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Regeling voor teruggave van afvalbeheerbijdrage in het kader van 
geëxporteerde EEA (Exportteruggaveregeling)  
 

Op grond van de regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 februari 

2014, nr. IENM/BSK-2014/14758, houdende vaststelling regels met betrekking tot 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling AEEA) zijn producenten en 

importeurs verantwoordelijk voor de door hun voor het eerst op de Nederlandse markt 

gebrachte elektrische en elektronische apparaten (EEA). Deze producenten en importeurs 

dienen zich, op grond van het besluit d.d. 18 februari 2021 (kenmerk: stcrt-2021-7385-n1) 

om de afvalbeheerbijdrageovereenkomst (de ABBO) van Stichting Organisatie 

Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) algemeen 

verbindend te verklaren (AVV), per 1 maart 2021 aan te sluiten bij Stichting OPEN. Op grond 

van de ABBO zijn de producenten en importeurs tevens gehouden tot afdracht van de 

afvalbeheerbijdrage. Deze afvalbeheerbijdrage betalen producenten en importeurs over de 

EEA die zij voor het eerst op de Nederlandse markt aanbieden. Wanneer afnemers (de 

Aanvragers) van Nederlandse producenten en importeurs die zijn aangesloten bij Stichting 

OPEN EEA afnemen en vervolgens exporteren waarover via de Nederlandse 

producent/importeur afvalbeheerbijdrage is betaald, is sprake van onterechte afdracht.  

 

Om deze reden is door Stichting OPEN de mogelijkheid tot gedeeltelijke teruggave van de 

afvalbeheerbijdrage (de Exportteruggave) in het leven geroepen voor afnemers van 

Nederlandse producenten en importeurs die EEA afnemen en exporteren naar een ander 

land met regels en beleid omtrent de producentenverantwoordelijkheid voor (afgedankte) 

EEA (de Exportteruggaveregeling). Met de teruggave aan Aanvragers wordt gezorgd voor 

een correcte rapportage van de Put on Market (PoM) en daarmee de juiste bepaling van de 

inzameldoelstelling en vindt tevens eerlijke toerekening van de afvalbeheerbijdrage plaats 

waardoor een gelijkspeelveld gecreëerd wordt voor zowel de producenten als de 

Aanvragers.  

 

Deze Exportteruggaveregeling is geldig vanaf 1 maart 2021 tot 1 januari 2023. Stichting 

OPEN is te allen tijde gerechtigd de Exportteruggaveregeling tussentijds te wijzigen en/of te 

verlengen. Aanvragers worden tijdig op de hoogte gebracht van een wijziging of verlenging 

van de Exportteruggaveregeling. 

 

Een uitzondering op de verplichtingen uit de ABBO geldt voor de producenten en importeurs 

van lampen. Zij zijn tot 1 januari 2023 gehouden aan de algemeen verbindend verklaring van 

Stichting Lightrec Nederland. Lampen zijn dan ook uitgezonderd van de 

Exportteruggaveregeling. Hiervoor geldt tot 1 januari 2023 een aparte regeling, de zogeheten 

exportrestitutieregeling1. 

Indien u producent of importeur bent en de Exportteruggaveregeling zoals beschreven niet 

aansluit bij uw werkwijze neem dan contact op met Stichting OPEN. 

 

                                           
1 Exportrestitutieregeling LightRec 

http:///
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-7385-n1.html
https://www.lightrec.nl/assets/uploads/images/2021/exportrestitutieregeling-lightrec-versie-2020.pdf
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Om de Exportteruggaveregeling op een goede wijze ten uitvoer te leggen zijn 

de volgende artikelen van toepassing: 

Artikel 1. Rechthebbenden 

Voor de Exportteruggave komen de onder de Regeling AEEA vallende EEA in aanmerking  
die door Aanvrager vanaf 1 maart 2021 zijn afgenomen bij een Nederlandse producent of 

importeur van EEA die bij Stichting OPEN is aangesloten en over deze EEA heeft 

gerapporteerd of nog zal rapporteren (de Producent). Op stichting-open.org staat een 

actueel overzicht van de bij Stichting OPEN aangesloten Producenten. Lampen zijn 

uitgezonderd van de Exportteruggaveregeling, hiervoor geldt tot 1 januari 2023 een aparte 

regeling, de zogeheten exportrestitutieregeling. 

