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Statement Authorised Representative  
 

Buitenlandse Producent 

Producenten die in Europa gevestigd zijn en elektrische en elektronische apparaten (EEA) op de 

markt brengen in een andere lidstaat dan waar zij gevestigd zijn (de Buitenlandse Producent), 

zijn op grond van Europese wetgeving (de Richtlijn AEEA) verplicht een gevolmachtigde (de 

Authorised Representative) aan te wijzen in die andere lidstaat (de AR Regeling). Op grond 

van de AR Regeling wordt de Authorised Representative – naast de Buitenlandse Producent - 

verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die Buitenlandse Producent in het 

land waar de Buitenlandse Producent EEA op de markt brengt (het Doel).  

 

De ABBO 

In Nederland geeft Stichting OPEN feitelijk invulling aan het Doel van de AR Regeling door 

middel van de algemeen verbindend verklaarde afvalbeheerbijdrageovereenkomst (de ABBO) 

(waarover u meer informatie vindt via deze link). Alle producenten van EEA zijn aan de ABBO 

gebonden. Op grond van de ABBO geeft Stichting OPEN namens hen invulling aan de 

producentenverantwoordelijkheid. 

 

Op grond van de ABBO dient elke producent (dus ook de Buitenlandse Producent) zich bij 

Stichting OPEN aan te sluiten, aan Stichting OPEN een bijdrage af te dragen en bij Stichting 

OPEN opgave te doen over zijn op de markt gebrachte EEA. Die verplichtingen gelden los van 

de AR Regeling en moeten door iedere producent worden nagekomen. Indien de Buitenlandse 

Producent voldoet aan alle Nederlandse verplichtingen dan is de Buitenlandse Producent in 

Nederland compliant. Vanuit het Nederlandse perspectief is de AR Regeling en het aanwijzen 

van een Authorised Representative derhalve niet nodig en minder efficiënt.  

 

De Verklaring  

Stichting OPEN kan op verzoek van een Buitenlandse Producent een compliance verklaring (de 

Verklaring) opstellen. In die Verklaring geeft Stichting OPEN aan dat als de Buitenlandse 

Producent voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van de ABBO, de Buitenlandse Producent in 

Nederland compliant is. Tevens geeft Stichting OPEN in de Verklaring uitleg over de collectieve 

wijze waarop in Nederland de producentenverantwoordelijkheid is geregeld en dat aanwijzing van 

een Authorised Representative, in de ogen van Stichting OPEN niet nodig is. De Verklaring kan – 

indien nodig - door de Buitenlandse Producent worden overlegd aan het bevoegd gezag in de 

lidstaat waar de Buitenlandse Producent gevestigd is. 

 

Natuurlijk blijft het voor een Buitenlandse Producent in Nederland te allen tijde mogelijk alsnog 

een Authorised Representative aan te wijzen. Het is echter belangrijk te vermelden dat het 

aanwijzen van de Authorised Representative de Buitenlandse Producent niet ontslaat van zijn 

verplichtingen onder de ABBO.  

 

De komende periode zal Stichting OPEN werken aan het opstellen van de Verklaring. De 

Verklaring zal voor het eerst gereed zijn na de opgave-periode in 2022 waarin door producenten 

opgave gedaan zal worden over de door hen in Nederland op de markt gebrachte EEA in het 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-7385-n1.html


 

 
 

boekjaar 2021. Een verzoek aan Stichting OPEN tot het opstellen van een Verklaring kunt u na 

de opgave-periode in 2022 doen via producenten@stichting-open.org.  

 

Registreren 

Buitenlandse Producenten, kunnen zich hier met of zonder Authorised Representative 

registreren. Vragen over de Verklaring? Neem dan contact op met Stichting OPEN via: 

producenten@stichting-open.org. 

 

 

 

 
 

mailto:producenten@stichting-open.org
mailto:producenten@stichting-open.org

