers van) de betrokken Producenten, voorzien in een verlegging van de bijdrageplicht 

en voorzien in een additionele heffing van Producenten die in de aan de 

algemeenverbindendverklaring van de Overeenkomst voorafgaande jaren onvoldoende hebben 

bijgedragen aan het behalen van de op de Producent rustende Wettelijke Verplichtingen. Het in dit 

artikellid bepaalde geldt alleen voor zover de belangen van een gelijk speelveld, evenredige bijdrages 

in de kosten van de Afvalbeheerstructuur en de nauwkeurigheid van de informatieverstrekking 

daaraan niet redelijkerwijs in de weg staan.  
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BIJLAGE 2 

BETALINGSVOORWAARDEN 

 

Deze betalingsvoorwaarden zijn een Bijlage bij artikel 4 van Overeenkomst. In deze Bijlage gebruikte termen 

die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 1.1 van 

de Overeenkomst, tenzij expliciet anders aangegeven.  

1. Producent 

1.1 Producenten zijn de Afvalbeheerbijdrage verschuldigd over hun in Nederland op de markt gebrachte 

EEA per kalenderjaar.   

1.2 Onder Producent wordt, indien een Producent behoort tot een fiscale eenheid voor de 

omzetbelasting, tevens verstaan alle Producenten die tot die fiscale eenheid voor de omzetbelasting 

behoren. Dit brengt met zich dat: 

(a) de totale op de markt gebrachte EEA op jaarbasis van de gehele fiscale eenheid voor de 

omzetbelasting de basis vormt voor de af te dragen Afvalbeheerbijdrage; 

(b) iedere Producent die tot een fiscale eenheid voor de omzetbelasting behoort, verplicht is 

namens de gehele fiscale eenheid te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de 

Overeenkomst, tenzij reeds aan deze verplichting is voldaan door een andere Producent die tot 

dezelfde fiscale eenheid behoort. 

1.3 Stichting OPEN kan, op gezamenlijk verzoek van twee of meer Producenten die niet tot een fiscale 

eenheid maar wel tot een concern behoren, besluiten deze Producenten te behandelen 

overeenkomstig het vorige artikellid. Stichting OPEN kan tevens besluiten om twee of meer 

Producenten, bij het vaststellen door Stichting OPEN of aan de voorwaarden van een fiscale eenheid 

(zoals vastgelegd in de Wet op de omzetbelasting) is voldaan, te behandelen overeenkomstig het 

vorige artikellid ondanks de afwezigheid van een in dat kader door de Belastingdienst afgegeven 

beschikking.  

2. Tijdvak 

2.1 Het tijdvak waarover de Afvalbeheerbijdrage moet worden betaald is het kalenderjaar. 

2.2 Een Afvalbeheerbijdrage is verschuldigd vanaf inwerkingtreding van de Overeenkomst. 

3. Ondergrens  

3.1 Stichting OPEN kan een nader te bepalen ondergrens instellen op grond waarvan Producenten al dan 

niet per soort EEA geheel of gedeeltelijk vrijgesteld kunnen worden van de verplichting tot het 

voldoen van de Afvalbeheerbijdrage.  

4. Opgave  

4.1 Producenten doen jaarlijks uiterlijk 1 april na afloop van een kalenderjaar bij Stichting OPEN opgave 

van de gewichtshoeveelheid en het aantal stuks op de markt gebrachte EEA in dat laatst verstreken 

kalenderjaar (de Opgave).  

4.2 De Opgave vindt plaats op een door Stichting OPEN op te geven wijze.  

4.3 Stichting OPEN kan een Producent verzoeken een inschatting op te geven van de gewichtshoeveelheid 
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EEA en het aantal op de markt te brengen EEA over het lopende of het aankomende kalenderjaar, 

indien: 

(a) Stichting OPEN verwacht dat de gewichtshoeveelheid EEA en/of het aantal stuks EEA van een 

Producent over het lopende of aankomende kalenderjaar significant zal afwijken van de laatste 

Opgave van de Producent; of, 

(b) de Producent een nader in beleid vast te stellen minimum gewichtshoeveelheid EEA en/of 

aantal stuks EEA in het voorgaande kalenderjaar op de markt heeft gebracht.  

