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Verslag van het Bestuur
Aan het bestuursverslag van een organisatie-zonder-winststreven zijn wettelijk de volgende eisen gesteld:








het bestuursverslag, ook wel aangeduid als activiteitenverslag dient te beschrijven wat de
doelstelling van de organisatie is, met welk beleid die doelstelling wordt nagestreefd en op welke
wijze de belangrijkste activiteiten daar inpassen;
in het bestuursverslag dient melding plaats te vinden van belangrijke stellige bestuurlijke
voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten, alsmede van de financiële
vertaling daarvan. Tevens dient de begroting voor het jaar volgend op het verslagjaar in
samenvattende vorm te worden opgenomen, tenzij de functie die door de Organisatie-zonderwinststreven aan de begroting wordt toegekend dat niet zinvol maakt;
het beleid van de organisatie met betrekking tot de omvang en functie van het vrij besteedbare
vermogen dient te worden verwoord;
indien een organisatie beleggingen heeft, dient het bestuursverslag een uiteenzetting te bevatten
van het gevoerde beleggingsbeleid en inzicht te geven in de vermogensrisico‟s.

Ter overweging ( overige ) elementen van het transparantieverslag van VROM kunnen bij voorkeur
eveneens in dit bestuursverslag opgenomen worden.

Frans-Anno Tweebeeke
Voorzitter Stichting Verwerking Elektronische
Huishoudelijke Apparaten, Stichting Witgoed
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1

BALANS PER 31 DECEMBER 2008

Activa
31.12.2008
€

€

31.12.2007
€

Vaste Activa
Financiële vaste activa

3.5.1

29.876.591

Totaal vaste activa

71.018.878

29.876.591

71.018.878

Vlottende activa
Vordering op Stichting NVMP

3.5.2

8.534.348

517.646

Te vorderen omzetbelasting

3.5.3

1.456.947

579.173

Overlopende activa

3.5.3

2.050.101

24.186.899

Liquide middelen

3.5.4

84.219.220

25.026.379

Totaal vlottende activa

Totaal activa

96.260.616

50.310.097

126.137.207

121.328.975
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Passiva
31.12.2008
€

€

31.12.2007
€

Langlopende schulden
Overlopende passiva inzake inname en
verwerking

3.5.5

116.271.487

Totaal langlopende schulden

103.599.075
116.271.487

103.599.075

Kortlopende schulden
Crediteuren

33.687

8.199

Reservering detaillistentegemoetkoming

3.5.6

3.900.000

3.900.000

Te betalen vennootschapsbelasting

3.5.7

5.918.095

6.196.808

Schuld aan Stichting NVMP

3.5.8

0

5.941.568

Overlopende passiva

3.5.9

13.938

1.683.325

Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

9.865.720

17.729.900

126.137.207

121.328.975
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2008

ref.

Realisatie
2008
€

Begroting
2008
€

Realisatie
2007
€

3.6.1

26.007.908

26.254.000

27.036.116

26.007.908

26.254.000

27.036.116

3.978.518
8.343.713
12.672.412

3.500.000
9.970.000
13.147.000

4.146.535
11.565.329
5.717.325

24.994.643

26.617.000

21.429.189

974.450
1.134.477
401.268
172.915

931.000
568.000
254.000
134.000

836.301
606.956
268.432
167.212

2.683.110

1.887.000

1.878.901

-1.669.845

-2.250.000

3.728.026

4.435.865

2.250.000

2.143.500

2.766.020

0

5.871.526

-2.766.020

0

-5.871.526

0

0

0

BATEN
Verwijderingsbijdragen
Totaal baten
Operationele lasten
Kosten detaillistentegemoetkoming
Directe uitvoeringskosten
Dotatie aan langlopende schulden

3.6.2
3.6.3

Totaal
Overige operationele lasten
Kosten uitvoeringsorganisatie
Projectkosten uitvoeringsorganisatie
Bureaukosten St. Witgoed
Bestuurskosten St. Witgoed

3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7

Totaal overige operationele lasten
Saldo baten en operationele lasten
Financiële baten en ( lasten )

3.6.8

Saldo baten en lasten voor belastingen
Belastingen
Saldo baten en lasten na belastingen

3.6.9
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3. TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2008

3.1

Doel van de Stichting

De Stichting heeft tot doel:
-

Het organiseren van het inzamelen en verwerken van witgoedartikelen, zoals onder meer vermeld in het
Besluit Beheer elektrische en elektronische apparatuur van 6 juli 2004, Staatsblad 340 ( hierna: “het
Besluit” ), namens de bij de Stichting aangesloten deelnemers.

