Reglement
Producentenraad
APPLiA Nederland - Stichting E-waste Circulair

Inleiding en statutaire grondslag

APPLiA Nederland - Stichting E-waste Circulair (de Stichting) is een in de gemeente Zoetermeer
gevestigde stichting, waarvan de statuten zijn vastgelegd in een akte van statutenwijziging, die op 1
maart 2021 is gepasseerd en per diezelfde datum van kracht werd.

De Stichting kent op grond van haar statuten een producentenraad. Het bestuur van de Stichting is
bevoegd de werkwijze van deze producentenraad nader uit te werken in een door het bestuur vast te
stellen reglement.

Het bestuur van de Stichting heeft daartoe het onderhavige reglement voor de producentenraad
vastgesteld bij besluit van 16 februari 2022.
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REGLEMENT PRODUCENTENRAAD
APPLiA Nederland - Stichting E-waste Circulair

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN
Artikel 1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
(a)

bestuur: het bestuur van de stichting in de zin van de wet;

(b)

bestuurder: ieder lid van het bestuur;

(c)

producent: Elke producent die in Nederland elektrische en elektronische huishoudelijke
apparaten op de markt brengt, zoals nader omschreven in artikel 4.1;

(d)

deelnemer: een producent die deelneemt aan de producentenraad;

(e)

producentenraad: de producentenraad van de stichting zoals nader omschreven in de
statuten;

(f)

statuten: de statuten van de stichting zoals deze nu of te eniger tijd zullen luiden;

(g)

stichting: de te gemeente Zoetermeer gevestigde stichting: APPLiA Nederland - Stichting
E-waste Circulair.

Artikel 2. Inhoud van het reglement
Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de producentenraad van
toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting en geeft een nadere regeling
voor:
(a)

doel producentenraad;

(b)

de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de producentenraad;

(c)

vergaderingen van en besluitvorming door de producentenraad;

(d)

vertegenwoordiging van producenten in de producentenraad;

(e)

informatieverschaffing door en aan de producentenraad.

HOOFDSTUK 2. PRODUCENTENRAAD
Artikel 3. Algemene verantwoordelijkheden
3.1

Doel
Het doel van de producentenraad is om de producenten op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen rondom de circulariteit van elektrische huishoudelijke apparaten. Daarnaast
heeft de producentenraad inspraak in de lobby en het beleid van APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair (ANStEC).
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3.2

Basis
De producentenraad is bevoegd om de aan haar statutair toegekende bevoegdheden uit te
oefenen en draagt daarvoor ook verantwoordelijkheid.

3.3

Houding en gedrag
Producenten zullen gedurende hun deelname aan de producentenraad zich bewust zijn van
hun verantwoordelijkheid, positie en achterban, en uit dien hoofde geen handelingen
verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van de stichting schaden.

3.4

Gerichtheid
Bij de uitvoering van zijn taak dient de producentenraad zich rekenschap te geven van het
belang van de stichting op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren
van het doel van de stichting.

Artikel 4. Producenten
4.1

Elke producent die in Nederland elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten op de
markt brengt in de categorieën:
(a)

huishoudelijke warmte- of koude-uitwisselende apparatuur, echter behoudens voor
zover het professionele warmte- of koud-uitwisselende apparatuur, ingebouwde aircoapparatuur of warmtepompen en automaten betreft.

(b)

grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan vijftig vierkante centimeter
(50 cm2), echter behoudens voor zover het zonnepanelen, installaties, professionele
inbouwapparatuur, grootkeukenapparatuur, automaten, textielbewerkingsapparatuur,
elektrische muziekinstrumenten, elektrisch speelgoed, ontspannings- en
sportapparatuur, medische apparatuur, meet- en regelapparatuur, audio- en videoapparatuur, I(C)T- en kantoorapparatuur, armaturen, elektrisch gereedschap,
elektrische fietsen en open scope apparatuur betreft;

