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Registratie en recuperatie van elektrische toestellen 

op z’n Duits 

I. Inleiding 

Net zoals in België (Recupel), bestaat ook in Duitsland regelgeving over de registratie en 

recuperatie van elektrische toestellen. Aangezien dit voor u als exporteur ook van belang kan zijn, 

bespreken we in deze paper kort wat deze wetgeving inhoudt. 

De productie van elektrische en elektronische apparatuur vraagt een groot verbruik van 

grondstoffen en gaat onvermijdelijk gepaard met een grote hoeveelheid elektronisch en elektrisch 

afval. Het ophalen en verwerken van dit afval vormen een grote uitdaging. De Europese Unie 

vaardigde daarom de WEEE-Richtlijn 1 uit om het op de markt brengen, de terugname en 

de milieuvriendelijke verwijdering van elektrische en elektronische apparaten te regelen. 

De afkorting WEEE staat daarbij voor “Waste of Electrical and Electronic Equipment”. Deze richtlijn 

werd in Duitsland omgezet tot de Elektrogesetz 2.  

II. Toepassingsgebied 

De eerste vraag die onvermijdelijk rijst, is wat precies onder elektrisch of elektronisch apparaat 

begrepen moet worden. De Elektrogesetz biedt hiervoor een technische definitie, die tweeledig is.3 

Ten eerste is elektrische/elektronische apparatuur ontworpen om te werken op 

een wisselspanning van maximum 1.000 volt of op een gelijkspanning van maximum 1.500 volt. 

Ten tweede heeft een elektrisch/elektronisch apparaat elektrische stroom of een elektrisch veld 

nodig voor zijn goede werking of is het bestemd om die elektrische stroom of dat veld op te 

wekken, over te brengen of te meten.  

De Stiftung Elektro-Altgeräte biedt een catalogus aan waarin verschillende categorieën van 

apparaten, die elektrische of elektronische apparaten zijn in de zin van de Elektrogesetz, zijn 

opgelijst.  

(www.stiftung-ear.de/de/themen/elektrog/herstellerbevollmaechtigte/geraetezuordnung). Dit is 

trouwens analoog met de Belgische Recupelregeling, zie www.recupel.be/nl/apparatenlijst/#.  

 

1  Richtlijn 2012/19/EU van 4 juli 2012  
2  Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und 

Elektronikgeräten van 20 oktober 2015, Bundesgesetzblatt 23 oktober 2015. 
3  § 3 par. 1 ElektroG: “Elektro- und Elektronikgeräte: Geräte, die für den Betrieb mit Wechselspannung von höchstens 

1.000 Volt oder Gleichspannung von höchstens 1.500 Volt ausgelegt sind und a) zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb 
von elektrischen Strömen oder elektromagnetischen Feldern abhängig sind oder b) der Erzeugung, Übertragung und 
Messung von elektrischen Strömen und elektromagnetischen Feldern dienen.” 

http://www.stiftung-ear.de/de/themen/elektrog/herstellerbevollmaechtigte/geraetezuordnung
http://www.recupel.be/nl/apparatenlijst/
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De wet biedt ook een definitie van Altgeräte.4 Het gaat dan om afval van elektrische/elektronische 

apparaten. Daarbij verwijst de wetgever naar de definitie van afval in 

de Kreislaufwirtschaftsgesetz.5 Afval wordt daar gedefinieerd als: alle voorwerpen of stoffen 

waarvan de bezitter zich ontdoet, zich wil of zich moet ontdoen.6 

Vervolgens is het van belang om de spelers die aan de verplichtingen van de Elektrogesetz 

onderworpen zijn, te definiëren. De fabrikant (Hersteller) is volgens de wetgever iedereen die 

elektrische of elektronische apparaten onder eigen naam of merk vervaardigt of laat vervaardigen 

en aanbiedt in Duitsland en iedereen die deze apparatuur in Duitsland importeert.7 De handelaar 

(Vertreiber) wordt wettelijk gedefinieerd als iedereen die deze apparaten op de Duitse markt 

aanbiedt.8  

III. Verplichtingen 

Registratie bij EAR 

Ten eerste moeten fabrikanten van elektrische/elektronische apparatuur zich registreren bij 

de stichting EAR (Elektro Altgeräte Register).9 Het bedrijf verkrijgt dan een WEEE-

registratienummer, waarna de apparaten in Duitsland verkocht mogen worden. Deze verplichting 

geldt voor alle elektrische/elektronische apparaten, tenzij er een expliciete wettelijke uitzondering 

bestaat (zgn. ‘Open Scope Approach’). De fabrikant moet zich met elk apparaat afzonderlijk 

registreren, maar kan hierbij dan wel hetzelfde WEEE-registratienummer gebruiken. 