-

Het, namens de aangesloten deelnemers van de Stichting, uitvoeren van (administratieve) verplichtingen die
zij op grond van het Besluit hebben, daaronder onder meer begrepen de verplichtingen opgenomen in artikel
4 van het Besluit ( de “mededeling” ) en artikel 16 van de „Regeling beheer elektrische en elektronische
apparatuur‟ van 19 juli 2004, Staatsblad 142 ( het “ Verslag” ).

-

Bij te dragen in de toepassing van het Nederlandse en Communautaire milieu- en afvalbeleid ten aanzien
van bedoelde producten.

-

Het stimuleren van onderzoek en verstrekken van adviezen ten aanzien van logistieke processen voor de
verwijdering alsmede het verwerken van witgoedartikelen, in het bijzonder in het licht van de
uitgangspunten en de ontwikkeling van Eco-efficiency.

-

En voorts al hetgeen dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De Stichting is op 19 juli 1999 opgericht voor onbepaalde tijd. Het initiatief voor de oprichting is mede door FMECWM genomen
3.2

Activiteiten

De Stichting Witgoed vormt samen met de andere Stichtingen ( St. Bruingoed, St. LightRec Nederland, SMR, SVCV
en SVEG ) een collectief systeem ( hierna: “de NVMP” ). 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
Stichtingen uitbesteed aan Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten ( hierna: “de
uitvoeringsorganisatie” ).
De activiteiten van het collectieve systeem omvatten de inname en verwerking van zowel producten voor
consumenten als producten voor zakelijk gebruik. Voor producten die voor zakelijk gebruik bestemd zijn, wordt het
aandeel in de jaarlijkse kosten van het collectieve systeem van die producten via een omslagstelsel in rekening
gebracht aan de aangesloten producenten.
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De financiering van de inname en verwerking van producten voor consumenten is anders geregeld. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen producten die vóór 13 augustus 2005 op de markt zijn gebracht ( hierna: “de Altlast” )
en producten die ná die datum op de markt zijn gebracht ( hierna: “de Neulast” ). De financiering van Altlast en
Neulast is verschillend. De kosten van de Neulast worden in eerste instantie door de producenten zelf gedragen. De
kosten van de Altlast worden, in de vorm van een zichtbare verwijderingsbijdrage op door de consument gekochte
nieuwe producten, gedragen door de Nederlandse consument.
Over de kwalificatie van afgedankte producten als Altlast en Neulast en de financiering van de kosten ervan zijn met
het Ministerie van VROM nadere afspraken gemaakt. Onderdeel van die afspraken is dat tot en met 2010 op
consumentenproducten zichtbare verwijderingsbijdrage geheven mag worden ( 2012 voor witgoedartikelen ).
Tot en met 2010 ( 2012 voor witgoedartikelen ) wordt in principe door consumenten een groter bedrag aan middelen
betaald dan voor de financiering van de kosten voor inname en verwerking in diezelfde periode noodzakelijk is. De
extra middelen worden door het collectieve systeem aangewend om in de periode van 2011 tot en met 2019 de
inname en verwerking van het aan het systeem aangeboden afgedankte consumentenapparaten die zich als Altlast
kwalificeren te bekostigen.
Tot het moment dat deze middelen nodig zijn voor het nakomen van de verplichtingen van het collectieve systeem,
worden deze belegd. De Stichtingen hebben daarbij gekozen voor een defensief beleggingsprofiel.
De werkgeversvereniging FME-CWM heeft mede het initiatief genomen om tot het collectieve systeem te komen.
De aangesloten Stichtingen en de uitvoeringsorganisatie zijn gehuisvest in het pand van FME-CWM en voor een deel
van hun bestuurlijke werkzaamheden maken zij gebruik van medewerkers die bij FME-CWM in dienst zijn.
Daarnaast maakt het collectieve systeem ook gebruik van de infrastructuur en andere ondersteunende diensten van
FME-CWM.
FME-CWM ontvangt voor haar dienstverlening een vergoeding van het collectieve systeem. De omvang van die
vergoeding is opgenomen in de toelichting op de staat van baten en lasten.

3.3

Grondslagen voor waardering

3.3.1 Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling, in het bijzonder Richtlijn RJ-640 “Organisaties zonder winstoogmerk”.
Alle bedragen zijn in euro‟s. Alle posten worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij anders vermeld.
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3.3.2 Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig rekening houdend met
mogelijke oninbaarheid.

3.3.3 Financiële vaste activa
Financiële vaste activa betreft beleggingen in effecten welke voor langere termijn worden aangehouden. De effecten
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs rekening houdend met eventuele bijzondere
waardeverminderingen. Het bepalen van de waardering van de effecten geschiedt per individueel fonds en niet op
portefeuillebasis.

