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Geachte deelnemer,

Europa schroeft de ambities op voor de verantwoorde verwijdering van elektr(on)

ische apparaten en energie- zuinige verlichting (e-waste). Een aangescherpte 

richtlijn met veel hogere  inzameldoelstellingen is per 14 februari 2014 van kracht 

geworden in Nederland. Daarmee gaan we een belangrijke stap zetten in het 

sluiten van de kringloop van elektronica. 

De Stichting Witgoed heeft, sinds Nederland in 1999 eisen ging stellen, steeds 

gezorgd dat u aan uw producenten-verantwoordelijkheid kon voldoen. Onze 

uitvoeringsorganisatie Wecycle heeft voor ons en voor productstichtingen van 

andere branches met wie we samenwerken in de NVMP veel meer ingezameld 

en meer grondstoffen terug gewonnen dan de wet vereist. Wij hebben ook 

campagnes en onderzoek ingezet om meer en beter in te zamelen. Daarmee 

hebben wij, namens u, voldaan aan groeiende maatschappelijke verwachtingen.

U kunt er op blijven rekenen dat wij de producenten-verantwoordelijkheid voor 

u blijven invullen, ook nu nieuwe doelstellingen de lat hoger leggen. In deze 

brochure leggen wij uit wat wij, in overleg met overheid en recyclingsector, 

hebben gedaan om dat te verzekeren. In het nakomen van uw maatschappelijke 

verantwoordelijkheid op het gebied van de afgedankte, door u op de markt 

gebrachte producten, blijven wij tot uw dienst.

Namens het bestuur van de Stichting Witgoed, 

Met vriendelijke groet,

Jeroen de Roos

Directeur Stichting Witgoed 
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Verantwoorde marktwerking

Wecycle regisseert voor de productstichtingen verenigd in de NVMP de inzameling 

en recycling van e-waste. Wecycle contracteert via aanbesteding bedrijven 

om e-waste op te halen bij de gemeenten en winkelbedrijven, te sorteren en 

te recyclen. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen dat werk doen, volgens de 

strikte kwaliteitseisen die in de contracten zijn opgenomen, en waarop controle 

plaatsvindt. Wecycle rapporteert bij de overheid de verwerkte volumes, in 2012 

bij elkaar 43,5 procent van al het  vrijkomende e-waste. 

Bedrijven zamelen ook op eigen initiatief e-waste in, met name apparaten die 

voldoende restwaarde hebben. Zij verwerken dat meestal op behoorlijke wijze 

en met zorg voor het milieu, maar hierover wordt niet gerapporteerd en slechts 

weinig bedrijven zijn gecertificeerd. Omdat de kwaliteit niet gecontroleerd en 

gegarandeerd is, kan e-waste dat bedrijven op eigen initiatief inzamelen en 

recyclen niet worden geregistreerd als verantwoord verwerkt. Zo blijft ruim een 

derde van al het e-waste dat vrijkomt buiten beeld.

Om dit te verhelpen, zijn overheid, producenten en recyclingindustrie het 

eens geworden over verplichte registratie van recyclers, verplichte rapportage 

en uniformering van de kwaliteitseisen. De eisen zijn vastgelegd op Europees 

niveau, in de WEEELABEX en CENELEC-standaards. Vanaf 1 juli 2015 mogen alleen 

gecertificeerde bedrijven e-waste verwerken. 
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Aanvullende maatregelen

Met actieve inzet van recyclingbedrijven en effectieve handhaving op verplichte 

certificering en registratie, zal Nederland kunnen rapporteren dat ten minste 60 

procent van alle e-waste volgens de normen wordt verwerkt, zoals vanaf 2016 is 

vereist. Er is meer nodig om drie jaar later te kunnen voldoen aan de uiteindelijke 

eis van 85 procent.

Allereerst zal de recyclingindustrie op zoek moeten naar de verborgen e-waste 

stromen, die met ander afval vermengd raken en in versnipperde vorm niet 

meer als e-waste herkenbaar zijn. Naar schatting moet er door een eensgezinde 

inspanning van de industrie en zijn toeleveranciers nog zeker 5% te traceren zijn.

