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Exportrestitutieregeling Stichting Lightrec Nederland per 
1 januari 2020  
Deze Exportrestitutieregeling is geldig tot en met 31 december 2022. 

 

De Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur van 3 februari 2014 (hierna: 

“Regeling AEEA”) is de Nederlandse invulling van de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (hierna: “WEEE Directive”). De Regeling AEEA 

stelt dat producenten en importeurs (hierna: “producenten”) verantwoordelijk zijn voor de 

inzameling en recycling van de door hun op de Nederlandse markt als eerste ter beschikking gestelde 

elektrische en elektronische producten. In Nederland dienen producenten die energiezuinige lampen 

op de Nederlandse markt brengen zich aan te sluiten bij Stichting Lightrec Nederland (hierna: 

“LightRec”), op grond van de Algemeen Verbindend Verklaring voor Lampen. LightRec zorgt namens 

de producenten voor de inzameling en recycling van energiezuinige lampen. Hiervoor betalen de 

producenten per verkochte energiezuinige lamp een recyclingbijdrage aan LightRec.  

 

Een onderneming die energiezuinige lampen exporteert of energiezuinige lampen assembleert in een 

in een ander product (bijvoorbeeld een armatuur) en dit product vervolgens exporteert, heeft op 

grond van deze Exportrestitutieregeling de mogelijkheid om exportrestitutie aan te vragen bij 

LightRec voor energiezuinige lampen waar reeds een recyclingbijdrage voor is betaald aan LightRec. 

De exporteur kan de recyclingbijdrage terugvorderen mits de energiezuinige lamp binnen de 

Europese Unie wordt geëxporteerd. De exporteur kan de recyclingbijdrage terugvragen, aangezien de 

energiezuinige lampen zich niet meer op de Nederlandse markt bevinden en (zeer) waarschijnlijk 

niet in Nederland in de afvalfase terecht zullen komen. LightRec zal deze energiezuinige lampen 

derhalve niet kunnen inzamelen en recyclen. 

 

Stichting Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten (Wecycle) is in 2020 de 

uitvoeringsorganisatie van LightRec en zal namens LightRec communiceren met de aanvragers van 

exportrestitutie in het kader van de Exportrestitutieregeling. De uitvoeringsorganisatie kan 

veranderen in de toekomst. Om die reden wordt in het vervolg van deze Exportrestitutieregeling de 

term “uitvoeringsorganisatie” gehanteerd. 

  

De Exportrestitutieregeling heeft tot doel de hoeveelheden op de Nederlandse markt gezette 

energiezuinige lampen te corrigeren en reeds betaalde recyclingbijdrage op beheersbare wijze te 

restitueren. Daartoe kent de Exportrestitutieregeling de volgende artikelen: 

 
1. Rechthebbenden 

Voor de exportrestitutie komen uitsluitend de lampen in aanmerking die door een onderneming 

worden afgenomen van een of meerdere deelnemers van LightRec. Op de website van LightRec is een 

actueel overzicht opgenomen met de bij LightRec aangesloten deelnemers. Met energiezuinige 

lampen wordt bedoeld ledlampen (inclusief led TL-lampen), TL-lampen en spaar- en 

gasontladingslampen, zoals aangegeven in de WEEE Directive, bijlage IV, lid 3. Gloeilampen en 

halogeenlampen zijn in de regelgeving uitgezonderd, zoals aangeven in Regeling AEEA art. 2c. Indien 

de aanvrager van exportrestitutie meer dan € 10.000 recyclingbijdrage terugvraagt , dient hij 

voorafgaand aan het betreffende opgavejaar een prognose aan te leveren bij de 

uitvoeringsorganisatie.  
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2. Exportrestitutieopgave 

De exporteur dient de aantallen en gewichten van de energiezuinige lampen per productcategorie, 

zoals bedoeld in artikel 1, op te nemen in de exportrestitutieopgave. Grondslag voor het opnemen van 

de energiezuinige lampen in de exportrestitutieopgave, betreft de verkoopfactuurdatum in het 

betreffende opgavejaar. Deze aantallen en gewichten dienen te worden opgenomen onder de juiste 

productcategorie, zoals aangegeven in de Producten- en tarievenlijst van LightRec, die is opgenomen 

op de website van LightRec. Zoals in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/699: art. 2, lid a staat 

beschreven betreft het gewicht uitsluitend het gewicht van de energiezuinige lamp, en niet het 

gewicht van de verpakking, (geïntegreerde) batterijen/accu’s en niet-elektr(on)ische accessoires. 

 

Indien het niet mogelijk is om het werkelijke gemiddelde gewicht per product vast te stellen  door 

middel van eigen wegingen, kan de aanvrager van exportrestitutie de volgende gemiddelde gewichten 

hanteren:  

 

• Het gemiddeld gewicht van ledlampen ligt tussen 0,08 kg en 0,09 kg; 

• Het gemiddeld gewicht van spaar- en gasontladingslampen ligt tussen 0,06 kg en 0,11 kg; 

• Het gemiddeld gewicht van TL-lampen ligt tussen 0,12 kg en 0,13 kg.  

