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Inleiding 

 

De Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 350 producenten en importeurs van de volgende 

productgroepen: 

 TL-buizen 

 Gasontladingslampen 

 Led-lampen, -modules en -armaturen 

 Professionele armaturen. 

 

De inzameling en recycling van deze apparatuur heeft de Stichting LightRec Nederland uitbesteed aan 

Wecycle (zie paragraaf 4). 

 

 

1 Ontwikkeling inzameling 

 

In 2010 is 2,638 miljoen kilo aan lampen en armaturen ingezameld, afkomstig van de 

consumentenmarkt en de professionele markt. Dit is ruim 23,4% hoger dan het resultaat van 2009 

(2,138 miljoen kilo). Deze stijging komt voor rekening van de armaturen. Deze toename is vooral het 

gevolg van een herberekening van de OWEB-stroom waardoor de armaturen een groter aandeel kregen 

toegerekend. 

 

Overzicht ingenomen gewichten: 

2010 2009 2008

Ingenomen gewicht

TL-buizen 1.108 1.207 1.283

Gasontladingslampen 555 493 509

Armaturen 975 438 453

Totaal ingenomen gewicht 2.638 2.138 2.245

( in  1.000 kg )

 
 

 

2 Ontwikkeling financiën 

 

Op de balans zijn langlopende schulden opgenomen. Deze hebben betrekking op de inname en 

recycling van gasontladingslampen en armaturen, die op de markt zijn gebracht vóór 13 augustus 2005 

en die in opdracht van de Stichting LightRec Nederland wordt ingezameld. Vooralsnog is geen 

voorziening opgenomen voor lampen en armaturen die ná 13 augustus 2005 op de markt zijn gebracht, 

terwijl voor deze producten ook geen verwijderingsbijdrage is gereserveerd. In feite ontstaat hierdoor 

een nieuwe langlopende schuld. 
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De Stichting LightRec Nederland heeft sinds midden 2005 tot 13 februari 2011 een 

verwijderingsbijdrage geheven bij het op de Nederlandse markt brengen van energiezuinige lampen en 

armaturen. Met de verwijderingsbijdrage werd, naast het financieren van de inzameling en verwerking, 

een voorziening opgebouwd om in de toekomst de inzameling en recycling van lampen en armaturen 

die vóór 13 augustus 2005 op de markt zijn gebracht, de zogenaamde historische voorraad, te kunnen 

betalen. Tot dusver is de langlopende schuld aanmerkelijk groter dan de opgebouwde voorziening. Op 

termijn neemt de langlopende schuld af omdat de omvang van de hoeveelheid lampen en armaturen 

verkocht vóór 13 augustus 2005 die nog in de markt aanwezig is, afneemt. Omdat er na 13 februari 

2011 geen zichtbare verwijderingsbijdrage meer wordt geheven voor de historische voorraad, en er 

onttrekkingen plaatsvinden aan de voorziening, zal de resterende voorziening in de tijd afnemen. 

Omdat de voorziening kleiner is dan de langlopende schuld, zal deze eerder dan gepland zijn 

afgebouwd en zullen er additionele middelen moeten worden gevonden om de toekomstige kosten van 

de inzameling en recycling van de historische voorraad te financieren. Daar komen de kosten voor de 

inzameling en verwerking van nieuwe producten nog bij. 

 

 

Overzicht verloop fiscale positie langlopende schuld voor inname en recycling: 

2010 2009 2008

€ € €

Maatschappelijke schuld inzake inname en recycling 32,3 52,9 71,3

Toevoeging / onttrekking aan de schuld in de balans

inzake toekomstige inname en recycling

2005 1,1 1,1 1,1

2006 8,8 8,8 8,8

2007 4,0 4,0 4,0

2008 3,1 3,1 3,1

2009 1,9 1,9

2010 0,4

Tekort: nog in de toekomst in rekening te brengen 

verwijderingsbijdragen -13,0 -34,0 -54,3

( in miljoenen  euro's )

 

Over de financiering van de kosten zijn met het ministerie van VROM afspraken gemaakt. Onderdeel 

van die afspraken is dat tot en met 13 februari 2011 op consumentenproducten een zichtbare 

verwijderingsbijdrage mag worden geheven. LightRec doet dit overigens niet. In de winkel betaalt de 

consument een prijs waarin de verwijderingsbijdrage al is verdisconteerd. 

 

Tot en met 13 februari 2011 wordt door consumenten een hoger bedrag betaald dan noodzakelijk voor 

de financiering van de kosten voor inname en recycling in datzelfde jaar. Deze extra middelen worden 

gebruikt om de voorziening te vormen die nodig is om inname en recycling te bekostigen van de 

producten die vóór 13 augustus 2005 op de markt zijn gebracht en die ná 13 februari 2011 nog terug 

gaan komen. Deze middelen worden belegd, totdat zij nodig zijn voor het nakomen van de 
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verplichtingen van het collectieve systeem. De stichtingen hebben daarbij gekozen voor een zo 

defensief mogelijk beleggingsprofiel.  