3.3.4 Langlopende schulden
De in de balans opgenomen langlopende schuld is gevormd uit de positieve verschillen tussen de ontvangen
verwijderingsbijdragen en de jaarlijkse exploitatielasten inzake de Altlast. Jaarlijks wordt door het bestuur een
vergelijking gemaakt tussen de voor de toekomst verwachte verplichtingen en de in de balans opgenomen
langlopende schuld per balansdatum. Bij substantiële verschillen in de verwachte ontwikkeling van de verwachte
verplichtingen en de langlopende schuld zullen door het bestuur van de stichting correctieve maatregelen worden
genomen om in de komende jaren het evenwicht te herstellen. Hierbij valt te denken aan het aanpassen van de hoogte
van de verwijderingsbijdrage in op- of neerwaartse zin.

3.4 Grondslagen voor resultaatbepaling

3.4.1 Verwijderingsbijdragen
Verwijderingsbijdragen betreffen de bij de aangesloten deelnemers in rekening gebrachte bijdragen inzake de Altlast.
De hoogte van de aangesloten deelnemers in rekening gebrachte bedragen is gebaseerd op de van de deelnemers
ontvangen periodieke opgaven van de door hen op de Nederlandse markt afgezette producten.

3.4.2

Operationele lasten

Operationele lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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3.4.3 Directe uitvoeringskosten
Directe uitvoeringskosten betreffen de door de uitvoeringsorganisatie doorbelaste kosten van inzameling, transport
en verwerking van in het boekjaar ingenomen elektrische en elektronische apparatuur en de reservering
samenhangend met de tegemoetkoming aan detaillisten die in het komende jaar wordt uitbetaald over het lopende
boekjaar.

3.4.4 Dotatie aan langlopende schulden
Indien het saldo van baten en lasten na belastingen positief is, wordt het saldo ten gunste van de overlopende passiva
inzake inname en verwerking gebracht.

3.4.5 Koersresultaten
Koersresultaten op de beleggingsportefeuille bestaan uit gerealiseerde koerswinsten of –verliezen als gevolg van
verkoop en ongerealiseerde koersverliezen evenals ongerealiseerde koerswinsten voor zover sprake is van
koersherstel tot historische kostprijs.

3.4.6 Belastingen
De Stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en onderhevig aan het reguliere tarief geldend in
Nederland .
Fiscale verliezen worden niet geactiveerd, maar verrekend met de fiscale winsten in het jaar waarin deze winsten
worden gerealiseerd, gezien de onzekerheid over het verloop van de inkomsten en uitgaven van de Altlast.

3.4.8 Financiële instrumenten
De Stichting kent geen afgeleide financiële instrumenten.
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3.5

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008

3.5.1 Financiële vaste activa
Financiële vaste activa betreft beleggingen in effecten die voor langere termijn worden aangehouden. Het verloop
van de boekwaarde gedurende 2008 is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Aankopen
Lossingen
Koersresultaat
Boekwaarde per 31 december

31.12.2008
€

31.12.2007
€

71.018.878
168.635
-41.595.425
284.503

75.557.744
476.419
-3.373.632
-1.641.653

29.876.591

71.018.878

De Stichting belegt momenteel in obligaties en houdt deposito‟s ( verantwoord bij liquide middelen ) aan. De
verdeling van de boekwaarde van de beleggingsportefeuille is als volgt:
31.12.2008
€

31.12.2007
€

Aandelen en participaties
Obligaties

0
29.876.591

15.564.272
55.454.606

Boekwaarde per 31 december

29.876.591

71.018.878

In 2008 is, in afwachting van nadere besluitvorming over de gewenste samenstelling van looptijden van de
beleggingen en de onzekerheid omtrent de koersontwikkelingen op de beurs, gekozen om beschikbaar gekomen
kasmiddelen liquide aan te houden en geen wijzigingen in de portefeuille aan te brengen. Vanaf begin 2011 zal de
beleggingsportefeuille gestaag afnemen om de jaarkosten van de ”Altlast” te financieren.

Percentage van de totale beleggingsportefeuille exclusief aangehouden deposito‟s:
Aandelen en participaties
Obligaties

0.00%
100.00%

21.92%
78.08%
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Kengetallen met betrekking tot de waardeontwikkeling en het rendement van de beleggingsportefeuille gedurende
2008 zijn als volgt:

Waardeontwikkeling
boekwaarde
Rendement
renteresultaat ( t.o.v. gemiddelde boekwaarde )
dividendresultaat ( t.o.v. gemiddelde boekwaarde )

Aandelen

Obligaties

-

0.24%

2.55%

5.22%
-

De Stichting heeft, in overeenstemming met haar beleggingsstatuut een defensief beleggingsprofiel. Het beheer van
de beleggingsportefeuille is aan een professionele derde partij uitbesteed.
In het voorjaar van 2008 heeft de Stichting besloten om alle aandelen en participaties te verkopen en de vrijgekomen
gelden om te zetten in deposito‟s.

