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Stichting OPEN heeft de ambitie om te voldoen aan de 65%-inzameldoelstelling en de  
ingezamelde elektrische apparaten in de afvalfase (e-waste) hoogwaardig te recyclen.  
Onze ambitie leidt tot waardebehoud van grondstoffen en waar mogelijk van onderdelen  
of producten, waardoor grondstoffen opnieuw in een gelijkwaardige toepassing kunnen  
worden gebruikt en de ketens worden gesloten. 
 
Waardebehoud van grondstoffen, onderdelen of producten begint met de juiste afhandeling  
van e-waste. Stichting OPEN pleit daarom voor: 

1. een snelle invoering van de afgifteplicht, en  
2. een nieuwe doelstelling voor e-waste: WEEE Available for Collection 

 
 
Een afgifteplicht is essentieel voor de juiste afhandeling van e-waste 
Door het instellen van een afgifteplicht, kan de juiste afhandeling van e-waste gegarandeerd 
worden. Via een afgifteplicht worden inzamelpartijen en handelaren, die e-waste ontvangen van 
consumenten of bedrijven, verplicht het ter verwerking af te geven aan gespecialiseerde elektronica-
recyclers met een CENELEC-certificaat. Vandaag de dag wordt nog steeds één op de vier (25%) 
afgedankte apparaten op illegale, niet-gecertificeerde wijze, verwerkt. Hierdoor gaan waardevolle 
grondstoffen verloren, kunnen gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen en komt er onnodig 
veel CO2 vrij. Met de afgifteplicht wordt ook de handhaving op illegale verwerking eenvoudiger. 
 
Op dit moment is het instellen van de afgifteplicht gekoppeld aan de nieuwe Omgevingswet en  
deze wordt keer op keer uitgesteld. Stichting OPEN wil echter zo snel mogelijk stappen zetten 
richting een volledig circulaire economie en heeft de afgifteplicht nodig om te kunnen voldoen  
aan de wettelijke verplichtingen. Daarom doen wij hiermee onze oproep: koppel de  
afgifteplicht los van de Omgevingswet en voer deze zo snel mogelijk in.  
 
 
Parallel aan de juiste afhandeling van apparaten in de afvalfase, sorteert Stichting OPEN voor  
op de circulaire toekomst door voorop te lopen in de maatschappelijke discussie over de circulaire 
economie. Via onze landelijk dekkende inzamelstructuur hebben wij toegang tot het organiseren  
van levensduurverlenging op basis van waardebehoud van grondstoffen en waar mogelijk van 
onderdelen of producten.  
 
Nieuwe doelstelling e-waste is nodig om de circulaire ambitie waar te maken 
Op dit moment is er sprake van een kwantitatieve inzameldoelstelling voor e-waste. Minimaal  
65 procent van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische apparatuur die in de voorgaande 
drie jaren in Nederland in de handel is gebracht, moet aan e-waste worden ingezameld en 
gerecycled. De focus ligt daarmee uitsluitend op inzameling en recycling. Er wordt geen rekening 
gehouden met de gewenste stijging op de ‘R-ladder’1 waarbij de focus van de productieketen moet 
verschuiven om grondstoffengebruik verder te verlagen en te zorgen voor maximaal waardebehoud. 
Meer hergebruik en reparatie van apparaten betekent nu dat de 65%-inzameldoelstelling niet wordt 
gehaald. 
 
Stichting OPEN pleit voor een kwalitatieve doelstelling in plaats van de huidige kwantitatieve 
doelstelling: WEEE Available for Collection. Met een kwalitatieve doelstelling wordt ruimte 
gecreëerd voor levensduurverlenging en hergebruik van elektrische apparaten die zijn afgedankt 
maar nog wel werken of waarvan onderdelen opnieuw kunnen worden gebruikt. Afgedankte 
elektrische apparaten die echt niet meer werken, worden hoogwaardig gerecycled. Deze doelstelling 
heet WEEE Available for Collection. Op deze manier blijft de ambitie hoog om zoveel mogelijk in te 
zamelen en te recyclen, rekening houdend met levensduurverlenging en hergebruik en worden 
zowel producten, als onderdelen en grondstoffen in de circulaire keten behouden. 

                                           
1 Meer informatie over de R-ladder is te vinden op: R-ladder - strategieën van circulariteit | RVO.nl | Rijksdienst  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/r-ladder
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Een circulaire e-wastesector is een enorme uitdaging. Om deze complexe opgave te klaren,  
is samenwerking van de overheid, producenten en ketenpartners essentieel. Daarbij zorgt het 
vastleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van overheid, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties voor een heldere rolverdeling tussen de verschillende partijen  
die bij de ontwikkeling en uitvoering van het circulaire economie-beleid zijn betrokken (uitwerking 
van het all actors principe), waarop ketenpartners elkaar kunnen aanspreken en waarop  
effectiever kan worden gehandhaafd. Met een gesloten grondstoffenketen als resultaat.  
 
 
 
 
Over Stichting OPEN 
Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) is, namens  
alle producenten van elektrische apparaten in Nederland, verantwoordelijk voor de inzameling en 
recycling van e-waste. Ons doel is om de wettelijke inzameldoelstelling van 65% te behalen én  
e-waste circulair te maken. Dit doen we samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners. 
Onder de naam Wecycle voeren we campagnes om de inzameling en recycling van e-waste te 
stimuleren. Consumenten en professionals kunnen hun e-waste gratis inleveren bij een van onze 
13.000 Wecycle-inleverpunten door het hele land.  
 


