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Betreft: Overgang van PV CYCLE Nederland naar OPEN en de impact op  uw bedrijf 

Geachte deelnemer, 

Zoals u weet, heeft u als producent of importeur van zonnepanelen een zogenoemde 
producentenverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat u zorg moet dragen voor de inzameling en recycling van 
de panelen en de verplichtingen die daarbij horen. Tot nu toe voerden wij – PV CYCLE Nederland – die 
verplichtingen voor u uit. Per 1 maart 2021 worden deze activiteiten overgenomen door Stichting 
Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN). Dit heeft een aantal gevolgen 
voor u.  

In deze brief informeren wij u over die gevolgen. We geven aan wat u van OPEN kunt verwachten en wat de 
voordelen hiervan zijn. Ook gaan we in op de nieuwe rol van PV CYCLE Nederland en hoe u daarvan kunt 
profiteren. Tot slot leest u meer over de praktische zaken rond de overgang van ZRN naar OPEN. 

Uw producentenverantwoordelijkheid 
Alle partijen die zonnepanelen en omvormers1 produceren of importeren en vervolgens op de Nederlandse 
markt zetten, moeten voldoen aan de regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). 
Het maakt daarbij niet uit of u een fabrikant of een importerend projectontwikkelaar, installateur of 
groothandel bent. In alle gevallen wordt u beschouwd als ‘producent’.  

Volgens de regeling AEEA heeft u als producent een producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat u 
onder andere de volgende verplichtingen heeft2:  

• U moet uw organisatie voor de Nederlandse markt registreren. 
• U moet het gewicht aan zonnepanelen (en andere elektronica) dat u per jaar op de markt brengt, 

registreren (de zogenoemde ‘Put on Market’, ofwel ‘POM’). 
• U moet de inzameling van uw ‘afval’ organiseren ten behoeve van de recycling. Onder afval 

verstaan we afgedankte zonnepanelen die u op de markt heeft gezet. 
• U moet zorgen voor een financiële regeling waarmee u borgt dat er op termijn voldoende geld 

beschikbaar is om uw afval te recyclen.  

Voor de uitvoering van deze verplichtingen heeft u zich aangesloten bij PV CYCLE Nederland. Vanaf 1 maart 
2021 neemt Stichting OPEN de invulling van uw producentenverantwoordelijkheid van ons over.  

Stichting OPEN: centrale regie en een gelijk speelveld  
Eind 2019 heeft PV CYCLE Nederland samen met andere producentencollectieven van elektrische en 
elektronische apparatuur (EEA) steun verleend aan de oprichting van Stichting OPEN.  

Aanleiding voor de grondige hervorming is ingegeven door verstrengde eisen vanuit Europa op 
Producentencollectieven en de druk om de inzamelpercentages voor afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur te behalen. 

Deze stichting gaat vanuit een centrale regie invulling geven aan de producentenverantwoordelijkheid voor 
alle elektrische en elektronische apparaten. Dat betekent dat zij de benodigde registraties verzorgt en de 

 
1 De regeling geldt voor alle elektronica. Voor PV CYCLE Nederland-deelnemers betreft dit vooral zonnepanelen 
en omvormers. 
2 Voor de exacte verplichtingen zie de wettekst van de regeling AEEA. 

mailto:netherlands@pvcycle.org
https://stichting-open.org/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034782/2020-12-10


 
inzameling en recycling van het afval voor alle deelnemers gezamenlijk inkoopt. OPEN heeft geen 
winstoogmerk en werkt zo efficiënt mogelijk.  

Om effectief te kunnen opereren heeft Stichting OPEN een algemeenverbindendverklaring (AVV) 
aangevraagd, die op 1 maart 2021 in werking treedt. Op grond van deze AVV moeten alle producenten en 
importeurs van EEA in Nederland zich bij OPEN aansluiten. Ook moeten ze een afvalbeheerbijdrage aan 
OPEN afdragen. Dit geldt ook voor alle producenten van zonnepanelen en omvormers. Dit heeft voor u de 
volgende voordelen:  

• Het wordt mogelijk om een gelijk speelveld te realiseren voor alle producenten in de solarbranche. 
Daarmee komt er een eind aan oneerlijke concurrentie van partijen die geen bijdrage leveren aan 
de kosten voor inzameling en recycling. Deze kosten kunnen dan eerlijk verwerkt worden in de 
marktprijs, waardoor ze niet meer ten koste gaan van uw marge en u onder de streep meer geld 
overhoudt. 

• De inzameling en recycling van uw producten worden effectief en efficiënt voor u geregeld. U heeft 
hier nauwelijks omkijken meer naar. 

• Door het grote aantal deelnemers heeft OPEN een krachtige stem in Den Haag. Daardoor worden 
uw belangen goed behartigd. 

