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Aan de deelnemers van 

Stichting LightRec Nederland 

 

 

Zoetermeer, 22 februari 2021 

 

Datum : 22 februari 2021 

Betreft : Beëindiging deelnemersovereenkomst Stichting LightRec voor armaturen 

  

 

Beste deelnemer, 

 

Graag informeren wij u over de inwerkingtreding van de algemeenverbindendverklaring (AVV 

AEEA) die is verleend aan Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste 

Nederland). Deze AVV betreft de overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage (ABBO) voor 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Daardoor worden alle producenten, 

waaronder die van armaturen, verplicht zich aan te sluiten bij Stichting OPEN. Zoals wij hieronder 

zullen toelichten geldt dit echter (nog) niet voor lampen. Ook zullen wij ingaan op wat de AVV 

AEEA betekent voor de relatie tussen uw bedrijf en Stichting LightRec.  

 

1. Uw bedrijf sluit zich aan bij Stichting OPEN voor alle elektrische en elektronische 

apparatuur (EEA), met uitzondering van lampen  

 

In het afgelopen jaar informeerden Stichting LightRec en Stichting OPEN u al over de 

voorbereidingen voor wijziging van de organisatie en uitvoering van uw wettelijke verplichting tot 

inzameling en verwerking van AEEA in Nederland. Dit is een verplichting die voortvloeit uit de 

Regeling AEEA. 

 

Deze voorbereidingen hebben ertoe geleid dat op 1 maart 2021 de door Stichting OPEN 

aangevraagde AVV in werking treedt. Dit gebeurt op basis van een besluit van 18 februari jl. van 

de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Hierdoor zijn alle producenten van EEA 

gehouden zich bij Stichting OPEN aan te sluiten en de afvalbeheerbijdrage te voldoen. Op grond 

van deze AVV voert Stichting OPEN de centrale regie voor inzameling en verwerking van 

afgedankte elektrische apparaten voor alle aangesloten producenten van EEA.  

 

Op deze regel is één uitzondering: lampen. U leest er hieronder meer over.  

 

2. Stichting LightRec blijft verantwoordelijk voor lampen 

 

Voor lampen blijft de verplichte aansluiting bij Stichting LightRec (op basis van de AVV Lampen) 

gelden. Zolang de AVV Lampen in werking is, tot 31 december 2022, draagt Stichting LightRec 

onverminderd namens de producenten van lampen zorg voor de inzameling en verwerking van 

afgedankte lampen. De producenten van lampen blijven dan ook specifiek en uitsluitend voor 

lampen (dus niet voor armaturen!) tot en met 31 december 2022 onder de huidige 

deelnemersovereenkomst bij Stichting LightRec aangesloten. In die periode werkt Stichting 

LightRec wel nauw samen met Stichting OPEN en Wecycle om invulling te geven aan de 

wettelijke verplichtingen voor afgedankte lampen.  
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3. Beëindiging deelnemersovereenkomst voor armaturen 

 

Uw bedrijf sluit zich per 1 maart a.s. aan bij Stichting OPEN om te voldoen aan de 

producentenverantwoordelijkheid voor EEA in het afvalstadium. Omdat uw bedrijf zich voor 

armaturen vanaf 1 maart 2021 moet aansluiten bij Stichting OPEN, wordt uw overeenkomst met 

Stichting LightRec voor zover het armaturen betreft overbodig.  

 

Door middel van deze brief wordt de deelnemersovereenkomst tussen uw bedrijf en Stichting 

LightRec daarom voor de goede orde beëindigd per 1 maart 2021, de datum van inwerkingtreding 

van de AVV EEA. Dit betekent dat - ten aanzien van armaturen - uw huidige 

deelnemersovereenkomst met Stichting LightRec op 28 februari 2021 eindigt.  

 

Voor lampen loopt voornoemde deelnemersovereenkomst tussen uw bedrijf en Stichting LightRec 

tot eind 2022 gewoon door. Vanaf 1 januari 2023 geldt de verplichte aansluiting bij Stichting 

OPEN ook voor lampen. 

 

4. Voorschotbetalingen en afrekening 

 

U ontvangt op korte termijn informatie van Stichting OPEN over de voorschotbetalingen en 

afrekening over 2021 voor EEA. Voor lampen blijft u de facturen ontvangen van LightRec. Een en 

ander is via het online portaal van Stichting OPEN in te zien. 

 

5. De rol van Stichting LightRec 

 

Naast haar doorlopende verantwoordelijkheid voor lampen, zal Stichting LightRec een belangrijke 

rol binnen Stichting OPEN gaan spelen. Zo benoemt Stichting LightRec een bestuurslid van 

Stichting OPEN. Dit bestuurslid is het bijzonder bevoegd en belast met alle zaken die armaturen en 

vanaf 2023 ook lampen betreffen. Met name voor de vaststelling van de door producenten van 

armaturen aan Stichting OPEN verschuldigde vergoeding heeft dit bestuurslid een belangrijke rol. 

Stichting LightRec zal zich in haar voortdurende overleg met Stichting OPEN en met name met het 

door haar benoemde bestuurslid in deze stichting sterk maken voor uw belangen als producent van 

armaturen. Het bestuurslid wordt daarin door de directeur van LightRec ondersteund, onder meer 

bij gezamenlijke projecten van LightRec en OPEN op het gebied van inzameling van armaturen en 

lampen. Waar nodig zal LightRec ook gezamenlijk optrekken met OPEN in belangenbehartiging 

voor de verlichtingsmarkt. 

 

Meer informatie? 

 

Op korte termijn ontvangt u nadere informatie van Stichting OPEN over de gewijzigde invulling 

van de wettelijke verplichtingen tot inzameling en verwerking van afgedankte apparaten en wat dat 

voor uw bedrijf betekent. Op www.stichting-open.org vindt u informatie over Stichting OPEN, de 

AVV AEEA en de overeenkomst die u met Stichting OPEN zult aangaan (de 

Afvalbeheersovereenkomst, ofwel ABBO). U kunt bij vragen ook contact opnemen met Stichting 

LightRec, Gied van Hoorn via +31 6 30020740 of gied.van.hoorn@lightrec.nl of met Stichting 

OPEN via 079 – 7600 630 of producenten@stichting-open.org.  

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting LightRec 

 

 

Gied van Hoorn 

Directeur 
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