
 

Invoering wijzigingen toepassingsgebied Regeling AEEA  

Overgangsregeling 2018 
 

Vanaf 15 augustus 2018 worden wijzigingen met betrekking tot de reikwijdte (hierna: scope) van kracht1. In dit 

document wordt aangegeven wat deze wijzigingen inhouden en hoe gerapporteerd moet worden door 

producenten en verwerkers (hierna: rapporteurs). Dit document is afgestemd met het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Getracht is om een 

overgangsregeling te treffen waarbij de administratieve last voor de rapporteurs aan het Nationaal (W)EEE 

Register beperkt blijft. 

 

Het betreft de volgende wijzigingen:   

a) Nieuwe producten door ‘open scope’ – Er komen naast de huidige producten, extra producten onder 

de scope van de regeling te vallen.  

b) Nieuwe uitzonderingen – Er zijn nieuwe, extra uitzonderingen van toepassing. Hierdoor komen 

diverse producten buiten de scope te vallen, welke nu wel binnen de scope van de regeling vallen. 

c) Nieuwe categorisering – Er wordt overgestapt van rapportage in 10 productcategorieën naar 

rapportage in 6 productcategorieën voor alle producten. 

 

Om de rapportage overzichtelijk en vergelijkbaar te houden worden de volgende ingangsdata gehanteerd: 

a) Nieuwe producten door ‘open scope’ – 15 augustus 2018 

b) Nieuwe uitzonderingen – 15 augustus 2018  

c) Nieuwe categorisering – 1 januari 2019  

 

De nieuwe producten door open scope mogen in de periode van 15 augustus 2018 t/m 31 december 2018 

opgegeven worden in een tijdelijke extra (elfde) productcategorie. Vanaf 1 januari 2019 worden alle producten 

in de ‘open scope’ gerapporteerd in de 6 productcategorieën.  

 

Producentencollectieven mogen op eigen initiatief hun deelnemers vragen om een jaaropgave in te dienen 

over (een groep) nieuwe producten om een beter beeld te krijgen van de totale markt, maar deze opgave dient 

verrekend te worden naar de rapportageplichtige periode (15 augustus t/m 31 december 2018).  

 

Situaties 

Om de overgang overzichtelijk te maken hebben wij de volgende situaties onderscheiden: 

1) Geen wijziging – Rapporteurs welke al onder de regeling vallen en waarvoor geen nieuwe scope of 

uitzonderingen van toepassing zijn. 

2) Uitbreiding – Rapporteurs welke al onder de regeling vallen en waarvoor door open scope extra 

producten onder de regeling gaan vallen. 

3) Nieuw - Rapporteurs welke nog niet onder de regeling vallen maar welke door open scope onder de 

regeling gaan vallen. 

4) Vermindering - Rapporteurs welke al onder de regeling vallen maar waarvoor door nieuwe 

uitzonderingen minder producten onder de regeling gaan vallen. 

5) Uitschrijving - Rapporteurs welke nu onder de regeling vallen maar waarvoor door nieuwe 

uitzonderingen geen producten meer onder de regeling gaan vallen. 

6) Combi - Rapporteurs welke nu onder de regeling vallen voor een product dat straks uitgezonderd is en 

waarvoor door open scope een nieuw product onder de regeling gaat vallen. 

7) Alle - Rapporteurs welke al onder de regeling vallen maar waarvoor hun productindeling verschuift 

door extra producten uit de nieuwe scope en nieuwe uitzonderingen. 

                                           
1 De rapportageplicht van de in de handel gebrachte EEA is geregeld in artikel 19 lid 3 van de Regeling AEEA (implementatie van artikel 16 

lid 2, onder b en c, en bijlage X, onderdeel b, van de richtlijn AEEA welke bijlage verwijst naar de categorie-indeling I (bestaand) en III 

(nieuw)). De registratieplicht voor rapporteurs die voor het eerst onder de reikwijdte van de Regeling vallen (vanaf 15 augustus 2018) is 

gebaseerd op artikel 19 (implementatie van artikel 16 lid 2, onder a, van de richtlijn).  