De Producent dient de in dit artikellid bedoelde inschatting uiterlijk 1 oktober in bij Stichting OPEN 

op een door Stichting OPEN aan te geven wijze.  

5. Voorschotbetaling Afvalbeheerbijdrage 

5.1 Producenten zijn aan Stichting Open een voorschot op de Afvalbeheerbijdrage verschuldigd (een 

Voorschotbedrag). Stichting OPEN bepaalt een Voorschotbedrag op basis van (i) de laatste Opgave 

van de Producent en (ii) de tarieven en bedragen die voor de Afvalbeheerbijdrage  zijn vastgesteld 

uit hoofde van artikel 3 en Bijlage 1 van de Overeenkomst.  

5.2 Betaling van een Voorschotbedrag geschiedt in door Stichting OPEN vast te stellen termijnen (de 

Voorschotbetalingen). Betaling van een Voorschotbedrag moet uiterlijk 30 kalenderdagen na 

factuurdatum voldaan zijn. 

5.3 Indien uit de inschatting als bedoeld in artikel 4.3 een significante afwijking van de laatste Opgave 

van de Producent blijkt, wordt een Voorschotbedrag van de Producent door Stichting OPEN 

vastgesteld met inachtneming van die significante afwijking.   

5.4 Producenten die voor het eerst over een kalenderjaar een Afvalbeheerbijdrage moeten betalen, doen 

opgave van de met betrekking tot de in het kalenderjaar geschatte gewichtshoeveelheid en aantal 

stuks op de markt te brengen EEA (de Eerste Opgave). In afwijking van het bepaalde in de laatste 

volzin van artikel 5.1 wordt een Voorschotbedrag voor Producenten als bedoeld in de eerste volzin 

van dit artikellid bepaald op basis van de Eerste Opgave.  

5.5 Stichting OPEN kan toestemming geven Voorschotbetalingen te doen ter grootte van een ander bedrag 

en kan tevens de hoogte van een Voorschotbedrag aanpassen.  

6. Definitieve betaling Afvalbeheerbijdrage en controle 

6.1 De Afvalbeheerbijdrage die een Producent verschuldigd is over een kalenderjaar als bedoeld in artikel 

4.1 van de Overeenkomst wordt na afloop van dat kalenderjaar vastgesteld op basis van (i) de Opgave 

van de Producent over dat kalenderjaar en (ii) de tarieven en bedragen die voor de 

Afvalbeheerbijdrage van het desbetreffende kalenderjaar zijn vastgesteld uit hoofde van artikel 3 en 

Bijlage 1 van de Overeenkomst. 

6.2 Indien de definitieve Afvalbeheerbijdrage over een kalenderjaar het totaal van de door de Producent 

voldane Voorschotbetalingen met betrekking tot dat kalenderjaar overschrijdt, voldoet de 

betreffende Producent het verschil tussen het totaal van de reeds voldane Voorschotbetalingen en de 

definitieve Afvalbeheerbijdrage aan Stichting OPEN. Deze betaling moet uiterlijk 30 kalenderdagen 

na factuurdatum voldaan zijn.  

6.3 Indien de definitieve Afvalbeheerbijdrage over een kalenderjaar lager is dan het totaal van de door 

de Producent voldane Voorschotbetalingen met betrekking tot dat kalenderjaar, stort Stichting OPEN 
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binnen een redelijke termijn het teveel betaalde terug naar de betreffende Producent.  

6.4 Stichting OPEN kan een Opgave tot vijf jaar na het moment waarop deze Opgave is gedaan, op 

juistheid en volledigheid (laten) controleren en, indien deze controle daartoe aanleiding geeft, een 

naheffing opleggen, conform een door Stichting OPEN opgesteld controleprotocol, tenzij anders door 

Stichting OPEN aangegeven. 

7. Niet tijdige betaling 

7.1 Indien een Voorschotbetaling als bedoeld in artikel 5 of een betaling als bedoeld in artikel 6 niet tijdig 

is voldaan, zal Stichting OPEN schriftelijk een redelijke termijn bieden aan de Producent om alsnog 

tot betaling over te gaan. Na het verlopen van deze redelijke termijn kan Stichting OPEN de vordering 

overdragen aan een incassobureau en/of gerechtelijke stappen ondernemen. Dit alles laat onverlet 

de mogelijkheid voor Stichting OPEN om boetes op te leggen overeenkomstig het Boetereglement 

(Bijlage 3).  