 

Artikel 2.  Exportopgave 

De Aanvrager dient de aantallen en gewichten van EEA per productcategorie op te geven in 

myOPEN (de Exportopgave). Grondslag voor het opnemen van EEA in de Exportopgave 

betreffen de exportfactuur van Aanvrager in het betreffende opgavejaar (de Exportfactuur) en 

de verkoopfactuur van de Producent aan Aanvrager (de Verkoopfactuur). Uit de 

Verkoopfactuur moet blijken dat de geëxporteerde EEA daadwerkelijk van één of meerdere 

Producenten afkomstig is die geregistreerd staan bij Stichting OPEN. De aantallen en 

gewichten uit de Exportfactuur die door Aanvrager bij de Producent(en) zijn afgenomen en 

vervolgens zijn geëxporteerd dienen te worden opgegeven in de juiste productcategorieën 

zoals aangegeven door Stichting OPEN2. 

 

Zoals in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/699: art. 2, lid a staat betreft het nettogewicht, het 

bruto (verzend)gewicht met inbegrip van alle elektrische en elektronische accessoires, maar 

met uitzondering van verpakkingen, batterijen/accu’s (zowel los als geïntegreerd in het 

product), instructies, handleidingen, niet-elektrische/elektronische accessoires en 

verbruiksgoederen. Voor de bepaling van het totaalgewicht dient het nettogewicht te worden 

vermenigvuldigd met het aantal EEA dat is geëxporteerd per productcategorie. 

 

Voor meer informatie over de manier waarop Exportopgave gedaan moet worden, klik hier. 

 

Artikel 3. Geschikte EEA 

Uitsluitend EEA die door een Aanvrager zijn afgenomen bij één of meerdere Producenten en 

die naar een ander land zijn geëxporteerd met regels en beleid omtrent de 

producentenverantwoordelijkheid voor (afgedankte) EEA waar Aanvrager of diens afnemer, 

afhankelijk van het land waarnaar geëxporteerd wordt, zich heeft aangesloten bij een 

organisatie in het kader van de registratie en recycling van (afgedankte) EEA, komen in 

aanmerking voor de Exportteruggave. Om aan te tonen dat Aanvrager of diens afnemer(s) 

voldoet/voldoen aan de verplichtingen omtrent het land van export, dient Aanvrager bij zijn 

Exportopgave een verklaring van de directie aan te leveren waarin wordt verklaard dat de 

EEA zijn geëxporteerd naar een land met regels en beleid omtrent de 

producentenverantwoordelijkheid voor (afgedankte) EEA waar Aanvrager of diens 

afnemer(s) zich heeft/hebben aangesloten bij een organisatie in het kader van de registratie 

en recycling van (afgedankte) EEA (de Directieverklaring). De Directieverklaring dient ten 

minste een lijst te bevatten met de landen waarnaar geëxporteerd is en bij welke 

organisaties de Aanvrager of diens afnemer(s) zich heeft/hebben aangesloten. De 

Directieverklaring kan door Aanvrager worden geüpload tijdens zijn Exportopgave. 

                                           
2 Zie hiervoor de Producten- en Tarievenlijst van Stichting OPEN. 

https://stichting-open.org/
https://my.stichting-open.org/productlist-external
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Ingeval de EEA waarover aan de Aanvrager door Stichting OPEN Exportteruggave is 

verleend alsnog worden geïmporteerd binnen de Nederlandse landsgrenzen (bijvoorbeeld 

door een retourzending), is de Aanvrager gehouden de ontvangen Exportteruggave terug te 

betalen aan Stichting OPEN of indien nog geen Exporteruggave is ontvangen de 

geïmporteerde EEA uit te sluiten van zijn Exportopgave. 

 

Artikel 4. Tarief Exportteruggave 

De tarieven die worden gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van de Exportteruggave 

worden per productcategorie bepaald op basis van de tarieven voor de afvalbeheerbijdrage 

overeenkomstig de producten- en tarievenlijst van Stichting OPEN (de Producten- en 

Tarievenlijst). De hoogte van de tarieven wordt jaarlijks vastgesteld door Stichting OPEN. De 

tarieven voor de verschillende rapportagejaren zijn hier te vinden. Het geldende tarief is altijd 

gekoppeld aan het rapportagejaar waarop de periode uit de Exportopgave betrekking heeft. 

Indien de Aanvrager Exportopgave doet over een periode in een ander jaar dan het huidige 

rapportagejaar dan kan het zijn dat de tarieven per productcategorie verschillen.  