(c)

kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan vijftig vierkante centimeter
(50 cm2), echter behoudens voor zover het installaties, professionele
inbouwapparatuur, textielbewerkingsapparatuur, elektrische muziekinstrumenten,
elektrisch speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur, medische apparatuur, meeten regelapparatuur, audio- en video- apparatuur, I(C)T- en kantoorapparatuur,
armaturen, elektrisch gereedschap en open scope apparatuur betreft;

kan zich aanmelden als deelnemer aan de producentenraad. Daarnaast dient deze producent
jaarlijks de afvalbeheerbijdrage te voldoen aan Stichting OPEN. Aanmelding dient plaats te
vinden op basis van een aanmeldformulier zoals door het bestuur wordt vastgesteld.
4.2

Na ontvangst van een bevestiging van toelating is een producent deelnemer.

4.3

Deelname door een personenvennootschap betekent het deelnemerschap van de
gezamenlijke vennoten van die personenvennootschap. De personenvennootschap wordt
daarbij beschouwd als één deelnemer. De vennoten van de personenvennootschap zijn
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verplicht een van hen schriftelijk aan te wijzen als de vennoot die namens de
personenvennootschap de rechten in de producentenraad zal uitoefenen. De personalia van
deze persoon dienen schriftelijk aan de stichting kenbaar te worden gemaakt. Indien zich
hierin wijzigingen voordoen, dient de betreffende personenvennootschap de stichting daarvan
onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De bevoegdheden van de personenvennootschap
kunnen alleen worden uitgeoefend door een vennoot die bestuursbevoegdheid heeft.
4.4

Een deelnemer die rechtspersoon is, is gehouden een persoon aan te wijzen die de
rechtspersoon bij uitoefening van zijn bevoegdheden in de producentenraad
vertegenwoordigt. Indien zich hierin wijzigingen voordoen, dient de rechtspersoon de stichting
daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

4.5

Deelname als producent is voor onbepaalde tijd. Op elk moment is het echter voor een
producent ofwel de stichting mogelijk de deelname van een producent aan de
producentenraad te beëindigen, ongeacht de reden. Een dergelijke beëindiging van de
deelname dient schriftelijk te geschieden.

4.6

Vanaf het moment dat deelname wordt beëindigd, houdt een producent op deelnemer te zijn.

4.7

De administratie van de stichting zal bepalend zijn ter bepaling of een aanmeldformulier is
ontvangen, door de stichting is bevestigd of is beëindigd. Ook ten aanzien van het voortduren
of de beëindiging van de deelname van een producent aan de producentenraad is de
administratie van de stichting bepalend.

4.8

Deelnemers komen die rechten en verplichtingen toe zoals beschreven in de statuten en dit
reglement.

Artikel 5. Vergaderingen van de producentenraad
5.1

Bijeenroeping
Conform het bepaalde in de statuten vergadert de productenraad ten minste tweemaal per
jaar. Vergaderingen van de producentenraad kunnen worden bijeengeroepen door het
bestuur of de producentenraad. Oproeping tot een vergadering van de producentenraad vindt
plaats door een lid van het bestuur of door de twee leden van de producentenraad die het
primaire aanspreekpunt vormen gezamenlijk. Oproeping dient schriftelijk of per e-mail te
geschieden en met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste 14 dagen.

5.2

Dataplanning
Het bestuur maakt uiterlijk in de laatste vergadering van de producentenraad van het lopende
kalenderjaar de vergaderdata en tijdstippen voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar
bekend aan de leden van de producentenraad.

5.3

Agendapunten
Het bestuur, de producentenraad en de twee leden van de producentenraad die samen het
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primaire aanspreekpunt van de producentenraad vormen, zijn gerechtigd agendapunten voor
te stellen voor de vergaderingen van de producentenraad. Door degene die een onderwerp
laat agenderen, wordt waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een
(schriftelijke) toelichting.
5.4

Vaststelling agenda
Na inventarisatie van de conform artikel 5.3 aangedragen agendapunten, stelt de voorzitter
van het bestuur de agenda vast.