3.5.2 Vordering op de Stichting NVMP
Het verloop van de vordering op Stichting NVMP gedurende 2008 is als volgt:
31.12.2008
€

31.12.2007
€

Stand per 1 januari
Exploitatie en verrekeningen (doorbelast of verrekend)
Overboeking creditsaldo naar kortlopende schulden
Te verrekenen met uitvoeringsorganisatie NVMP

517.646
-517.646
0
8.534.348

898.365
-6.839.933
5.941.568
517.646

Stand per 31 december

8.534.348

517.646

Maandelijks de van de deelnemers ontvangen verwijderingsbijdrage aan de Stichting overgemaakt. Hierdoor resteert
over 2008 een nog van de uitvoeringsorganisatie te vorderen bedrag uit hoofde van de verrekening van de
verwijderingsbijdragen. Tevens betaalt de Stichting maandelijks een bedrag vooruit aan de uitvoeringsorganisatie ter
dekking van de te verwachten kosten voor inname en verwerking. De werkelijke kosten over 2008 waren hoger dan
de door de Stichting vooruitbetaalde bedragen. Hierdoor resteert over 2008 een nog van de uitvoeringsorganisatie te
betalen bedrag uit hoofde van de verrekening van vooruitbetaalde kosten. Per saldo is er sprake van een vordering
van € 8.534.348.

12

STICHTING VERWERKING ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE
APPARATEN H/O STICHTING WITGOED, ZOETERMEER

3.5.3 Overlopende activa

Nog met uitvoeringsorganisatie te verrekenen saldo over 2006
Te vorderen verwijderingsbijdrage op NVMP 1)
Voorziening oninbare verwijderingsbijdrage 1)
Te verrekenen directe uitvoeringskosten 1)
Te vorderen dividendbelasting
Te vorderen bronbelasting
Te vorderen omzetbelasting voorgaande jaren
Overlopende interest op obligaties
Nog te ontvangen bedragen

31.12.2008
€

31.12.2007
€

0
0
0
0
423.434
0
1.799
816.379
808.489

8.822.146
9.347.836
-677.972
4.538.328
393.674
34.912
0
1.481.691
246.284

2.050.101

24.186.899

1) deze bedragen worden in 2008 verantwoord in de post 3.5.2 Vordering op de Stichting NVMP.
In 2008 is het saldo van het met de uitvoeringsorganisatie te verrekenen saldo over 2006 en de te verrekenen directe
uitvoeringskosten 2007 afgewikkeld.

3.5.4 Liquide middelen

ABN AMRO Bank, rekening-courant
Flex-deposito
Deposito‟s

31.12.2008
€

31.12.2007
€

6.701.875
4.286
77.513.059

25.022.198
4.181
0

84.219.220

25.026.379

Mede door ontwikkelingen op de beurs is besloten om beschikbaar gekomen middelen niet meer in aandelen en
participaties of obligaties te beleggen, maar deze liquide aan te houden. De rentevergoeding die de Stichting
daarvoor ontvangt bedraagt EURIBOR – 0,5%. Door de daling van de Euribor in de loop van 2008 is het rentepercentage op de lopende rekening gezakt t.o.v. het rentepercentage voor deposito‟s. Daarom is in het 4 e kwartaal
een groot deel van de liquide middelen omgezet in deposito‟s.
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3.5.5 Overlopende passiva inzake inname en verwerking
De in de balans opgenomen langlopende schuld is gevormd uit de positieve verschillen tussen de ontvangen
verwijderingsbijdragen en de jaarlijkse exploitatiekosten inzake de Altlast. Het verloop van het saldo van de
overlopende passiva inzake inname en verwerking gedurende 2008 is als volgt:

31.12.2008
€

31.12.2007
€

Saldo per 1 januari
Bij/(af): toevoeging aan langlopende schulden

103.599.075
12.672.412

97.881.750
5.717.325

Saldo per 31 december

116.271.487

103.599.075

Het saldo van de langlopende schuld is als volgt opgebouwd:

Cumulatief ontvangen verwijderingsbijdrage
Bij: financiële baten
Af: kosten voor inname en verwerking
Af: overige kosten
Af: cumulatief ten laste gebrachte belastingen en rente
Saldo per 31 december

