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Betreft: Input Stichting OPEN t.b.v. Verkiezingsprogramma
Geachte leden van de Verkiezingsprogrammacommissie,
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 doen wij, 2.000
producenten van Elektrische en Elektronische apparaten verenigd in Stichting OPEN, in het
kader van de Circulaire Economie een aantal suggesties voor uw Verkiezingsprogramma.
Samenvatting
Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) is een krachtig
instrument om de doelstellingen van de circulaire economie te realiseren
en bij te dragen aan CO2-reductie. Om tot een robuust en effectief
systeem van afvalinzameling en -verwerking te komen, moet de overheid
producenten die deze verantwoordelijkheid op zich nemen, ruimte
bieden om naar eigen inzicht een instrumentarium te ontwikkelen;
bijdragen aan de business case van afvalverwerking en erop toezien dat
ketenpartners en marktpartijen eveneens hun verantwoordelijkheid
nemen voor het behalen van de doelstellingen.
Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid
Binnen de stevige ambities van Nederland met betrekking tot de circulaire economie, te
weten 50 procent minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030 en een volledig
circulaire economie in 2050, speelt uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) een
belangrijke rol. Het verantwoordelijk maken van producenten voor het afvalstadium van door
hen op de markt gebracht producten, zal leiden tot een groter behoud en meer herinzet van
materialen en een lagere CO2-uitstoot. Ook het Circular Economy Action Plan, onderdeel
van de Green Deal van de Europese Commissie, stimuleert de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid als middel om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.
Stichting OPEN
Producenten van onder meer witgoed, ICT, audio- en visuele apparatuur, gereedschappen,
armaturen en zonnepanelen onderschrijven het belang van UPV voor het circulair maken
van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA of e-waste). Om invulling te
geven aan hun verantwoordelijkheid en het realiseren van het wettelijke inzameldoelstelling
van minimaal 65 procent, hebben zij in 2019 Stichting OPEN opgericht. In dit schrijven doet
Stichting OPEN een aantal aanbevelingen die de effectiviteit van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kunnen versterken.

Samenwerking
Een volledig circulaire economie is een enorme uitdaging. Verantwoordelijkheid nemen voor
de afvalfase vraagt van producenten stroomlijning van het proces van afvalinzameling en
-verwerking, tegen een achtergrond van uiteenlopende belangen van ketenpartners en
regionale behoeften en (on)mogelijkheden. De aanvraag van een Algemeen Verbindend
Verklaring (AVV) door Stichting OPEN, waarmee een eerlijke en transparante kostenstructuur voor producenten kan worden ontwikkeld, is een eerste stap geweest. Maar om de
complexe opgave te klaren, is samenwerking met enerzijds de overheid en anderzijds de
ketenpartners een absolute must. In de komende kabinetsperiode dient de overheid hiertoe
de juiste randvoorwaarden te creëren, te weten:
1. Bijdragen aan de haalbaarheid en betaalbaarheid van een circulaire e-wastesector.
2. Ruimte bieden aan de UPV-organisatie om eigen middelen en instrumenten te
onderzoeken en te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een retourpremie, een zichtbare
circulariteitsbijdrage, tariefdifferrentiatie/modulated fee, etc.
N.B.: Wel doelstellingen, maar geen regels vooraf.
3. Erop toezien dat ketenpartners als gemeenten, retail, uitvoeringsorganisaties en
andere partijen die een rol spelen in het proces van inzameling en verwerking,
blijvend hun verantwoordelijkheid nemen voor de doelstellingen.
N.B.: Dit is een uitwerking van het ‘all actors’ principe, waarbij alle partijen in een
keten middels co-creatie bijdragen aan het realiseren van de wettelijke doelstellingen.

Voor vragen over Stichting OPEN kunt u contact met opnemen via info@stichting-open.org
of 079 - 7600 685. Meer informatie vindt u op de website www.stichting-open.org.
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Over Stichting OPEN
Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) is in december
2019 opgericht door 2.000 producenten van onder meer witgoed, ICT, audio- en visuele apparatuur,
gereedschappen, armaturen en zonnepanelen. Gezamenlijk beogen de producenten om met ingang
van 2021 de e-wastesector circulair te maken en de wettelijke doelstellingen voor producenten te
behalen. Meer informatie: www.stichting-open.org.

