
 
 

 

VERZOEK OM INPUT 

VOOR EEN EVALUATIE 

Dit document dient om het publiek en belanghebbenden te informeren over de werkzaamheden van de Commissie, zodat zij 
feedback kunnen geven en effectief kunnen deelnemen aan raadplegingen. 

Wij verzoeken deze groepen hun standpunt te geven over de analyse van het probleem door de Commissie en over mogelijke 
oplossingen. Bovendien worden zij uitgenodigd relevante informatie door te geven waarover zij beschikken. 

TITEL VAN DE EVALUATIE Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – evaluatie van de EU-regels 

LEIDEND DG – 

VERANTWOORDELIJKE 

EENHEID 
DG MILIEU – Eenheid B3: Van afval naar hulpbron 

INDICATIEVE PLANNING 

(GEPLANDE BEGIN- EN 

EINDDATUM) 

3e kwartaal 2022 – 4e kwartaal 2023 

AANVULLENDE INFORMATIE 
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-
electronic-equipment-weee_nl 

Dit document dient slechts ter informatie. Het loopt niet vooruit op de eindbeslissing van de Commissie over de vraag of dit 
initiatief zal worden voortgezet en welke invulling dat uiteindelijk zal krijgen. Alle elementen van het initiatief dat in dit 
document is beschreven, waaronder de planning, kunnen veranderen. 

A. Politieke context, doel en reikwijdte van de evaluatie 

Politieke context 

Wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) werd voor het eerst in 2002 
aangenomen, om de negatieve gevolgen van AEEA voor het milieu en de menselijke gezondheid in de EU te 
voorkomen of te verminderen. Sindsdien heeft de Commissie de richtlijn in 2012 geëvalueerd en 
herzien/herschikt. AEEA is een van de snelst groeiende afvalstromen in de EU (en wereldwijd) en kan, als het 
niet goed wordt verwerkt, gevaarlijk zijn. Bovendien bevat zulk afval waardevolle en kritieke grondstoffen, 
waarvan de terugwinning van cruciaal belang is voor een meer circulaire economie en mogelijk ook voor de open 
strategische autonomie van de EU. Toenemende consumptie en technologische vooruitgang/digitalisering zullen 
de komende jaren voor uitdagingen zorgen. Om te beoordelen of de AEEA-richtlijn geschikt blijft voor het 
beoogde doel, is daarom een evaluatie nodig. 

In de richtlijn worden steeds strengere inzamelings- en terugwinnings-/recyclingdoelstellingen vastgesteld. AEEA 
kan alleen correct worden verwerkt als het gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval wordt ingezameld. De 
gescheiden inzameling van AEEA blijft in de meeste lidstaten echter een grote uitdaging vormen. De Commissie 
heeft een initiatief ter bevordering van naleving uitgevoerd om zowel goede praktijken als tekortkomingen bij de 
uitvoering van de richtlijn, met inbegrip van de gescheiden inzameling van AEEA, te beoordelen. De 
verwerkingspraktijken van AEEA zijn ook beoordeeld in het licht van een mogelijke verdere harmonisatie, waarbij 
wordt voortgebouwd op de praktische ervaring met het gebruik van verwerkingsnormen op initiatief van de 
Commissie. 

De richtlijn zal worden beoordeeld binnen de context en de doelstellingen zoals uiteengezet in de Europese 
Green Deal en het Actieplan voor een circulaire economie, en zal rekening houden met alle relevante 
ontwikkelingen op het gebied van het milieu- en afvalbeleid van de EU (bv. inzake het hernieuwbare-
energiebeleid, batterijen, het ecologisch ontwerp voor duurzame producten, de beperking van gevaarlijke stoffen 
in EEA, autowrakken, afvaltransporten, kritieke grondstoffen) en ontwikkelingen in de internationale context (bv. 
het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke 
afvalstoffen en de verwijdering ervan). 

Doel en reikwijdte 

De evaluatie van de AEEA-richtlijn zal moeten aantonen of de richtlijn nog steeds geschikt is voor het beoogde 
doel, eventuele onbenutte mogelijkheden voor vereenvoudiging en lastenvermindering onderzoeken en helpen 
bepalen of een herziening nodig is. 

In overeenstemming met de richtsnoeren voor betere regelgeving zullen bij de evaluatie van de richtlijn vijf 
evaluatiecriteria worden beoordeeld: doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, coherentie en EU-meerwaarde. De 
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beoordeling omvat onder meer een kosten-batenanalyse. Het evaluatieverslag zal met name gericht zijn op het 
beantwoorden van de volgende drie vragen: 

1) In hoeverre was de uitvoering van de AEEA-richtlijn succesvol en welke waren de belangrijkste 
problemen en uitdagingen daarbij en waarom? 