 

Rapportage 

De rapportage in het overgangsjaar 2018 kent drie elementen: 

• Bestaande rapportage – Opgave van producten waarvoor niets gaat veranderen, in bestaande 10 

productcategorieën in het bestaande rapportageformulier.  

• Toevoeging van nieuwe producten door open scope – Opgave van producten die nieuw onder de 

regeling komen te vallen vanaf 15 augustus 2018, in een tijdelijke productcategorie (categorie 11) 

toegevoegd aan het bestaande rapportageformulier.  

• Verrekening van nieuwe uitzonderingen – Opgave van producten welke buiten de regeling zijn komen 

te vallen in bestaande 10 categorieën t/m 14 augustus 2018. Er moet worden aangegeven in welke 

categorieën de uitzonderingen zich bevonden en wat de omvang van de vermindering is ten opzichte 

van het jaartotaal.   

 

Rapportage per situatie 

De verschillende situaties kennen een verschillende rapportageplicht over het overgangsjaar 2018 zoals 

weergegeven in onderstaande tabel. Voor een uitgebreide toelichting zie Bijlage I.   

 

Situatie/Element 

 Bestaande 

rapportage 

Toevoeging 

producten 

Verrekening 

uitzonderingen 

1 Geen wijziging X   

2 Uitbreiding X X  

3 Nieuw  X  

4 Vermindering X  X 

5 Uitschrijving   X 

6 Combi  X X 

7 Alle X X X 

 

Datum 

De datum waarvoor de rapportage over het voorafgaande kalenderjaar door een rapporteur moet worden 

ingediend bij het register (Artikel 19 lid 3) blijft gehandhaafd voor alle typen rapporteurs op 1 mei.  

 

Bijdrage  

De bijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register per producent zal naar rato worden berekend.  

 

Rapportageplicht Dagen Groep(en) Tarief 

Heel jaar 365 1, 2, 4 en 6 Vol 

T/m 14 augustus 257 5 Tarief/365*257 

Vanaf 15 augustus 108 3 Tarief/365*108 

 

Collectieven dienen in een apart bericht aan het Nationaal (W)EEE Register het aantal producenten per 

categorie door te geven zodat de totaalbijdrage voor 2018 berekend kan worden. Voorwaarde voor het 

hanteren van de bijdrage naar rato is het opgeven in de tijdelijke categorie in het geval van nieuwe 

producenten en het aanleveren van een toelichting op verrekening van nieuwe uitzonderingen voor 

uitschrijvende producenten.  

  

Documenten 

• Regeling AEEA 

• Handreiking reikwijdte Regeling AEEA 



 

Bijlage I – Rapportage per situatie 

In de voorbeelden wordt gewerkt met een product uit de bestaande scope (wasmachine), een nieuw product door open scope (e-bike) en een product dat nieuw uitgezonderd wordt (koelinstallatie als grote vaste 

installatie bedoeld voor professioneel gebruik, hierna: koelinstallatie). Van alle producten door alle rapporteurs in onderstaand voorbeeld wordt 365 kg per jaar per product op de markt gezet/verwerkt (fictief).  

 

Groep Type Omschrijving 
Bestaande 

rapportage 

Toevoeging 

producten 

Verrekening 

uitzonderingen 
Voorbeeld 

1 Geen wijziging 

Rapporteurs welke al onder de regeling 

vallen en waarvoor geen nieuwe scope 

of uitzonderingen van toepassing zijn. 

 

365 kg 

wasmachines 

in cat. 1 

  

Rapporteurs van alleen wasmachines 

• Rapporteert volgens de bestaande rapportage wasmachines welke op de markt gezet zijn in 

heel 2018 (in 10 categorieën, dit geval categorie 1) 

2 Uitbreiding 

Rapporteurs welke al onder de regeling 

vallen en waarvoor door open scope 

extra producten onder de regeling gaan 

vallen. 