 

 

3 Collectief systeem 

 

De Stichting LightRec Nederland vormt een collectief systeem met de Stichting Witgoed, de Stichting 

Bruingoed, de Stichting Metalektro Recycling, de Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren en de 

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Dit collectieve systeem verzorgt de inname en het 

sorteren, het transport en de verwerking van aan het systeem aangeboden afgedankte elektr(on)ische 

apparaten en lampen. Het beheer, de aansturing en de uitvoering van de activiteiten van het 

collectieve systeem is door de bovengenoemde stichtingen uitbesteed aan Wecycle. 

 

De activiteiten van het collectieve systeem omvatten de inname en recycling van zowel producten van 

consumenten als producten voor zakelijk gebruik. 

 

 

 

4 Wecycle 

 

Wecycle organiseert de inzameling en recycling van elektr(on)ische apparaten in opdracht van de 

productstichtingen (zoals de Stichting LightRec Nederland) voor producenten en importeurs. 

Producenten en importeurs geven hiermee invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Wecycle heeft een landelijk dekkend systeem om efficiënt 

en milieuvriendelijk in te zamelen en te recyclen. Het totale inzamelvolume in 2010 bedraagt 106,3 

miljoen kilo. De percentages voor hergebruik en nuttige toepassing van materialen zijn respectievelijk 

75 procent en 94 procent. Voor alle productcategorieën ligt dit ruim boven de wettelijke norm. 

 

Jaarlijks rapporteert Wecycle aan het ministerie van VROM over de inzamel- en recycleresultaten van 

alle productstichtingen, inclusief de Stichting LightRec Nederland. Dit gebeurt in de vorm van een 

uitgebreid monitoringsverslag, dat wordt gecontroleerd door een externe accountant. Het 

monitoringsverslag 2010 staat op de website van Wecycle. 

 

 

5 Jaarrekening 

 

Het financieel verslag waarin opgenomen de jaarrekening van de Stichting LightRec Nederland is 

goedgekeurd door het bestuur van de Stichting LightRec Nederland. Ernst & Young heeft een 

accountantsverklaring afgegeven bij de jaarrekening, die is in te zien op internet via 

www.producenten-verantwoordelijkheid.nl, onder ‘Verantwoording’.  

 

De jaarrekening voldoet aan de eisen die het ministerie van VROM stelt aan de transparantie van 

jaarrekeningen en aan de richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor dit soort stichtingen.

http://www.nvmp.nl/nederlands/nieuws-and-media/rapporten.html
http://www.nvmp.nl/
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6 Algemene gegevens 

 

Naam:  Stichting LightRec Nederland, Zoetermeer 

 

Jaar:       2010 

 

Jaarrekening:  Opgesteld conform Richtlijn 640  

 

Inschrijvingsnummer KvK:    27264457 

 

Bestuursleden:      M. de Jager, voorzitter 

       P. Rotteveel, secretaris 

        

       E.H.J.M. van Hoorn, lid 

       F. Wensink, lid 

       J. Keirsmaekers, lid 

       A. Stolte, lid 

       A. Hess, lid 

              

Vergoeding bestuursleden:  Er wordt geen vergoeding gegeven, anders dan 

reiskosten. 

 

Aantal personen werkzaam bij de Stichting:   Geen 
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7 Maatschappelijke balans en staat van baten en lasten 2008 – 2010 

 

Maatschappelijke balans: 

 

ACTIVA 2010 2009 2008

€ € €

Bezittingen

Aandelen en obligaties 7,9 7,5 0,0

Vorderingen 1,8 0,8 4,2

Aangehouden tegoeden bij banken 10,1 10,9 13,0

Totaal bezittingen 19,8 19,2 17,2

PASSIVA 2010 2009 2008

€ € €

Eigen vermogen en schulden

Eigen vermogen 0,0 0,0 0,0

Maatschappelijke schuld inzake inname en recycling 32,3 52,9 71,3

Tekort: nog in de toekomst in rekening te brengen

verwijderingsbijdragen -13,0 -34,0 -54,3

Reeds opgebouwde saldo voor toekomstige recycling 19,3 18,9 17,0

Kortlopende schulden te betalen aan derden 0,5 0,3 0,2

Totaal eigen vermogen en schulden 19,8 19,2 17,2

( in  miljoenen  euro's )

( in  miljoenen  euro's )
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Staat van baten en lasten: 

 

 

2010 2009 2008

€ € €

BATEN

Ontvangen verwijderingsbijdragen 6,1 6,9 6,8

Opbrengst financiële baten 0,4 0,4 0,5

Totaal baten 6,5 7,3 7,3

LASTEN

Kosten inzameling en recycling:

Vergoedingen 0,1 0,0 0,0

Inzamel- en sorteerkosten 0,2 0,2 0,1

Transportkosten 0,7 0,6 0,6

Verwerkingskosten 0,6 0,7 0,7

Publiciteitscampagne 2,8 2,3 1,1

 4,4 3,8 2,5

Uitvoeringskosten en bureaukosten

Kosten in rekening gebracht via de uitvoeringsorganisatie 0,6 1,0 1,3

Bureau- en bestuurskosten 1,1 0,6 0,4

 1,7 1,6 1,7

Belastingen 0,0 0,0 0,0

Toevoeging / onttrekking aan de schuld in de balans

inzake verwijderingsbijdragen ontvangen voor de

voorraad maar nog niet besteed 0,4 1,9 3,1

Totaal lasten 6,5 7,3 7,3

Saldo van de baten verminderd met de lasten 0,0 0,0 0,0

( in miljoenen  euro's )
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