2) Heeft het optreden van de EU baten afgeworpen? 
3) Is interventie nog steeds relevant gezien de ontwikkelingen sinds de inwerkingtreding van de richtlijn? 

De evaluatie zal betrekking hebben op de uitvoering van de AEEA-richtlijn, samen met de desbetreffende 
secundaire wetgeving en alle daarmee verband houdende maatregelen en goede praktijken die op nationaal 
niveau, in alle lidstaten, worden genomen/toegepast. Secundaire wetgeving die in het kader van de AEEA-richtlijn 
is vastgesteld, omvat onder meer: 

 de Uitvoeringsverordening betreffende een gemeenschappelijke methode voor de berekening van het 
gewicht van de in elke lidstaat in de handel gebrachte EEA en van de hoeveelheid AEEA; 

 de Uitvoeringsverordening tot vaststelling van een geharmoniseerd formaat voor de registratie en 
rapportage van producenten aan de nationale registers; 

 het Uitvoeringsbesluit tot vaststelling van voorschriften voor de berekening, verificatie en rapportage van 
gegevens en tot vaststelling van verslagleggingsmodellen. 

Bij de evaluatie zal bijzondere aandacht worden besteed aan aspecten waarvan de uitvoering bijzonder 
problematisch is geweest, zoals: 

i. het behalen van de inzamelingsdoelstellingen voor AEEA; 
ii. zorgen voor een correcte verwerking van AEEA en een gelijk speelveld op dat gebied; 
iii. de toepassing van de voorschriften inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (met name voor 

onlineverkoop); 
iv. de bestrijding van illegale activiteiten en ongeoorloofde praktijken in het gehele AEEA-beheerproces. 

Bovendien zal bij de evaluatie rekening worden gehouden met en bewijsmateriaal worden verzameld over allerlei 
relevante aspecten en ontwikkelingen in verband met de productie en het beheer van AEEA, waaronder 
juridische (bv. juridische coherentie en consistentie met de desbetreffende wetgeving), milieugerelateerde, 
economische, sociale, werkgelegenheids-, gezondheids- en technologische. Ook zal een overzicht worden 
gegeven van de huidige situatie en zullen duidelijke vergelijkingspunten worden geboden om de veranderingen, 
de vorderingen en de uitdagingen te beoordelen. 

De periode waarop deze evaluatie betrekking heeft, zal lopen vanaf de inwerkingtreding van de huidige richtlijn 
(13 augustus 2012), mede gelet op het feit dat de omzettingsdatum door de lidstaten 14 februari 2014 was. Er 
wordt rekening gehouden met de beoordeling die in het verleden is gemaakt in verband met de herschikking van 
Richtlijn 2002/96/EG. 

B. Betere regelgeving 

Raadplegingsstrategie 

De beoogde raadplegingsactiviteiten omvatten: 

 een 12 weken durende online openbare raadpleging op het webportaal “Geef uw mening” in het eerste 
kwartaal van 2023, om feedback te krijgen over verschillende aspecten van de uitvoering van de richtlijn. 
Deze raadpleging staat open voor alle geïnteresseerde respondenten. De raadpleging zal in de 
24 officiële talen van de EU worden opgesteld, en respondenten zullen de vragen in elk van die talen 
kunnen beantwoorden. Een samenvattend feitenverslag zal niet later dan acht weken na de afsluiting van 
de openbare raadpleging op de raadplegingspagina worden gepubliceerd; 

 verschillende gerichte raadplegingen, bijvoorbeeld in de vorm van enquêtes, interviews of focusgroepen. 
Deze zullen met name gericht zijn op het verzamelen van bewijsmateriaal en feedback van 
belanghebbenden die een rol spelen bij de uitvoering van de AEEA-richtlijn en/of anderszins betrokken 
zijn bij het bereiken van de streefcijfers en de doelstellingen ervan. Er worden landenbezoeken 
overwogen, om de vertegenwoordigers van de autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van de AEEA-richtlijn, brancheorganisaties en andere belangrijke belanghebbenden te 
raadplegen. De doelgroepen en vertegenwoordigers zullen worden vastgesteld op basis van een 
inventarisatie van de belanghebbenden. 

Een samenvattend verslag met een samenvatting van de resultaten van alle raadplegingsactiviteiten zal bij het 
evaluatieverslag worden gevoegd. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0290
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0290
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1584719987321&uri=CELEX:32019D2193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1584719987321&uri=CELEX:32019D2193
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl
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Waarom deze raadpleging? 