2008
€

Mutatie
€

2007
€

267.703.688
21.583.146
-137.358.255
-26.334.605
-9.322.487

26.007.908
4.795.524
-12.322.231
-2.683.110
-3.125.679

241.695.780
16.787.622
-125.036.024
-23.651.495
-6.196.808

116.271.487

12.672.412

103.599.075

De post overlopende passiva inzake inname en verwerking zal gedurende de komende jaren afnemen als gevolg van
onttrekkingen die samenhangen met de kosten voor het innemen en verwerken van de Altlast. Het bestuur van de
Stichting overweegt, indien noodzakelijk, maatregelen te treffen om de hoogte van het overlopend passief voor
inname en verwerking af te stemmen op de voor de toekomst te verwachten kosten voor inname en verwerking van
de Altlast.
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De samenstelling van het saldo per 31 december 2008 is in het onderstaande nader gespecificeerd aan de hand van de
in het verleden door de Stichting gerealiseerde baten en lasten.
ontvangen

kosten

verwijderings-

inname en

overige

financiële

belastingen

exploitatiesaldo

bijdrage

verwerking

kosten

baten

(incl. rente)

boekjaar

1999

28.194.841

-5.845.708

-2.822.380

109.547

0

19.636.300

2000

33.863.194

-10.637.483

2001

27.801.056

-12.804.680

-3.633.552

359.124

0

19.951.283

-5.172.731

1.464.140

0

11.287.785

2002

24.897.324

2003

24.817.297

-15.991.129

-3.114.914

1.091.632

0

6.882.913

-16.633.170

-2.072.248

2.633.582

0

8.745.461

2004
2005

24.614.258

-16.158.909

-1.488.864

2.899.726

0

9.866.211

24.217.417

-16.255.231

-2.049.063

3.333.447

-503.888

8.742.682

2006

26.254.276

-14.997.850

-1.418.842

2.427.643

-3.987.287

8.277.940

2007

27.036.117

-15.711.864

-1.878.901

2.468.781

-1.982.346

9.931.787

2008

26.007.908

-12.322.231

-2.683.110

4.795.524

-2.848.966

12.949.125

207.703.688

-137.358.255

-26.334.605

21.583.146

-9.322.487

116.271.487

De Stichting en de fiscus hebben overeenstemming bereikt over de grondslag van de belastingheffing. Onderdeel van
de overeenstemming is dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 belasting wordt geheven over het
exploitatieresultaat volgens de fiscale grondslagen. De belastinglast zoals die is opgenomen in de staat van baten en
lasten, wordt in het bovenstaande overzicht verbijzonderd naar het jaar waarop de last betrekking heeft. Als gevolg
van deze wijze van presentatie sluit de samenstelling van het exploitatiesaldo van het lopende jaar niet direct aan met
het saldo volgens de staat van baten en lasten.
3.5.6 Reservering detaillistentegemoetkoming
De reservering detaillistentegemoetkoming betreft een door de Stichting beschikbaar gesteld bedrag dat onder
voorwaarden aan detaillisten die daarvoor aanvraag doen, wordt toegekend omdat er sprake is van een zichtbare
verwijderingsbijdrage.
Het verloop van de reservering detaillistentegemoetkoming gedurende 2008 is als volgt:

Stand per 1 januari
Bij: (extra) reservering ten behoeve van uitbetalingen over 2007
Bij: reservering ten behoeve van uitbetalingen over 2008
Af: aan detaillisten uitbetaalde tegemoetkoming
Stand per 31 december

31.12.2008
€

31.12.2007
€

3.900.000
78.518
3.900.000
-3.978.518

3.450.000
246.535
3.900.000
-3.696.535

3.900.000

3.900.000
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De uitbetalingen aan detaillisten gedurende het boekjaar betreffen uitbetalingen van in 2008 over het jaar 2007 van
detaillisten ontvangen aanvragen. De uitbetaling betrof net als in voorgaande jaren 0,3% van de opgegeven omzet
van witgoedapparaten.
3.5.7 Te betalen vennootschapsbelasting
De Stichting heeft in het verleden tegen de opgelegde voorlopige aanslagen bezwaar aangetekend en geen betalingen
verricht uit hoofde van die aanslagen. Dientengevolge is het gehele bedrag aan belasting over de periode van 2005
tot en met 2007 verschuldigd per 31 december 2007.
Inmiddels hebben de Stichting en de fiscus hebben overeenstemming bereikt over de grondslag van de
belastingheffing. Onderdeel van de overeenstemming is dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005
belasting wordt geheven over het exploitatieresultaat volgens de fiscale grondslagen.
De opbouw van de belastingschuld is als volgt:

Te betalen vennootschapsbelasting 2005
Te betalen vennootschapsbelasting 2006
Te betalen vennootschapsbelasting 2007
Te betalen vennootschapsbelasting 2008
Reeds betaald op voorlopige aanslag 2008
Stand per 31 december

31.12.2008
€

31.12.2007
€

503.888
3.987.287
1.982.346
2.848.966
-3.404.392

481.567
3.767.750
1.947.491
0
0

5.918.095

6.196.808

31.12.2008
€

31.12.2007
€

5.941.568
-5.941.568
0

0
5.941.568
0

0

5.941.568

3.5.8 Schuld aan NVMP
Het verloop van de schuld aan Stichting NVMP gedurende 2008 is als volgt

Stand per 1 januari
Verrekeningen voorgaande jaren
Nog te verrekenen bedragen huidig boekjaar
Stand per 31 december
In 2008 is het openstaand saldo met de uitvoeringsorganisatie afgewikkeld.
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3.5.9 Overlopende passiva
31.12.2008
€

