
Stichting Zonne-energie 

Recycling Nederland 
Uw belangen goed behartigd

Verkoopt u zonnepanelen in Nederland en koopt u die in het buitenland in? 

Of bent u producent van zonnepanelen? 

Dan kunt u rekenen op stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN). 

Wij behartigen de belangen van importeurs en producenten bij hun 

wettelijke producentenverantwoordelijkheid.



Uw producentenverantwoordelijkheid en Stichting OPEN

Als importeur of producent1 van zonnepanelen 
moet u voldoen aan de regeling afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA). Op grond daarvan heeft u een 
producentenverantwoordelijkheid.  
Dit houdt in dat u zorg moet dragen voor de 
inzameling en recycling van de panelen en alle 
verplichtingen die daarbij horen. 

Sinds 1 maart 2021 neemt Stichting 
Organisatie Producentenverantwoordelijkheid 
E-waste Nederland (OPEN) de invulling 
van de producentenverantwoordelijkheid 
van u over. Dat doet zij op basis van een 
algemeenverbindendverklaring, die geldt voor 

alle producenten van zonnepanelen en andere 
elektrische en elektronische apparatuur. De 
stichting draagt zorg voor uw AEEA-registraties 
en koopt de inzameling en recycling van uw 
zonnepanelen zo efficiënt mogelijk in. Daarvoor 
betaalt u een afvalbeheerbijdrage aan OPEN. 

OPEN neemt u dus veel zorgen uit handen. 
Hiervoor heeft zij een slagvaardig bestuur, 
waarin alle sectoren vertegenwoordigd zijn. 
Uiteraard heeft elke sector zijn eigen belangen. 
Wilt u dat die van u goed geborgd zijn? Dan 
kunt u zich kosteloos aansluiten bij stichting 
Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN). 

1) De regeling AEEA beschouwt alle fabrikanten en 
importeurs als producenten.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034782/2020-12-10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034782/2020-12-10


ZRN: belangenhartiger van de zonne-energiesector

Stichting Zonne-energie Recycling Nederland 
is in 2015 opgericht om producenten 
en importeurs van zonnepanelen te 
ondersteunen bij hun recycleverplichtingen. 

Sinds 1 maart 2021 doet ZRN dat door een 
bestuurder te benoemen binnen OPEN, die 
de belangen van de zonne-energiesector 
behartigt. Doordat deze persoon afkomstig is 
uit de sector, weet hij als geen ander wat voor u 
en andere producenten belangrijk is. 

De door ZRN benoemde bestuurder binnen 
OPEN wordt geadviseerd door het bestuur van 
ZRN. In dit bestuur zitten producenten die de 
verschillende geledingen binnen de zonne-
energiesector vertegenwoordigen. 
Deze bestuursleden hebben de bevoegdheid 
om de bestuurder te benoemen, te adviseren 
en zo nodig te ontslaan. Dat doen zij uit naam 
van de deelnemers van ZRN. Als fabrikant of 
importeur van zonnepanelen bent u van harte 
welkom om ook deelnemer te worden.



Sluit u kosteloos aan bij ZRN

Wanneer u zich aansluit bij ZRN, zit u mede aan het stuur van OPEN. 
Als deelnemer heeft u namelijk de volgende rechten en voordelen:

•	U kunt invloed uitoefenen op de aanstelling van de bestuursleden van ZRN. Daarmee heeft 
u indirect ook invloed op de keuze van de bestuurder binnen OPEN. Zo zorgt u ervoor dat u 
vertegenwoordigd wordt door een persoon waar u achter staat.

•	U kunt samen met andere producenten adviezen uitbrengen aan het bestuur van ZRN. Zo kunt u 
onderwerpen op de agenda zetten die voor u van belang zijn. Daarmee heeft u grip op de koers 
van ZRN en op uw belangen binnen OPEN.

•	U blijft op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen OPEN en van andere AEEA-
zaken die impact hebben op uw bedrijf. ZRN informeert u hierover via nieuwsbrieven en op de 
website stichtingzrn.nl .

Deelname aan ZRN kost u geen geld of tijd. U hoeft zich alleen maar aan te melden. 

https://stichtingzrn.nl/nl


Zo meldt u zich aan  

•	Ga naar stichtingzrn.nl en klik op ‘aansluiten’.
•	Download de aansluitovereenkomst en vul 

hem in. 
•	Onderteken de overeenkomst en stuur hem 

naar info@stichtingzrn.nl .
•	U ontvangt van ons bericht. 

Meer weten? 

•	Meer informatie over ZRN vindt u op  
stichtingzrn.nl .

•	Ook kunt u mailen naar info@stichtingzrn.nl 
of bellen naar 088-13 04 105.

•	Meer informatie over OPEN vindt u op 
stichting-open.org . 

https://stichtingzrn.nl/nl
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