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Registratie van elektrotoestellen in Duitsland (WEEE) 

Wettelijke verplichtingen 

Het „Elektrogesetz“ verplicht producenten en distributeurs al bij het aanbieden van 
hun elektrische en elektronische producten zich te registreren bij de stichting 
„Elektro Altgeräte Register“ (EAR) om een WEEE-registratienummer te verkrijgen. 
Pas na het toekennen van dit nummer mag een elektrotoestel in Duitsland worden 
verkocht.  

Over welke producten hebben wij het? 

Vanaf 15 augustus 2018 geldt het principe van de open toepassing („Open Scope"). 
Dat wil zeggen dat alle elektrische en elektronische toestellen bij de stichting EAR 
moeten worden aangegeven, hetzij een wettelijke uitzondering bestaat.  

Deze regel heeft niet alleen betrekking op producenten of distributeurs van typische 
elektrische of elektronische toestellen, maar b.v. ook  opondernemingen die meubels 
of kledij met elektrische functies produceren of verkopen. Zo moeten onder meer 
elektrisch regelbare bureautafels of “smart textiles” worden aangegeven.  

De bestaande 10 categorieën worden in overeenstemming met de Europese 
regelgeving  vervangen door 6 nieuwe categorieën. Om  te bepalen tot welke 
categorie het product behoort, zou wezenlijk ook met de grootte van het  toestel 
rekening moeten worden gehouden. De 6 nieuwe categorieën worden in 17 
toestelsoorten verder opgesplitst. 

De nieuwe categorieën: 

Categorie 1: toestellen voor warmteoverdracht  

Categorie 2: beeldschermen, monitoren en toestellen die beeldschermen met een 

oppervlakte van meer dan 100 vierante centimeter bevatten  

Categorie 3: Lampen 

Categorie 4: toestellen bij welke tenminste een buitenkant groter dan 50 cm is (grote 

toestellen)  

Categorie 5: toestellen waar geen buitenkant groter dan 50 cm is (kleine toestellen)  

Categorie 6: kleine informatietechnologie of communicatietoestellen waarvan geen 
buitenkant groter dan 50 cm is 
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Registratieplicht en gevolmachtigde 

Buitenlandse producenten of distributeurs zonder vestiging in Duitsland zijn 
verantwoordelijk voor de registratie bij de stichting EAR en moeten daarvoor een in 
Duitsland gevestigde gevolmachtigde aanduiden.  

Bedrijven die hun registratieplicht niet nakomen, kunnen een geldboete tot 100.000 
euro oplopen en mogen de producten in Duitsland niet meer verkopen vooraleer ze 
over een EAR-nummer beschikken. 

Bijkomende eisen 

Naast het registreren moeten de ondernemingen ook nog aan bijkomende eisen van 
de wetgever voldoen, bv. de producent of de distributeur moet de maandelijkse 
hoeveelheden (gewicht) van de verkochte toestellen aan de stichting EAR doorgeven. 
Bovendien moet ook op een waarborg ten gunste van de stichting EAR worden 
ingericht. 

Inzamelen van containers door uw bedrijf 

Eveneens moeten de bedrijven en distributeurs er rekening mee houden dat zij door 
de stichting EAR kunnen worden opgeroepen containers op inzamelplaatsen af te 
halen en de inhoud te recycleren. Ten slotte moeten de elektrotoestellen 
gemarkeerd worden om ze precies te kunnen identificeren. 

Online verkoop 

Ook bij een verkoop vanop afstand is een registratie van de toestellen bij de stichting 
EAR verplicht. Buitenlandse producenten of distributeurs zonder vestiging in 
Duitsland, die hun producten rechtstreeks aan Duitse eindklanten willen verkopen 
(bv. webwinkels, postorder bedrijven enz.) moeten daarvoor over een 
gevolmachtigde in Duitsland beschikken. De toestellen moeten al bij het aanbieden 
op de webpagina of de catalogus over de EAR-registratie beschikken. 

AHK debelux-kamer van koophandel helpt verder 

Bij alle vragen omtrent de Duitse wetgeving inzake afgedankte elektrische en 
elektronische toestellen, de indeling van de toestellen en/of de aansluiting bij een 
milieudienstverlener kan u steeds bij AHK debelux terecht. 
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