Het handelsmerk en het type apparaat moeten bij deze registratie worden aangegeven.10 

Het aangegeven merk moet vervolgens ook op het eindproduct vermeld staan.11 De registratie kan 

online via het e-portaal van de EAR gebeuren (zie www.ear-system.de/ear-portal/#no-back). 

Buitenlandse bedrijven zonder zetel in Duitsland moeten voor deze registratie een volmacht 

verlenen aan een andere onderneming of organisatie.12 Deze gevolmachtigde (Bevollmächtigter) 

zal dan de registratieverplichtingen in orde moeten brengen. De volmacht moet schriftelijk in 

het Duits worden verleend en moet aan een aantal formele voorwaarden voldoen.13 

 

4  § 3 par. 3 ElektroG: “Elektro- und Elektronikgeräte, die Abfall im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind, einschließlich aller Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien, die 
zum Zeitpunkt des Eintritts der Abfalleigenschaft Teil des Altgerätes sind.” 

5  Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
van 24 februari 2012, Bundesgesetzblatt 29 februari 2012. 

6  § 3 (1) Kreislaufwirtschaftsgesetz 
7  § 3 (9) ElektroG 
8  § 3 (11) ElektroG 
9  § 6 ElektroG 
10  § 6 Absatz 1 Satz 1; jo. § 37 Absatz 1 ElektroG 
11  §9 ElektroG 
12  § 8 ElektroG 
13  § 8 Absatz 1 Satz 3 ElektroG 

http://www.ear-system.de/ear-portal/#no-back
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Terugnameverplichting van Altgeräte 

Een tweede belangrijke verplichting onder de Elektrogesetz is de terugnameverplichting van 

Altgeräte ( voor definitie supra randnummer 3).  

Ook de consument moet daarbij zijn steentje bijdragen. Particulieren moeten hun oude 

elektrische/elektronische apparaten immers sorteren van het gewone huisvuil en apart inleveren 

(getrennte Erfassung).14 Hiervoor hebben ze de keuze tussen inzamelings- en retoursystemen 

georganiseerd door de openbare instanties voor afvalbeheer (öffentlich-rechtliche 

Entsorgungsträger) 15, of voor de vrijwillige inzamelingsprogramma’s die door de fabrikant of 

handelaar zijn opgezet.16 De openbare instanties moeten volgens het recht van de deelstaten 

worden aangeduid.17 In principe zijn dit de steden en gemeentes.18 De producenten moeten 

de inzameling door de openbare instanties faciliteren, door containers ter beschikking te stellen.19  

De fabrikant en distributeur zijn vervolgens verplicht om de apparatuur terug te nemen 

(Rücknahmepflicht).20 Deze verplichting geldt enkel voor apparaten van particuliere huishoudens. 

Ook op handelaars kan een terugnameverplichting rusten. Dat is het geval voor ‘grote’ handelaars, 

namelijk als ten minste 400 m² van hun verzend-, opslag- en verkoopruimte in Duitsland per locatie 

aan elektrische en elektronische apparatuur is gewijd. Bij de verkoop van een nieuw elektrisch of 

elektronisch apparaat aan een eindgebruiker, die nog in het bezit is van zijn oud apparaat van 

hetzelfde type met dezelfde functies, is de terugname door de handelaar verplicht en moet dit 

kosteloos gebeuren (1:1 terugname). Bovendien is de handelaar ook verplicht om oude apparaten 

die niet groter zijn dan 25 cm terug te nemen, voor zover de hoeveelheid gewoonlijk is voor 

een huishouden (haushaltsübliche Mengen). De terugname staat dan niet tegenover de verkoop 

van een nieuw apparaat (vandaar 0:1 terugname). 

De terugnameplichtige bedrijven moeten de containers waarin de Altgeräte verzameld zijn, 

ophalen bij de openbare instanties voor afvalbeheer. Dit moet onverwijld gebeuren en ten laatste 

na afloop van een verleende respijttermijn. Zoals hoger reeds gesteld kunnen zij er ook voor kiezen 

om zelf een terugnamesysteem op te starten. 

De verplichtingen eindigen niet bij het ophalen van deze Altgeräte. Fabrikanten zijn ook verplicht 

om deze oude elektrische apparaten te hergebruiken in nieuwe elektrische producten. 

Veel materialen uit oude elektrische apparaten kunnen immers opnieuw worden gebruikt. 