 

Artikel 5. Deelname Exportteruggaveregeling 

Aanvrager komt alleen in aanmerking voor Exportteruggave als hij zich hiervoor heeft 

aangemeld bij de afdeling Producenten Services van Stichting OPEN. Aanmelding geschiedt 

via producenten@stichting-open.org. Aanvrager kan zich het gehele jaar aanmelden voor de 

Exportteruggaveregeling. Na ontvangst van de aanvraag zal de Exportteruggaveregeling als 

contract met daarbij een separate exportteruggave-overeenkomst (de Overeenkomst) 

worden aangemaakt in de contractmodule van myOPEN. Zodra dit gereed is krijgt de 

Aanvrager een uitnodiging om zijn deelname en daarmee de Overeenkomst te accorderen. 

Na afloop van ieder half jaar zijnde 1 juli en 1 januari wordt de Exportopgave door Stichting 

OPEN aangemaakt in myOPEN. Nadat de mogelijkheid tot het doen van Exportopgave is 

aangemaakt kan Aanvrager twee keer per jaar Exportopgave doen. Van 1 juli tot en met 31 

juli over de periode 1 januari tot en met 30 juni en van 1 januari tot en met 31 januari voor de 

periode 1 juli tot en met 31 december (de Exportperioden).  

 

Voor deelname geldt geen minimum aantal of gewicht. De Aanvrager die voldoet aan alle 

voorwaarden van deze Exportteruggaveregeling en voor wie in myOPEN de Exportopgave is 

aangemaakt, heeft de mogelijkheid Exportopgave te doen in de daarvoor bestemde periode 

ook als er maar één stuk EEA is geëxporteerd.  

 

Indien dit de eerste Exportopgave is mag de Aanvrager bij zijn Exportopgave tevens opgave 

doen over voorgaande Exportperioden. Hierbij mag hij Exportopgave doen over maximaal 

twee voorafgaande, aaneengesloten Exportperioden. De opgegeven EEA mag echter niet 

eerder dan 1 maart 2021 zijn afgenomen bij een Producent naar een ander land. 

 

Voorbeeld 1: Aanvrager meldt zich in maart 2022 aan voor de Exportteruggaveregeling. Na 

acceptatie van de Overeenkomst en de overige voorwaarden zet Stichting OPEN de 

Exportopgave klaar op 1 juli 2022. In juli 2022 doet Aanvrager voor het eerst Exportopgave. 

Aanvrager doet dit over de door hem voor Exportteruggave in aanmerking komende EEA 

geëxporteerd in de periode 1 maart 2021 tot 1 juli 2022 (één periode plus 2 voorgaande 

aaneengesloten perioden).  

 

Indien een Aanvrager van Exportteruggave meer dan €10.000 terug verwacht te vragen, dan dient 

Aanvrager, vóór aanvang van een Exportperiode, een prognose van zijn export aan te leveren bij 

https://my.stichting-open.org/productlist-external
mailto:producenten@stichting-open.org
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Stichting OPEN. Hiervan uitgezonderd is de aanvraag van Exportteruggave in juli 2021 over de 

Exportperiode 1 maart 2021 tot en met 30 juni 2021.  

 

Artikel 6. Wijze van Exportopgave 

Aanvrager doet altijd achteraf Exportopgave via myOPEN. De Aanvrager heeft hiervoor 

jaarlijks twee momenten (de Opgave-momenten). De Opgave-momenten lopen in het eerste 

halfjaar van een kalenderjaar van 1 juli tot en met 31 juli en voor het tweede halfjaar van een 

kalender jaar van 1 januari tot en met 31 januari van het daarop volgende kalenderjaar. Het 

format voor Exportopgave is in te zien op myOPEN. 

 

Ingeval de Exportopgave niet tijdig is ingevuld ofwel Aanvrager niet heeft voldaan aan één 

van de andere voorwaarden van deze Exportteruggaveregeling dan kan Stichting OPEN 

besluiten dat het recht van Aanvrager op Exportteruggave over de Exportperioden waar 

Aanvrager Exportopgave over doet, vervalt.  

 

Artikel 7. Controle 

Indien Aanvrager over een Exportperiode Exportopgave doet, dan dient Aanvrager hier een 

accountantscontrole op plaats te laten vinden door een accountant van de Aanvrager die een 

Controleverklaring afgeeft waarin wordt aangegeven dat de ingediende Exportopgave in alle 

van materiële opzichten is opgesteld in overeenstemming met deze 

Exportteruggaveregeling, de Overeenkomst en het Verantwoordings- en Controleprotocol bij 

de Exportteruggaveregeling Stichting OPEN (het Controleprotocol).  