31.12.2007
€

Nog met uitvoeringsorganisatie te verrekenen BTW
Nog te betalen afrekeningen detaillistentegemoetkoming
Nog te betalen exportrestitutie
Nog te betalen publiciteitskosten ( oa Wecycle 2007 )
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen bedragen inzake fiscale adviezen

0
0
0
0
11.600
2.338

1.004.222
417.984
175.721
71.898
13.500
0

Stand per 31 december

13.938

1.683.325

Exportrestitutie en de publiciteitskosten worden nu verantwoord onder 3.5.2 Vordering op Stichting NVMP zodat
alle met de Stichting NVMP te verrekenen bedragen bij elkaar staan.

3.5.10 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement ( hierna: NVRD ) heeft een rechtszaak tegen
ondermeer Stichting NVMP aangespannen. De rechtszaak betreft een claim van de NVRD dat de Stichting de kosten
die gemeenten maken voor het in ontvangst nemen, opslaan en sorteren van afgedankte apparaten voor haar deel
voor haar rekening zou moeten nemen. Mocht de Stichting NVMP als uitkomst van de rechtszaak kosten voor haar
rekening krijgen, zal zij die doorbelasten aan de Stichting Witgoed. Op 18 mei 2009 is er een principe akkoord
bereikt met de NVRD en de VNG over een vergoeding voor de inzameling van AEEA en spaarlampen. Deze
vergoeding zal vanaf 1 januari 2009 geëffectueerd worden. Naast een vergoeding zal ook een fonds worden ingericht
ten behoeve van pilotprojecten en communicatie-activiteiten om de inzameling van AEEA en spaarlampen te
verhogen. De inbreng van dit fonds wordt volgens een afgesproken verdeelsleutel over de productstichtingen
verdeeld. Deze doorbelasting zal voor het eerst plaatsvinden in 2009, zodat er voor de jaarrekening 2008 geen
voorziening benodigd is .

3.5.10 Financiële instrumenten
Financiële risico’s
De primaire financiële instrumenten van de stichting dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de
stichting of vloeien direct uit deze activiteiten voort. De belangrijkste risico‟s uit hoofde van de financiële
instrumenten van de stichting zijn krediet-, prijs-, beleggings- en renterisico. Het kredietrisico heeft betrekking op het
verlies dat kan ontstaan wanneer een deelnemer failliet gaat. Dit risico wordt beperkt door interne procedures en
gedragslijnen die tot doel hebben dit risico te beperken. Het prijsrisico‟s heeft met name betrekking op het gegeven
dat de inkoopkosten van inname en verwerking gevoelig is voor schommelingen in de prijzen van restmateriaal uit
het recyclingproces die als opbrengst van verwerkers retour worden ontvangen. Voor wat betreft het beleggings- en
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renterisico kan worden opgemerkt dat de stichting in 2008 in afwachting van nadere besluitvorming over de
gewenste samenstelling van looptijden van de beleggingen en de onzekerheid omtrent de koersontwikkelingen op de
beurs, gekozen heeft om de beschikbaar gekomen kasmiddelen met name in obligaties en liquide middelen aan te
houden. Verder kent de stichting een defensief beleggingsbeleid om het beleggings- en het renterisico zoveel
mogelijk te beperken.
Reële waarde
Voor vorderingen en kortlopende schulden zijn, vanwege het kortlopend karakter hiervan, geen noemenswaardige
verschillen tussen de boekwaarde en de reële waarde. De financiële vaste activa betreft beleggingen in effecten die
zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs rekening houdend met eventuele bijzondere waardeverminderingen.
De reële waarde (de beurskoers) van de effecten bedraagt op balansdatum € 30,35 miljoen (boekwaarde € 29,88
miljoen).
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3.5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2008

3.6.1 Verwijderingsbijdragen inzake Altlast
De verwijderingsbijdragen worden geheven over de door de deelnemers opgegeven aantallen in Nederland verkochte
metaal-, elektrische en elektronische producten. Indien producten worden geëxporteerd, en dus niet op de
Nederlandse markt terecht zijn gekomen, wordt het op die producten in rekening gebrachte bedrag aan
verwijderingsbijdrage gerestitueerd. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op de gebudgetteerde
verwijderingkosten. De door de uitvoeringsorganisatie namens de Stichting geïnde verwijderingsbijdragen zijn met
de Stichting verrekend.