Duidelijk is dat Stichting OPEN veel van u overneemt. Toch blijft u zelf mede aan het stuur. Dat komt door 
de nieuwe rol van PV CYCLE Nederland en de invloed die u via PV CYCLE kunt uitoefenen. Daarover leest u 
hieronder meer.  

Overigens wordt de afvalbeheerbijdrage bij OPEN € 6,50 per ton POM. OPEN zal u hier binnenkort nader 
over informeren.  

PV CYCLE Nederland -nieuwe stijl: bestuurder van OPEN en behartiger van uw belangen  
Met de komst van OPEN stopt PV CYCLE Nederland met de uitvoering van uw 
producentenverantwoordelijkheid. Wel zullen we binnen OPEN een belangrijke rol gaan spelen als uw 
belangenbehartiger. Dat doen we als volgt: 

• We benoemen - middels de Stichting ZRN - binnen OPEN een bestuurder die de 
recycleverplichtingen van zonnepanelen in zijn portefeuille krijgt. 

• PV CYCLE wordt bestuurder in de Stichting ZRN  en het logo van PV CYCLE wordt geïntegreerd 
binnen het nieuwe logo van ZRN, Zonne-Recycling Nederland. 

• De door ZRN benoemde bestuurder binnen OPEN wordt geadviseerd door het bestuur van ZRN. In 
het ZRN-bestuur zitten producenten die de verschillende belangen binnen de zonne-energiesector 
behartigen, inclusief die van PV CYCLE. Deze bestuursleden hebben de bevoegdheid om de 
bestuurder te benoemen, te adviseren en zo nodig te ontslaan. 

• Als producent van zonnepanelen kunt u zich kosteloos aansluiten bij het vernieuwde ZRN. In dat 
geval kunt u invloed uitoefenen op de aanstelling van de bestuursleden van ZRN, die de OPEN-
bestuurder kiezen. Ook kunt u samen met andere producenten adviezen uitbrengen aan het 
bestuur. Zo heeft u grip op de koers van het vernieuwde ZRN en op uw belangen binnen OPEN. 

 
Zoals gezegd, is de deelname aan het vernieuwde ZRN kosteloos. U kunt zich hiervoor aanmelden door 
ingevoegd Aansluitingsformulier in te vullen en ons toe te zenden. De statuten en het 
deelnemersreglement vindt u op onze website.  
 

https://www.stichtingzrn.nl/nl


 
Beëindiging van uw deelname aan het huidige PV CYCLE Nederland 
Omdat uw bedrijf zich verplicht moet aansluiten bij OPEN, is het niet redelijk om uw huidige 
toetredingsovereenkomst met PV CYCLE Nederland voort te zetten. U zou dan immers aan beide 
collectieven een afvalbeheerbijdrage moeten betalen. Om dat te voorkomen, wordt met deze brief de 
huidige toetredingsovereenkomst tussen uw bedrijf en PV CYCLE Nederland beëindigd. De 
beëindigingsdatum is 31 maart 2021, doch de melding van de gegevens voor het eerste kwartaal vindt nog 
plaats bij PV CYCLE Nederland en wordt ook door deze laatste met u afgerekend.   
 
Aansluiting bij OPEN en registratie van uw bedrijf 
U ontvangt binnenkort een welkomstbrief van OPEN over uw aansluiting bij de stichting en wat dat voor u 
betekent. Ook zal OPEN u op korte termijn informeren over de registratie van uw bedrijf voor de 
Nederlandse markt.   
 
Financiële afwikkeling 
Praktisch: u ontvangt nog een factuur van ons nà uw melding van de gegevens voor het eerste kwartaal. PV 
CYCLE zal vervolgens de maand maart 2021 verrekenen met OPEN. Vanaf de maand april of de start van het 
tweede kwartaal loopt u relatie rechtstreeks via OPEN.  
Juridisch bent U de eerste twee maanden van 2021 nog deelnemer van PV CYCLE Nederland. De maand 
maart 2021 bent u verplicht tot afdracht van de afvalbeheerbijdrage aan Stichting OPEN, doch dit wordt 
door ons voor die maand alleen afgehandeld met OPEN.  
 
Aanmelding afval 
Vanaf 1 april moet u het op te halen en te verwerken afval aanmelden bij OPEN. OPEN zal u berichten hoe u 
dat kunt doen.  
 
Meer weten?  
Heeft u vragen over de overgang naar OPEN en uw deelname aan het vernieuwde ZRN?  Neemt u dan 
gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken via netherlands@pvcycle.org , of op telefoonnummer 079-
80 80 173. Ook kunt u contact opnemen met Stichting OPEN via 079-7600 630 of producenten@stichting-
open.org. Meer informatie over OPEN en de avv vindt u op www.stichting-open.org.  
 
Met vriendelijke groet, 
PV CYCLE Nederland BV 

 

Jan Clyncke 
 

Bijlagen: 

- Aanmeldformulier voor ZRN-nieuwe stijl 
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