 

De Controleverklaring dient voor het Opgave-moment van 1 juli tot en met 31 juli uiterlijk op 

16 september te worden aangeleverd. Voor het Opgave-moment van 1 januari tot en met 31 

januari dient de Controleverklaring uiterlijk op 17 maart te worden aangeleverd. De eventuele 

kosten die Aanvrager maakt voor de controle komen voor rekening van Aanvrager. 

Stichting OPEN besluit over uitbetaling van de Exportteruggave op basis van de 

Exportopgave en de afgegeven Controleverklaring.  

 

Artikel 8. Exportteruggave 

Stichting OPEN berekent op grond van de Exportopgave de hoogte van de Exportteruggave 

en besluit op basis van de ontvangen Exportopgave en de Controleverklaring of overgegaan 

wordt tot betaling van de Exportteruggave. Uitbetaling kan slechts plaatvinden aan de 

Aanvrager. Indien Stichting OPEN besluit over te gaan tot betaling van de Exportteruggave 

dan zal terugbetaling uiterlijk twee maanden na het verstrijken van het Opgave-moment (30 

september en 31 maart) plaatsvinden. 

 

Stichting OPEN behoudt zich het recht voor om op basis van een eigen controle op de 

Exportopgave en de Controleverklaring tot géén of lagere uitkering van de Exportteruggave 

over te gaan. Stichting OPEN zal Aanvrager uiterlijk voor het verstrijken van de periode tot 

uitbetaling als bedoeld in dit artikel 8, op de hoogte brengen van het besluit tot verlagen of 

het niet uitkeren van de Exportteruggave. 

 

Artikel 9. Rente 

Stichting OPEN betaalt geen rente over de Exportteruggave. Dit geldt voor de gehele 

periode vanaf het moment van export tot en met het eventuele moment van daadwerkelijke 

uitbetaling van Exportteruggave. 
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Artikel 10. Review accountant Stichting OPEN 

Stichting OPEN is te allen tijde gerechtigd op eigen initiatief en kosten de Exportopgave en 

de Controleverklaringen van Aanvrager door haar eigen accountant te laten beoordelen (de 

Review). Stichting OPEN zal bij een voornemen tot de Review van de Exportopgave de 

Aanvrager uiterlijk een maand voor de Review, van het voornemen op de hoogte brengen. 

Op eerste verzoek van de accountant van Stichting OPEN verstrekt de Aanvrager alle 

inlichtingen en bescheiden die door de accountant van Stichting OPEN nodig worden geacht 

voor de Review. De eventuele kosten voor de Aanvrager en/of Producent in het kader van de 

Review maakt, komen voor rekening van de Aanvrager.  

 

Indien uit de Review van Stichting OPEN blijkt dat er door de Aanvrager niet is voldaan aan 

de voorwaarden van deze Exportteruggaveregeling, de Overeenkomst of het 

Controleprotocol dan is Stichting OPEN naar het eigen oordeel gerechtigd de uitbetaalde 

Exportteruggave terug te vorderen van Aanvrager. Bij terugvordering van Stichting OPEN op 

basis van de Review is Aanvrager te allen tijde gehouden de Exportteruggave binnen 30 

dagen na terugvordering terug te betalen aan Stichting OPEN. 

 

Artikel 11. Misbruik 

Ingeval van misbruik wordt geconstateerd van de Exportteruggaveregeling kan Stichting 

OPEN besluiten tot het terugvorderen van de teruggegeven afvalbeheerbijdrage en tot het 

uitsluiten van de Aanvrager van verdere deelname aan de Exportteruggaveregeling. De 

Aanvrager is te allen tijde gehouden de Exportteruggave binnen 30 dagen na terugvordering 

terug te betalen aan Stichting OPEN. Naar het eigen oordeel van Stichting OPEN kan de 

Aanvrager ingeval van misbruik tevens gemeld worden bij de Inspectie Leefomgeving & 

Transport. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

Stichting OPEN aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enerlei schade die 

direct- of indirect voortvloeit uit deze Exportteruggaveregeling noch jegens Aanvrager noch 

jegens de Producent of enig andere derden. Deelname gebeurt volledig vrijwillig en ontslaat 

Aanvrager, de Aanvrager Producent of enige andere derden niet van diens verplichtingen 

onder wet- en regelgeving binnen- en buiten de Nederlandse landsgrenzen. 

 

Vragen? 

Voor vragen over de Exportteruggaveregeling of indien u wenst deel te nemen aan de 

Exportteruggaveregeling, neem dan contact op met de afdeling Producenten Services op 

producenten@stichting-open.org. 

mailto:producenten@stichting-open.org