 
3. Restitutieverlening 

Uitsluitend energiezuinige lampen, als bedoeld in artikel 1, die een onderneming heeft afgenomen van 

een deelnemer van LightRec en die zijn geëxporteerd naar een lidstaat binnen de Europese Unie (zie 

Rijksoverheid website voor een actuele lijst van EU lidstaten), komen in aanmerking voor 

exportrestitutie. Indien energiezuinige lampen waarover exportrestitutie is verleend alsnog worden 

geïmporteerd (vanwege bijvoorbeeld retourzendingen), is de betreffende onderneming verplicht 

alsnog de verschuldigde recyclingbijdrage af te dragen aan LightRec of deze te corrigeren in de 

exportrestitutieopgave.  

 
4. Tarief 

De tarieven die worden vergoed per productcategorie zijn de reguliere tarieven recyclingbijdrage 

volgens de Producten- en tarievenlijst, die worden gehanteerd bij energiezuinige lampen die worden 

geproduceerd of geïmporteerd in Nederland. De tarieven zijn opgenomen op de website van LightRec 

en worden jaarlijks vastgesteld. De voor de exportrestitutieopgave te hanteren tarieven zijn de op de 

website gepubliceerde tarieven voor het rapportagejaar waarop de exportrestitutieopgave betrekking 

heeft. Deze tarieven kunnen derhalve verschillen met de reeds betaalde recyclingbijdrage.  

  
5. Aanmelding 

Aanvragers van exportrestitutie komen alleen in aanmerking voor exportrestitutie als zij zich voor 

deelname via de uitvoeringsorganisatie van LightRec hebben aangemeld. Hiervoor wordt een 

overeenkomst afgesloten. Exporteurs van energiezuinige lampen dienen zich zelf te melden bij de 

uitvoeringsorganisatie om gebruik te kunnen maken van de Exportrestitutieregeling.  

 
6. Indiening exportrestitutieopgave 

Het format voor de exportrestitutieopgave is beschikbaar via het online platform van de 

uitvoeringsorganisatie en kan digitaal worden ingediend. De aanvraag voor de exportrestitutie over 

jaar t moet uiterlijk 1 april t+1 worden ingediend bij de uitvoeringsorganisatie. Indien de aanvraag 
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voor de exportrestitutie niet op tijd wordt ingediend of aan de overige voorwaarden niet is voldaan, 

kan de uitvoeringsorganisatie besluiten dat er geen recht op restitutie is.  

 
7. Controleverklaring 

Op de exportrestitutieopgave dient een accountantscontrole plaats te vinden. De gewaarmerkte 

exportrestitutieopgave over jaar t (die reeds op uiterlijk 1 april t+1 is ingediend) dient tezamen de 

controleverklaring uiterlijk 1 juli t+1 ingediend te zijn bij  uitvoeringsorganisatie. LightRec beslist 

over uitbetaling van het exportrestitutieverzoek op basis van de afgegeven controleverklaring inzake 

exportrestitutie. De accountant van de aanvrager van de exportrestitutie maakt bij de controle 

gebruik van het door LightRec opgestelde Verantwoordings- en Controleprotocol bij de 

Exportrestitutieregeling Stichting Lightrec Nederland  (hierna: “Controleprotocol”). Het 

Controleprotocol is op te vragen bij de uitvoeringsorganisatie. De kosten van de door de accountant 

uit te voeren controlewerkzaamheden zijn voor rekening van de aanvrager van de exportrestitutie. 

 
8. Restitutie 

De uitvoeringsorganisatie zal na ontvangst van de controleverklaring besluiten of zij tot betaling over 

kan gaan. Uitbetaling van het te restitueren exportrestitutiebedrag vindt uitsluitend plaats aan de 

aanvrager van het exportrestitutiebedrag. 

 
9. Minimum 

Alle aanvragen van exportrestitutie worden in behandeling genomen ongeacht de hoogte van het te 

restitueren bedrag, mits deze is vergezeld door een controleverklaring. Er geldt geen 

minimumbedrag. 

 
10. Rentevergoeding 

Er wordt geen rente vergoed over de periode tussen het moment van exporteren van de 

energiezuinige lampen en het moment van uitbetaling van het exportrestitutiebedrag. 

 
11. Review werkzaamheden accountant 

LightRec of de uitvoeringsorganisatie kan haar accountant verzoeken een review uit te voeren op de 

uitgevoerde accountantscontrole, met als doel het beoordelen of in het kader van de exportrestitutie 

op de controle van de accountant kan worden gesteund. De uitvoeringsorganisatie informeert de 

aanvrager van de exportrestitutie en de accountant over dit verzoek. De accountant, die de controle 

uitvoert, verstrekt desgevraagd alle inlichtingen en bescheiden. De eventuele extra kosten van deze 

accountant in verband met de review komen ten laste van de aanvrager van de exportrestitutie. 

 
12. Misbruik 

In het geval van geconstateerd misbruik van de Exportrestitutieregeling kan LightRec of de 

uitvoeringsorganisatie besluiten tot het terugvorderen van gerestitueerde recyclingbijdrage en tot 

beëindiging van deelname van de onderneming aan de Exportrestitutieregeling. Tevens kan LightRec 

of de uitvoeringsorganisatie besluiten een melding te maken van de onderneming bij de Inspectie 

Leefomgeving & Transport. 