7.2 Stichting OPEN kan aan een Producent uitstel van betaling verlenen, indien een Producent Stichting 

OPEN daar schriftelijk om verzoekt.  

8. Invorderingskosten 

8.1 Alle kosten die Stichting OPEN in of buiten rechte moet maken met betrekking tot de invordering van 

de door een Producent verschuldigde en niet tijdig betaalde Afvalbeheerbijdrage, waaronder 

begrepen de Voorschotbetalingen, komen voor rekening van de betreffende Producent.  

8.2 De door de betreffende Producent te betalen vergoeding voor de in artikellid 8.1 bedoelde kosten, 

voor zover deze invordering buiten rechte betreffen, wordt vastgesteld op basis van het Besluit 

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

9. Afwijkende betalingstermijnen voor boetes 

9.1 Voor door Stichting OPEN opgelegde boetes gelden andere betalingstermijnen dan in deze Bijlage 

opgenomen. De betalingstermijnen ten aanzien van boetes zijn opgenomen in het Boetereglement 

(Bijlage 3). 

10. Bezwaar 

10.1 Een Producent kan binnen vier weken na de Opgave, of na een naheffing als bedoeld in artikellid 6.4, 

schriftelijk bezwaar indienen tegen de door hem op basis van die Opgave verschuldigde 

Afvalbeheerbijdrage bij Stichting OPEN. Stichting OPEN zal binnen een redelijke termijn beslissen op 

het schriftelijke bezwaar van de Producent.  

10.2 Het aantekenen van bezwaar tegen een opgelegde Afvalbeheerbijdrage ontslaat een Producent niet 

van de verplichtingen zoals vastgelegd in deze Bijlage. 

11. Wijziging 

11.1 Stichting OPEN heeft te allen tijde het recht de in deze Bijlage opgenomen Betalingsvoorwaarden te 

wijzigen.  

11.2 Van een wijziging als voorzien in artikellid 11.1, doet Stichting OPEN tijdig mededeling. 
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BIJLAGE 3 
BOETEREGLEMENT  

 

Dit Boetereglement is een Bijlage bij artikel 6 van de Overeenkomst. In deze Bijlage gebruikte termen die 

met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 1.1 van de 

Overeenkomst, tenzij expliciet anders is aangegeven. Op grond van dit Boetereglement kan Stichting OPEN 

boetes opleggen aan Producenten die niet hebben voldaan aan de verplichtingen zoals vastgesteld in de 

artikelen 4 en 5 van Overeenkomst, zoals uitgewerkt in de Betalingsvoorwaarden (Bijlage 2) en de 

Berekening Afvalbeheerbijdrage (Bijlage 1).  

1. De Verzuimboete  

1.1 Indien een Producent zijn verplichtingen op grond van de artikelen 4 en 5 van de Overeenkomst, de 

Betalingsvoorwaarden en de Berekening Afvalbeheerbijdrage niet, niet tijdig of niet geheel nakomt, 

kan Stichting OPEN de betreffende Producent aanmanen, waarbij hem een redelijke termijn wordt 

gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.   

1.2 De redelijke termijn die een Producent geboden wordt conform artikel 7.1 van de 

Betalingsvoorwaarden ten aanzien van de verplichting tot het voldoen van betalingen op grond van 

de artikelen 5 en 6 van de Betalingsvoorwaarden, geldt als aanmaning als bedoeld in artikel 1.1.  

1.3 Indien een Producent binnen de hem gestelde redelijke termijn als bedoeld in artikel 1.1 niet alsnog 

aan de op hem rustende verplichtingen van de artikelen 4 en 5 van de Overeenkomst en de 

Betalingsvoorwaarden heeft voldaan, is de betreffende Producent een verzuimboete verschuldigd (de 

Verzuimboete), die Stichting OPEN met inachtneming van artikel 2 door middel van een factuur in 

rekening kan brengen bij de betreffende Producent (de Eerste Verzuimboete Factuur).  