365 kg 

wasmachines 

in cat. 1 

108 kg  

e-bikes 

in cat. 11 

 

Rapporteurs van wasmachines en e-bikes 

• Rapporteert volgens de bestaande rapportage wasmachines welke op de markt gezet zijn in 

heel 2018 (in 10 categorieën, dit geval categorie 1) 

• Rapporteert in de tijdelijke extra categorie e-bikes welke op de markt gezet zijn vanaf 15 aug. 

2018 (categorie 11) 

3 Nieuw 

Rapporteurs welke nog niet onder de 

regeling vallen maar welke door open 

scope onder de regeling gaan vallen. 

 

108 kg  

e-bikes 

in cat. 11 

 

Rapporteurs van alleen e-bikes 

• Rapporteert in de tijdelijke extra categorie e-bikes welke op de markt gezet zijn vanaf 15 aug. 

2018 (categorie 11) 

4 Vermindering 

Rapporteurs welke al onder de regeling 

vallen maar waarvoor door nieuwe 

uitzonderingen minder producten 

onder de regeling gaan vallen. 

 

365 kg 

wasmachines 

in cat. 1 

 

257 kg 

koelinstallaties 

in cat. 1 

Rapporteurs van wasmachines en koelinstallaties 

• Rapporteert volgens de bestaande rapportage wasmachines welke op de markt gezet zijn in 

heel 2018 (in 10 categorieën, dit geval categorie 1) 

• Rapporteert volgens de bestaande rapportage koelinstallaties welke op de markt gezet zijn 

t/m 14 aug. 2018, en geeft toelichting op de impact op de betreffende categorie (in 10 

categorieën, in dit geval categorie 1) 

5 Uitschrijving 

Rapporteurs welke nu onder de regeling 

vallen maar waarvoor door nieuwe 

uitzonderingen geen producten meer 

onder de regeling gaan vallen. 

 

  

257 kg 

koelinstallaties 

in cat. 1 

Rapporteurs van koelinstallaties 

• Rapporteert volgens de bestaande rapportage koelinstallaties welke op de markt gezet zijn 

t/m 14 aug. 2018, en geeft toelichting op de impact op de betreffende categorie (in 10 

categorieën, in dit geval categorie 1) 

6 Combi 

Rapporteurs welke nu onder de regeling 

vallen voor een product dat straks 

uitgezonderd is en waarvoor door open 

scope een nieuw product onder de 

regeling gaat vallen. 

 

108 kg  

e-bikes 

in cat. 11 

257 kg 

koelinstallaties 

in cat. 1 

Rapporteurs van e-bikes en koelinstallaties 

• Rapporteert in de tijdelijke extra categorie e-bikes welke op de markt gezet zijn vanaf 15 aug. 

2018 (categorie 11) 

• Rapporteert volgens de bestaande rapportage koelinstallaties welke op de markt gezet zijn 

t/m 14 aug. 2018, en geeft toelichting op de impact op de betreffende categorie (in 10 

categorieën, in dit geval categorie 1) 

7 Alle 

Rapporteurs welke al onder de regeling 

vallen maar waarvoor hun 

productindeling verschuift door extra 

producten uit de nieuwe scope en 

nieuwe uitzonderingen. 

 

365 kg 

wasmachines 

in cat. 1 

108 kg  

e-bikes 

in cat. 11 

257 kg 

koelinstallaties 

in cat. 1 

Rapporteurs van wasmachines, e-bikes en koelinstallaties 

• Rapporteert volgens de bestaande rapportage wasmachines welke op de markt gezet zijn in 

heel 2018 (in 10 categorieën, dit geval categorie 1) 

• Rapporteert in de tijdelijke extra categorie e-bikes welke op de markt gezet zijn vanaf 15 aug. 

2018 (categorie 11) 

• Rapporteert volgens de bestaande rapportage koelinstallaties welke op de markt gezet zijn 

t/m 14 aug. 2018, en geeft toelichting op de impact op de betreffende categorie (in 10 

categorieën, in dit geval categorie 1) 