3.6.2 Kosten detaillistentegemoetkoming
2008
€
Kosten detaillistentegemoetkoming 2006
Kosten detaillistentegemoetkoming 2007
Kosten detaillistentegemoetkoming 2008

Begroot
€

2007
€

853
0
3.977.665

0
0
3.500.000

246.535
3.900.000
0

3.978.518

3.500.000

4.146.535

Het bedrag van de lasten van de detaillistentegemoetkoming is berekend als een percentage ( 0,3% ) van de omzet
van de totale markt.

3.6.3 Directe uitvoeringskosten

2008
€
Inzamel- en sorteerkosten
Transportkosten
Verwerkingskosten
Huur kratten
Diverse kosten

Begroot
€

2007
€

5.285.296
1.877.479
748.738
432.200
0

5.697.000
2.247.000
2.026.000
0
0

5.052.516
1.937.090
4.097.463
449.493
28.767

8.343.713

9.970.000

11.565.329

Het totaal volume van ter verwerking aangeboden afgedankt witgoed is in 2008 licht gestegen ten opzichte van 2007
met 121 ton van 47.731 naar 47.852 ton. In de begroting voor 2008 was een afname voorzien van 2.245 ton tot
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45.486 ton. De toename van de werkelijk ter verwerking aangeboden afgedankt witgoed is geheel toe te wijzen aan
koelvriesapparatuur ( + 179 ton ) en groot witgoed ( +326 ton ). Het volume van de inname en verwerking van de
overige witgoedapparaten nam met 384 ton af.
Na de dalingen van 2006 en 2007 van de inname van afgedankt witgoed is er voor het eerst sinds twee jaar weer een
lichte stijging te zien.
De kosten voor inzamelen en sorteren laten een stijging zien van bijna 4,4% t.o.v. 2007. Deze stijging is het gevolg
van contractuele prijsverhogingen.
De gemiddelde transportkosten zijn lager dan in 2007 als gevolg van een betere belading bij groot witgoed en
koelvriesapparatuur.
De verwerkingskosten zijn t.o.v. 2007 flink gedaald door aan de ene kant een verlaging van de verwerkingskosten en
aan de andere kant hogere opbrengsten van restmateriaal. Samen maakt dat bij een ongeveer gelijkblijvende
aangeboden hoeveelheid afgedankt witgoed de kosten en opbrengsten met 80% gedaald zijn t.o.v. 2007. Eind 2008 is
er een eind gekomen aan de hoge opbrengstprijzen zodat in 2009 de post verwerkingskosten naar verwachting
omhoog zal gaan.

3.6.4 Kosten uitvoeringsorganisatie

2008
€
Bureaukosten Stichting NVMP
Bestuurskosten Stichting NVMP
Kosten voor verzorging van algemene publiciteit
Uitvoeringskosten inning verwijderingsbijdragen
Kosten diensten derden NVMP

Begroot
€

2007
€

645.000
5.040
44.210
140.000
140.200

645.000
5.000
0
140.000
141.000

592.975
30.733
101.057
131.536
0

974.450

931.000

836.301

In 2008 vindt de toerekening van de uitvoeringskosten plaats op basis van het beslag dat de Stichting legt op de
beschikbare capaciteit van de uitvoeringsorganisatie. De kosten van de uitvoeringsorganisatie zijn in 2008 conform
de begroting van Stichting NVMP gefactureerd aan de Stichting Witgoed. In 2008 vindt er geen verrekening plaats
met de uitvoeringsorganisatie tussen de werkelijk gemaakte kosten en de al in voorschot gefactureerde bedragen.
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3.6.5 Projecten uitvoeringsorganisatie

2008
€
Toegerekende projectkosten uitvoeringsorganisatie
Tender koelvriesapparatuur
Kärcher actie
Aandeel in kosten publiciteitscampagne Wecycle

Begroot
€

2007
€

68.040
79.499
14.467
972.471

68.000
0
0
500.000

41.215
0
0
565.741

1.134.477

568.000

606.956

Een aantal van de voor 2008 geplande projecten zijn uitgevoerd en afgerond. De projecten verhoogde
milieuprestaties en optimalisatiemodel zijn afgerond en doorbelast via de post: projecten via de NVMP. Ook het
eerste deel van het project optimalisatiemodel CRT/KV is afgerond en verrekend. Het ICT-project bij de
uitvoeringsorganisatie is in 2008 gestart en zal op 1 januari 2010 operationeel moeten zijn. Daarnaast zijn een tweetal
specifieke projecten voor de Stichting Witgoed uitgevoerd.
De Stichting heeft in 2007 besloten om bij te dragen aan een gezamenlijke georganiseerde consumentencampagne
gericht op het realiseren van hogere inzameltargets. In 2008 is deze campagne voortgezet en tevens is er geld
vrijgemaakt om Gemeentewerven te betrekken bij het Wecycle project.
3.6.6 Bureaukosten Stichting Witgoed