2. Hoogte van de Verzuimboete 

2.1 De Verzuimboete bedraagt maximaal 10% van de Afvalbeheerbijdrage die de betreffende Producent 

in het jaar waarop het verzuim ziet, verschuldigd is, met een minimum van EUR 500 en een maximum 

van EUR 10.000.  

2.2 Stichting OPEN kan van de minimum- en maximum Verzuimboete als bedoeld in artikel 2.1 afwijken 

al naar gelang de ernst van het verzuim.  

2.3 Indien Stichting OPEN de Afvalbeheerbijdrage die een Producent verschuldigd is niet kan bepalen op 

basis van een recente en correcte opgave die de Producent op grond van de Betalingsvoorwaarden 

(Bijlage 2) aan Stichting OPEN dient te verstrekken, bepaalt Stichting OPEN de Afvalbeheerbijdrage 

op basis van de door Stichting OPEN geschatte gewichtshoeveelheid en het aantal op de markt te 

brengen EEA per kalenderjaar van de betreffende Producent.  

 

3. Vergrijpboete 

3.1 Indien Stichting OPEN constateert dat een Producent wegens opzet of grove schuld van de zijde van 

de betreffende Producent, niet, niet tijdig of niet geheel aan zijn verplichtingen op grond van de 

artikelen 4 en 5 van de Overeenkomst en de Betalingsvoorwaarden heeft voldaan, is die Producent 

een vergrijpboete verschuldigd (de Vergrijpboete).  



Pagina 21 van 22 

Afvalbeheerbijdrageovereenkomst AEEA   

 

3.2 De hoogte van de Vergrijpboete wordt vastgesteld op maximaal 100% van de Afvalbeheerbijdrage die 

de betreffende Producent over het kalenderjaar waarin de overtreding heeft plaatsgevonden, 

verschuldigd zou zijn.  

3.3 Stichting OPEN stelt de Vergrijpboete vast en brengt deze door middel van een factuur in rekening 

(de Eerste Vergrijpboete Factuur). Voordat Stichting OPEN overgaat tot het in rekening brengen van 

de Vergrijpboete, stelt Stichting OPEN de betreffende Producent op de hoogte van het voornemen 

een Vergrijpboete in rekening te brengen. De betreffende Producent wordt hierbij in de gelegenheid 

gesteld om binnen veertien kalenderdagen na dagtekening van het bericht van Stichting OPEN 

schriftelijk op het voornemen te reageren.  

3.4 Indien Stichting OPEN de Afvalbeheerbijdrage die een Producent verschuldigd zou zijn niet kan 

bepalen op basis van een recente en correcte opgave door de betreffende Producent, bepaalt 

Stichting OPEN deze op basis van door Stichting OPEN geschatte gewichtshoeveelheid en/of het aantal 

op de markt gebrachte EEA van de Producent.  

3.5 Een Vergrijpboete kan tevens worden opgelegd aan degene die wegens opzet of grove schuld een 

incorrect verzoek tot teruggave voor indirecte export heeft gedaan, voor zover Stichting OPEN in haar 

beleid in de mogelijkheid tot een dergelijk verzoek voorziet. In dit geval wordt de hoogte van de 

Vergrijpboete vastgesteld op maximaal 100% van de onterecht teruggevraagde Afvalbeheerbijdrage. 

4. Verplichtingen onder de Overeenkomst 

4.1 Het voldoen van een opgelegde boete conform dit Boetereglement, ontslaat de Producent niet van 

de verplichtingen op grond van de artikelen 4 en 5 van de Overeenkomst en de Betalingsvoorwaarden 

(Bijlage 2).   

5. Verhoging Boetes  

5.1 De Verzuimboete en de Vergrijpboete kunnen worden verhoogd: 

(a) Met 50% indien: 

een Producent zijn verplichtingen op grond van de artikelen 4 en 5 van de Overeenkomst en de 

Betalingsvoorwaarden (Bijlage 2) niet alsnog binnen 30 kalenderdagen nakomt; of, 

Stichting OPEN betaling van de Verzuimboete, dan wel de Vergrijpboete niet binnen 30 kalenderdagen 

na dagtekening van de Eerste Verzuimboete Factuur of de Eerste Vergrijpboete Factuur heeft 

ontvangen.  

