Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie

Verzamelbesluit wijziging bestaande regeling voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid (UPV’s)
(Internetconsultatie van 17 februari tot en met 17 maart 2022)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt het ‘Verzamelbesluit wijziging bestaande
UPVs’ voor. Dit Besluit wijzigt het Besluit beheer autobanden (Bba), het Besluit beheer
verpakkingen 2014 (Bbv2014) en het Besluit beheer autowrakken, en trekt het Besluit beheer
batterijen en accu’s 2008 in. Het grootste deel van de wijzigingen is wetstechnisch van aard.
Verder worden met dit besluit de termen ‘importeur’ in het Bba en ‘drankenkartons’ in het
Bbv2014 inhoudelijk gewijzigd.
Doel van de regeling
Aanleiding voor Besluit is dat per 1 januari 2023 algemene regels van kracht worden voor de
UPVs voor autobanden, autowrakken en batterijen. Deze algemene regels voor UPV volgen uit de
Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen en zijn geïmplementeerd in alle lidstaten. Concreet gaat het
om het volgende:
•

Het wegnemen van samenloop van bepalingen in het Besluit beheer autobanden, het Besluit
beheer autowrakken en het Besluit beheer batterijen en accu's 2008 met bepalingen in Besluit
regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;

•

Aanpassen van het begrip 'importeur' in Besluit beheer autowrakken;

•

Aanpassen van het begrip 'drankenkartons' in het Besluit beheer verpakkingen 2014.

Verwachte effecten van de regeling
1.

De wijzigingen leiden niet tot verhoging of verlaging van de lastendruk;

2.

De aanpassing van het begrip ‘importeur’ leidt ertoe dat een particulier die een auto
importeert verantwoordelijk is voor de afvalfase van de door hem geïmporteerde auto;

3.

De wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 heeft gevolgen voor het verpakkende
bedrijfsleven als in 2023 de recycleverplichting voor drankenkartons wordt ingevoerd. Dat
gebeurt door het in werking laten treden van artikel 7 van het Besluit beheer verpakkingen
2014 en het vaststellen van een recyclingpercentage voor drankenkartons. Dan zullen ook de
gevolgen van de wijziging van het begrip drankenkarton in dit besluit in beeld worden
gebracht.

De reacties
Er kon worden gereageerd op deze regeling en de toelichting. Er zijn in totaal 2 reacties ingediend,
hiervan is er een openbaar. Indieners zijn:
•

Bedrijfsleven: RecyBEM B.V.;

•

Een particulier.
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Hoofdlijnen van de reacties
In onderstaand overzicht is een algemeen beeld geschetst met behulp van citaten uit de
individuele reacties. Deze reacties geven uitsluitend de mening van de indieners weer.
•

Vermeld in de titel van het bericht over de internetconsultatie duidelijker het onderwerp zodat
de lezer eerder begrijpt waarover het gaat. Dus niet: "Verzamelbesluit wijziging bestaande
UPVs", maar: "Verzamelbesluit wijziging bestaande Besluit regeling voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid (UPVs)".

•

Aandacht wordt gevraagd voor:
1. Het begrip ‘nieuwe’ in relatie tot autobanden in het Bbab. Met name wordt verzocht om
duidelijkheid te scheppen betreffende sommige bepalingen in het Bbab, waar de kwalificatie
‘nieuw’ op een wijze is gebruikt die tot verwarring en misinterpretatie kan leiden.
2. Aanscherping van de verplichtingen bij afstandsverkopen in het Bbab. Hierbij worden
voorstellen gedaan tot wijziging van de wet- en regelgeving om bij afstandsverkopen tot een
gemachtigd vertegenwoordiger te verplichten.
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