5.5

Voorzitter
De voorzitter van het bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop
van de vergaderingen van de producentenraad, de voortgang van de werkzaamheden van de
producentenraad en het proces van besluitvorming van de producentenraad.

5.6

Verslaglegging
Van de vergaderingen van de producentenraad worden notulen opgemaakt.

Artikel 6. Besluitvorming van de producentenraad
6.1

Statutair kader
De besluitvorming van de producentenraad vindt plaats conform de in de statuten gegeven
voorschriften.

6.2

Geen volmacht
Een producent kan geen volmacht geven aan een andere producent om hem in een
vergadering van de producentenraad te vertegenwoordigen.

6.3

Zorgvuldigheid
De producentenraad draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en
inhoud.

Artikel 7. Specifieke verantwoordelijkheden
7.1

Primaire aanspreekpunt
De producentenraad kan uit haar midden maximaal twee personen aanwijzen die namens de
producentenraad de adviezen van de producentenraad uitbrengen en voor het bestuur en de
directie het primaire aanspreekpunt zijn van de producentenraad. Bij voorkeur zal een van
deze personen uit de gelederen van de groot huishoudelijke apparaten afkomstig zijn en de
andere uit de gelederen van de klein huishoudelijke apparaten. De aanwijzing tot primair
aanspreekpunt kan geschieden voor een door de producentenraad vast te stellen periode.
Daarnaast kan de producentenraad een aanwijzing op ieder moment weer intrekken.

7.2

Commissies
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De producentenraad kan uit haar midden (tijdelijke of permanente) commissies instellen die
meer in bijzonder wordt gevraagd voorbereidende werkzaamheden voor de (vergaderingen
van de) producentenraad te verrichten. Aan deze commissies kunnen bij het instellingsbesluit
specifieke aandachtsgebieden worden toegekend.
Artikel 8. Geen vergoeding, deelname kosteloos
8.1

Geen vergoeding
Leden van de producentenraad kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding door de
stichting van de door hen in het kader van de deelname aan de producentenraad gemaakte
kosten. Zij hebben geen recht op een vergoeding of vacatiegeld voor de door hen voor de
producentenraad verrichte werkzaamheden of bijgewoonde vergaderingen.

8.2

Kosten
De deelname door een producent aan de producentenraad is kosteloos. Enkel indien dit
vooraf schriftelijk is overeengekomen tussen een producent en de stichting, zal de stichting
voor haar diensten kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Informeren producentenraad
9.1

Informatieverschaffing
Het bestuur verschaft de producentenraad tijdig alle informatie die het bestuur nodig acht voor
een goede werking van de producentenraad.

Artikel 10. Verplichtingen van een producent
10.1

Producenten dienen desgevraagd informatie aan de stichting ter beschikking te stellen met
als doel om de stichting haar diensten ten behoeve van de producenten zo goed mogelijk te
laten uitoefenen. Door het verstrekken van die informatie geeft een producent toestemming
om die informatie te gebruiken in het kader van de stichting.

10.2

Een producent is niet verplicht actief deel te nemen in zijn rol als deelnemer aan de
producentenraad. Evenwel zal een niet actieve houding van een producent het gevolg
hebben dat zijn invloed beperkt is of nihil.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid
11.1

Voor haar dienstverlening heeft de stichting geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens van
deelnemers nodig (anders dan contactgegevens als die vertrouwelijk zouden zijn). Mocht dit
anders worden, dan zullen de stichting en de deelnemer daar voorafgaand schriftelijke
afspraken over maken.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht
8

12.1

Indien er sprake is van een geschil tussen en producent en de stichting of indien een dergelijk
geschil dreigt te ontstaan, zijn de producent en de stichting gehouden in onderling overleg te
treden teneinde te pogen omtrent het geschil een minnelijke regeling te treffen.

12.2

Het Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1

Wijzigingsbevoegdheid
Dit reglement van de producentenraad kan worden gewijzigd door een besluit van het
bestuur.

13.2

Onvoorziene omstandigheden
In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met
inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
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