(b) Met 200 % van de oorspronkelijke boete indien: 

(i) een Producent zijn verplichtingen op grond van de artikelen 4 en 5 van de 

Overeenkomst en de Betalingsvoorwaarden (Bijlage 2) niet alsnog binnen 45 

kalenderdagen nakomt; of, 

(ii) Stichting OPEN betaling van de boete niet binnen 60 kalenderdagen na dagtekening 

van de Eerste Verzuimboete Factuur of de Eerste Vergrijpboete Factuur heeft 

ontvangen. 

5.2 Indien betaling van een boete niet binnen 60 kalenderdagen na dagtekening van de Eerste 

Verzuimboete Factuur of de Eerste Vergrijpboete Factuur door Stichting OPEN is ontvangen, kan de 

vordering ter incasso worden overgedragen. Alle kosten die Stichting OPEN in verband hiermee moet 

maken, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de betreffende Producent.  
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6. Uitsluiting van aansluiting  

6.1 Bij voortdurende of herhaalde niet-nakoming van de verplichtingen van de Overeenkomst, kan 

Stichting OPEN een Producent uitsluiten van aansluiting bij Stichting OPEN zoals bedoeld in artikel 

6.2 van de Overeenkomst.  

6.2 Van voortdurende of herhaalde niet-nakoming als bedoeld in artikel 6.1 is in ieder geval sprake indien 

een Producent:  

(a) voor de tweede maal een Vergrijpboete en/of voor de derde maal een Verzuimboete is 

opgelegd; of  

(b) na 120 kalenderdagen nadat een verplichting op grond van de Overeenkomst voor de 

betreffende Producent ontstond, nog altijd niet aan de betreffende verplichting heeft voldaan; 

of,  

(c) voor de derde maal in een periode van twee jaar niet, niet geheel of niet tijdig heeft voldaan 

aan een op de betreffende Producent rustende verplichting onder de Overeenkomst.  

6.3 Tegen een beslissing van Stichting OPEN tot uitsluiting van aansluiting van een Producent kan de 

betreffende Producent binnen vier weken na verzending van de beslissing schriftelijk bezwaar 

aantekenen bij het bestuur van Stichting OPEN. Het bestuur van Stichting OPEN heroverweegt de 

beslissing tot uitsluiting van aansluiting op basis van de door de betreffende Producent aangevoerde 

bezwaren en neemt binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een nieuwe beslissing. Het 

aantekenen van bezwaar zoals bedoeld in dit artikellid, schorst de werking van de beslissing tot 

uitsluiting niet. Indien Stichting OPEN na het ingediende bezwaar oordeelt dat de betreffende 

Producent toch niet wordt uitgesloten van aansluiting bij Stichting OPEN, dan kan Stichting OPEN 

nadere eisen stellen aan de voortdurende aansluiting bij Stichting OPEN, zoals bijvoorbeeld het 

verlangen van een bankgarantie of een doorlopend waarborgfonds.  

6.4 Indien een Producent wordt uitgesloten van aansluiting bij Stichting OPEN, voldoet Stichting OPEN 

niet langer in plaats van de betreffende Producent aan de Wettelijke Verplichtingen. De betreffende 

Producent dient dan individueel te voldoen aan zijn Wettelijke Verplichtingen. Deze Producent kan 

dan worden onderworpen aan handhaving conform het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer 

of de Overeenkomst, dan wel dient deze Producent ontheffing van de algemeenverbindendverklaring 

aan te vragen teneinde individueel te voldoen aan zijn Wettelijke Verplichtingen.  

6.5 Indien een Producent wordt uitgesloten van aansluiting bij Stichting OPEN, dan doet Stichting OPEN 

hiervan melding aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. Stichting OPEN kan de bij hem bekende 

gegevens ten aanzien van de betreffende Producent, inclusief bedrijfsvertrouwelijke gegevens zoals 

bedoeld in artikel 7 van de Overeenkomst, overdragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.  

6.6 Uitsluiting van aansluiting bij Stichting OPEN ontslaat de betreffende Producent niet van de 

verplichting te voldoen aan de op hem rustende Wettelijke Verplichtingen. 

 

 