In de tweede plaats zullen we moeten voorkomen dat elektrische apparaten en 

lampen in het restafval en sloopafval belanden. Dat gebeurt nu nog met 35 miljoen 

kilo, meer dan 10% van alle e-waste. Het vraagt een enorme gedragsverandering 

om al dit afval gescheiden ingeleverd te krijgen. We moeten dus vooral campagne 

voeren om gebruikers, beheerders en installateurs daartoe te bewegen, en met 

investeren in inleverplaatsen en middelen die dag gemakkelijk maken. 

Producenten, recyclingindustrie en overheid werken aan een ‘Green deal’, waarin 

afspraken worden gemaakt hoe zij kunnen samenwerken om de ambitieuze 

inzameldoelstellingen te realiseren. Samen zullen zij de groei van gerapporteerde 

e-waste monitoren en zo nodig aanpassing afspreken om in 2019 op het vereiste 

niveau te komen.
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Nieuwe dynamiek

De in deze brochure geschetste nieuwe regelgeving en de afspraken die tussen 

overheid, producenten en verwerkers zijn gemaakt om daaraan te voldoen, 

veranderen de markt. De belangrijkste veranderingen:

1. Versnelde professionalisering e-waste recycling. Verwerkers en    

 recyclingbedrijven die niet aan de eisen voldoen moeten kiezen tussen  

 afhaken of upgraden. 

2. Inzicht in e-wastestromen. Verplichte registratie  van verwerkte   

 hoeveelheden bij een Nationaal (W)EEE Register maakt de stroom   

 afgedankte apparaten en lampen transparant.

3. Betere marktwerking: Een transparante markt met professionele spelers  

 die allemaal aan dezelfde kwaliteitsnormen moeten voldoen, bevordert  

 eerlijke concurrentie. Dat houdt de kosten scherp.

4. Impuls tot gedragsverandering. Slimme prikkels en meer inzamelgemak  

 zijn nodig om e-waste uit het restafval te houden. Dat vraagt om extra   

 inspanning en creatieve ideeën.

5. Intensieve opsporing van grijze stromen. Als transparant is wat    

 verantwoord wordt verwerkt, kan het overheidstoezicht kan zich   

 concentreren op het ‘grijze’ circuit. Dat geeft uitzicht op effectieve   

 handhaving.

Onveranderde voorwaarde voor een verantwoord systeem van inzameling en 

recycling is de betrokkenheid van producenten. Zij hebben tot heden via de 

productstichtingen hun verantwoordelijkheid genomen voor organisatie en 

financiering van verantwoorde verwerking van e-waste. Die verantwoordelijkheid 

blijft ook in een toekomst met meer en eerlijkere marktwerking de hoeksteen 

van het systeem.



Over de Stichting Witgoed

De Stichting Witgoed is in 1998 opgericht op initiatief van de leden van Vlehan, de 

branchevereniging van fabrikanten van grote en kleine huishoudelijke apparaten. 

De stichting stelt zich ten doel de verantwoorde verwijdering van afgedankte 

kleine en grote huishoudelijke apparaten te organiseren, om te voldoen aan de 

verantwoordelijkheid van de 400 deelnemende producenten en importeurs voor 

de apparaten die zij op de markt hebben gebracht.

De Stichting Witgoed werkt al sinds 1999 nauw samen met productstichtingen 

van andere branches in de Vereniging NVMP, om de effectiviteit en de efficiency 

van het  inzamelsysteem te verhogen. De vereniging fungeert als beleidsbepalend 

orgaan en als behartiger van de belangen van een maatschappelijk verantwoorde 

verwijdering van e-waste  en van de belangen van de productstichtingen en hun 

deelnemers.

De organisatie van de inzameling en recycling is ondergebracht bij de Wecycle. 

Deze stichting maakt afspraken over de inname van e-waste met gemeenten 

en winkelbedrijven, en contracteert gecertificeerde bedrijven om dit e-waste te 

sorteren, transporteren en te recycleren. De kwaliteit van de verwerking wordt 

gecontroleerd door onafhankelijke auditors. Wecycle rapporteert de hoeveelheid 

en kwaliteit e-waste die zij laat verwerken bij de overheid.

Stichting Witgoed

Telefoon: 079 – 353 1372

e-mail: caroline.donders@fme.nl

www.producenten-verantwoordelijkheid.nl

www.wecycle.nl