De raadpleging in het kader van deze evaluatie heeft tot doel: 

a) de onderwerpen en kwesties die in de evaluatie aan bod komen, te valideren; 

b) informatie, gegevens en ervaringen met betrekking tot de uitvoering van de AEEA-richtlijn te verzamelen; 

c) belanghebbenden te vragen naar hun standpunten en meningen over de mate waarin de doelstellingen 
van deze richtlijn zijn verwezenlijkt of op schema liggen, en 

d) standpunten te verzamelen over de relevantie van de richtlijn, rekening houdend met ontwikkelingen die 
gevolgen hebben voor elektrische en elektronische apparatuur en de productie van afval. 

Doelgroep 

De openbare raadpleging heeft tot doel bewijsmateriaal en feedback te verzamelen van een breed scala van 
belanghebbenden die een rol hebben gespeeld bij de uitvoering van de AEEA-richtlijn en/of anderszins betrokken 
waren bij het bereiken van de streefcijfers en de doelstellingen ervan. Dit omvat EU-, nationale en subnationale 
belanghebbenden en organisaties, bedrijfsverenigingen of individuele vertegenwoordigers in verschillende 
sectoren (bv. producenten van EEA, AEEA-verwerkingsbedrijven, rapporterende organisaties), 
vertegenwoordigers van werknemers in de EEA-afvalbeheersector en sociale partners in de passende context, 
maatschappelijke organisaties, nationale en subnationale autoriteiten, uitvoerende agentschappen, onderzoekers 
en burgers/consumenten. 

Gegevensverzameling en methode 

De evaluatie zal worden ondersteund door een speciaal daartoe opgezet onderzoek. Daarbij zal gebruik worden 
gemaakt van officiële informatie en bewijsmateriaal over de uitvoering van de AEEA-wetgeving in de lidstaten. De 
evaluatie zal met name voortbouwen op relevante documenten en studies van de Commissie met betrekking tot 
AEEA. De volgende niet-uitputtende lijst zal worden aangevuld met studies en gegevens die zijn verzameld door 
andere instanties en bronnen, zoals Eurostat, nationale autoriteiten, registers, uitvoerende agentschappen, 
sectorale verenigingen (bv. EEA-producenten, organisaties voor producentenverantwoordelijkheid, AEEA-
verwerkingsbedrijven), maatschappelijke organisaties, onderzoeksorganisaties en burgers/consumenten. In het 
kader van de evaluatie zal een literatuuronderzoek worden uitgevoerd. 

Relevante studies van de Commissie zijn onder meer: 

 Study on options for return schemes of mobile phones, tablets and other small electrical and electronic 
equipment in the EU 

 Study on quality standards for the treatment of waste electrical and electronic equipment (WEEE) 

 Final report of the WEEE compliance promotion exercise 

 Study on the implementation of product design requirements set out in Article 4 of the WEEE Directive – 
The case of re-usability of printer cartridges 

 Study on the harmonisation of the format for registration and reporting of producers of EEE to the national 
register and on the frequency of reporting 

 Study on WEEE recovery targets, preparation for re-use targets and on the method for the calculation of 
the recovery targets 

 Study on WEEE collection rates 

 Study on the review of the scope of the WEEE Directive 

 Study on photovoltaic panels 

 Impact assessment on the proposed Directive on waste electrical and electronic equipment 

In het kader van de feedback op dit verzoek om input moedigen wij belanghebbenden aan om ons gegevens over 
kosten en baten (of verwijzingen daarnaar) te verstrekken en ons te helpen bij het vaststellen van de potentiële 
administratieve lasten. Dit zal bijdragen tot de beoordeling van de kosten en baten van de uitvoering van de 
AEEA-wetgeving. 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f049cf4f-ed23-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f049cf4f-ed23-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2004b067-726a-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-193365602
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://circabc.europa.eu/ui/group/636f928d-2669-41d3-83db-093e90ca93a2/library/95ee310e-4c1d-4312-9eba-1c4d9318ac7f/details?download=true
https://circabc.europa.eu/ui/group/636f928d-2669-41d3-83db-093e90ca93a2/library/95ee310e-4c1d-4312-9eba-1c4d9318ac7f/details?download=true
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/weee/Study%20on%20Registration%20and%20Reporting_Final%20report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/weee/Study%20on%20Registration%20and%20Reporting_Final%20report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/weee/16.%20Final%20report_approved.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/weee/16.%20Final%20report_approved.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/weee/Final_Report_Art7_publication.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/weee/approved_%20WEEE%20scope%20review.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/weee/Study%20on%20PVs%20Bio%20final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008SC2933