Dit bespaart grondstoffen en zorgt voor minder afval. Ook voorkomt inzameling dat gevaarlijke 

stoffen in het milieu terecht komen. Indien hergebruik niet mogelijk is, moeten ze de ingezamelde 

apparaten milieuvriendelijk verwerken, conform de wettelijke voorschriften21. 

 

14  § 10 ElektroG 
15  § 13 ElektroG; jo. § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
16  § 16 (5) (Hersteller); jo. § 17 (3) (Vertreiber) ElektroG 
17  § 3 nr. 12 ElektroG 
18  Bijv. Beieren: art. 3 (1) BayAbfG 
19  § 15 ElektroG 
20  § 16 ElektroG 
21  Zie § 22 ElektroG en § 16 (2) ElektroG 
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IV. Sancties 

Inbreuken op de Elektrogesetz geven aanleiding tot strenge sancties. De handhaving gebeurt door 

het Umweltbundesambt.22 Het niet-naleven van de registratieplicht of terugnameverplichting 

worden bestraft met geldboetes tot 100 000 euro.23 Bovendien wordt het economische voordeel 

dat hierdoor werd behaald, ook afgeroomd.  

V. Praktisch 

We verwijzen graag naar een aantal nuttige adressen van organisaties die verdere raad en service 

omtrent de Elektrogesetz kunnen bieden. 

Vooreerst verwijzen we naar de website van de Stiftung Elektro-Altgeräte (www.stiftung-

ear.de/de/startseite). Deze website bespreekt uitgebreid de Elektrogesetz en is ook in het Engels 

consulteerbaar.  

In het bijzonder is de catalogus met categorieën van apparaten van belang, waarin u kan nagaan 

of uw specifiek product een elektrisch of elektronisch product in de zin van de Elektrogesetz 

uitmaakt. 

(www.stiftung-ear.de/de/themen/elektrog/herstellerbevollmaechtigte/geraetezuordnung). 

Debelux, de Belgisch-Duits-Luxemburgse Kamer van Koophandel in Brussel biedt ook praktische 

ondersteuning aan op dit vlak. (https://debelux.ahk.de/nl/diensten/milieuservice). 

Het afdelingshoofd is Matthias Popp (e-mail is GP@debelux.org).  

Daarnaast zijn er ook diverse privé-consultants die omtrent de Elektrogesetz dienstverlening 

aanbieden. Bijvoorbeeld: 

• www.weee-full-service.com/de/registrierung-meldung-service-fuer-

elektrogeraete?gclid=EAIaIQobChMIxt3pk-6J7QIVw4jVCh3SXQKjEAAYAiAAEgLDBPD_BwE 

• www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/modul-3-

vollkasko/?gclid=EAIaIQobChMInJWxl_CL7QIVD9d3Ch2l5AYtEAAYAiAAEgJH_fD_BwE 

• www.baehr-kompakt.de/elektrogesetz/ 

  

 

22  § 36 ElektroG 
23  § 45 EletroG 

http://www.stiftung-ear.de/de/startseite
http://www.stiftung-ear.de/de/startseite
http://www.stiftung-ear.de/de/themen/elektrog/herstellerbevollmaechtigte/geraetezuordnung
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdebelux.ahk.de%2Fnl%2Fdiensten%2Fmilieuservice&data=04%7C01%7Cjan-willem.verbeke%40fitagency.com%7C3ed25e500249460fb80108d9783173b9%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637672976051098887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aWZdKdNigvF33lgwhs8odba%2FEfiSS7YdGgAZMnL9Wac%3D&reserved=0
mailto:GP@debelux.org
http://www.weee-full-service.com/de/registrierung-meldung-service-fuer-elektrogeraete?gclid=EAIaIQobChMIxt3pk-6J7QIVw4jVCh3SXQKjEAAYAiAAEgLDBPD_BwE
http://www.weee-full-service.com/de/registrierung-meldung-service-fuer-elektrogeraete?gclid=EAIaIQobChMIxt3pk-6J7QIVw4jVCh3SXQKjEAAYAiAAEgLDBPD_BwE
http://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/modul-3-vollkasko/?gclid=EAIaIQobChMInJWxl_CL7QIVD9d3Ch2l5AYtEAAYAiAAEgJH_fD_BwE
http://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/modul-3-vollkasko/?gclid=EAIaIQobChMInJWxl_CL7QIVD9d3Ch2l5AYtEAAYAiAAEgJH_fD_BwE
http://www.baehr-kompakt.de/elektrogesetz/
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Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 

staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met 

de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik 

van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid 

voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel 

of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 

onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor 

het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze 

publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 

aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 

teweegbrengen. 

Datum van publicatie: oktober/2021 
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