2008
€
Projectkosten
Advieskosten derden
Accountantskosten
Reis, verblijf- en vergaderkosten
Bijdragen en lidmaatschappen
Dotatie dubieuze debiteuren
Overige bureaukosten

Begroot
€

2007
€

44.941
14.722
7.500
5.482
85.835
184.206
58.582

0
31.000
20.000
15.000
65.000
0
123.000

157.000
47.449
6.325
2.522
25.633
0
29.503

401.268

254.000

268.432

Hoewel een tweetal posten flink in kosten zijn gedaald is er toch een stijging van kosten ten opzichte van 2007.
Deze worden veroorzaakt door de reclamecampagne Wecycle, bijdragen en lidmaatschappen en de diverse
bureaukosten.
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De overschrijding van de kosten voor bijdragen en lidmaatschappen bestaat uit de bijdrage voor de kosten van het
lidmaatschap van de Vereniging NVMP en voor de leerstoel van de UN University.
Mede door de financiële crisis in september 2008 zijn een groot aantal deelnemers bij de Stichting Witgoed failliet
gegaan. Hierdoor is de post dubieuze debiteuren flink opgelopen t.o.v. 2007.
Onder overige bureaukosten worden de kosten met betrekking tot het inwinnen van fiscaal en juridisch advies
verantwoord. Het fiscale advies heeft vooral betrekking op de problematiek rondom de vennootschapsbelasting en
het bedrijfseconomische model. In 2009 is dit traject afgerond.

3.6.7 Bestuurskosten Stichting Witgoed
2008
€
Bestuurskosten Stichting Witgoed
Secretariaatskosten Stichting Witgoed
Vacatiegelden bestuur
Beleidsadvisering

Begroot
€

2007
€

80.580
25.000
47.688
19.647

67.000
25.000
42.000
0

142.212
25.000
0
0

172.915

134.000

167.212

De bestuurskosten t.o.v. 2007 zijn nagenoeg gelijk gebleven. Naast de indexering zorgt een nagekomen post uit 2007
en de kosten voor beleidsadvisering voor een lichte stijging.
3.6.8 Financiële baten en lasten
2008
€
Dividend
Rente baten obligaties
Rente baten OAVM
Rente deposito
Financiële baten en lasten NVMP
Bankkosten ABN AMRO
Rente baten ABN AMRO
Heffingsrente fiscus
Koersresultaat effecten
Overige financiële baten en lasten

Begroot
€

2007
€

198.394
2.225.873
58.076
528.644
148.787
-104.151
1.490.837
-359.659
284.503
-35.439

0
2.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0

539.711
2.635.589
0
0
289.702
-21.010
666.293
-325.132
-1.641.653
0

4.435.865

2.250.000

2.143.500
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De uitvoeringsorganisatie vergoedde over 2008 een rente over de bij haar in rekening courant aangehouden liquide
middelen van EURIBOR – 0,5%.
De vergoeding van ABN AMRO op onze liquide middelen bedraagt EURIBOR – 0,5%.
De Stichting dient op grond van de in 2008 overeengekomen grondslag voor de belastingheffing heffingsrente te
betalen op de vanaf 2005 verschuldigde vennootschapsbelasting.
Door de ontwikkelingen op de beurs is in 2008 de waarde van de individuele in de portefeuille opgenomen effecten
sterk gedaald. Dit heeft geresulteerd in de verkoop van alle aandelen in 2008. Samen met de lossingen en verkopen
van enkele obligaties zijn de vrijgekomen liquide middelen uitgezet in een één jaars deposito. Deze ontwikkeling
heeft geleid tot een beduidend hogere rente bate ABN AMRO.
3.6.9 Belastingen
Het in de staat van baten en lasten over 2008 opgenomen belastinglast betreft, naast de over 2008 verschuldigde
vennootschapsbelasting van € 2.848.966, een bedrag van € 359.659 aan heffingsrente over de periode 1 januari 2008
t/m 31 maart 2009 omdat na deze datum de aanslagen van 2005 t/m 2007 pas betaald gaan worden.
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3.7 Overige toelichtingen
De stichting had net als vorig jaar geen medewerkers in dienst.
Het bestuur van de Stichting telt 7 leden. De bestuursleden krijgen een vaste vergoeding voor de door hen verrichte
bestuurswerkzaamheden. De vergoedingen en vacatiegelden zijn opgenomen in de toelichting op de staat van baten
en lasten onder post 3.6.7.: Bestuurskosten Stichting Witgoed.
Zoetermeer,

2009

Het bestuur van de Stichting Witgoed

F.A. Tweebeeke

M. Vloemans

Voorzitter

Penningmeester

J. de Roos

P. Busz

Directeur

Lid

A. Sanders

A. Blom

Lid

Lid

M. Huijsmans
Lid
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4. OVERIGE GEGEVENS

De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 26 van dit jaarverslag.
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