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Inleiding 
 
De Stichting Metalektro Recycling (SMR) verenigt ruim 800 producenten en importeurs van 
de volgende productgroepen: 

• naai-, brei-, borduur- en lockmachines 
• elektr(on)isch speelgoed 
• warmwaterboilers 
• centrale verwarmingsketels, combiketels, kachels en geisers 
• elektr(on)ische muziekinstrumenten. 

 
In 2005 zijn producenten en importeurs van professionele apparatuur toegetreden, 
bestaande uit: 

• medische- en gezondheidsapparatuur 
• verkoopautomaten 
• koeling 
• voedselverwerkende apparatuur 
• meet- en controle-instrumenten 
• overige professionele apparatuur. 

 
De inzameling en recycling van deze apparatuur heeft de Stichting Metalektro Recycling 
uitbesteed aan de Stichting NVMP (zie paragraaf 4). 
 
 
1 Ontwikkeling inzameling 
 
In 2008 is 2,26 miljoen kilo aan apparaten ingezameld, afkomstig van zowel consumenten 
als uit de professionele markt. Dit is vrijwel gelijk aan het resultaat van 2007 (2,35 miljoen 
kilo). Binnen de totale resultaten is een duidelijke tendens dat de inzameling van de 
categorie asbesthoudende cv-ketels nog steeds daalt. In 2008 is slechts 10.000 kilo hiervan 
ingezameld, tegen 19.000 kilo in 2007 en 25.000 kilo in 2006. Deze categorie zal op den 
duur geheel verdwijnen, aangezien asbest al geruime tijd niet meer mag worden verwerkt 
in producten. 
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Overzicht ingenomen gewichten: 

2008 2007 2006

Ingenomen gewicht

Apparaten voor consumenten 1.163 1.046 947

Medische- en gezondheidsapparatuur 43 47 12

Verkoopautomaten 1.030 1.203 320

Meet- en controleinstrumenten 9 35 24

Asbesthoudende cv-ketels 10 19 25

Totaal ingenomen gewicht 2.255 2.350 1.328

( in  1.000 kg )

 
 
2 Ontwikkeling financiën 
 
Op de balans zijn langlopende schulden opgenomen. Deze hebben betrekking op de inname 
en recycling van apparaten die op de markt zijn gebracht vóór 13 augustus 2005 en op de 
inname en recycling van professionele apparatuur, die in opdracht van de SMR wordt 
ingezameld. 
 
Voor professionele apparatuur is op verschillende apparaten een verwijderingsbijdrage van 
toepassing. Voor consumentenapparatuur is dit niet meer het geval. Daarom zijn de kosten 
voor inname en recycling hoger dan dat er aan verwijderingsbijdrage wordt geïnd. De 
aanwezige langlopende schuld wordt volgens plan langzaam afgebouwd. 
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Overzicht verloop langlopende schuld voor inname en recycling: 

2008 2007 2006
€ € €

Maatschappelijke schuld voor inname en recycling 2,8 3,2 3,6

Toevoeging / onttrekking aan de schuld in de balans
inzake toekomstige inname en recycling

t/m 2005 5,5 5,5 5,5
2006 2,2 2,2 2,2
2007 -1,9 -1,9
2008 -0,6

Overschot: nog in de toekomst te egaliseren 

verwijderingsbijdragen 2,4 2,6 4,1

( in miljoenen  euro's )

 
De grote verschillen inzake de mutatie in de langlopende schuld heeft te maken met het feit 
dat er in 2007 met terugwerkende kracht tot 2005 vennootschapsbelasting is betaald. 
 
 
3 Collectief systeem 
 
De Stichting Metalektro Recycling vormt een collectief systeem met de Stichting Witgoed, 
de Stichting Bruingoed, de Stichting LightRec Nederland, 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 Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro 
Producten (NVMP). 
 
De activiteiten van het collectieve systeem omvatten de inname en recycling van zowel 
producten van consumenten als producten voor zakelijk gebruik. 
 
Producenten en importeurs van zakelijke producten betalen via een omslagstelsel hun 
aandeel in de kosten van inname en recycling. De financiering van de inname en recycling 
van producten voor consumenten is anders geregeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen producten die vóór en na 13 augustus 2005 op de markt zijn gebracht. De kosten 
van de producten die na 13 augustus 2005 op de markt zijn gebracht, worden in eerste 
instantie door de producenten zelf gedragen. De kosten van de producten die vóór 13 
augustus 2005 op de markt zijn gebracht, worden gedragen door de Nederlandse 
consument. Dit gebeurt in de vorm van een zichtbare verwijderingsbijdrage op producten 
die de consument koopt. 
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Over de kwalificatie van afgedankte producten en de financiering van de kosten, zijn met 
het ministerie van VROM afspraken gemaakt. Onderdeel van die afspraken is dat tot en met 
2010 op consumentenproducten een zichtbare verwijderingsbijdrage mag worden geheven 
(tot en met 2012 voor witgoedartikelen). 
 
Tot en met 2010 (2012 voor witgoedartikelen) wordt door consumenten een iets hoger 
bedrag betaald dan noodzakelijk voor de financiering van de kosten voor inname en 
recycling in diezelfde periode. Deze extra gegenereerde middelen worden gebruikt om de 
inname en recycling te bekostigen van de producten die vóór 13 augustus 2005 op de markt 
zijn gebracht. Deze middelen worden belegd, totdat zij nodig zijn voor het nakomen van de 
verplichtingen van het collectieve systeem. De stichtingen hebben daarbij gekozen voor een 
sterk defensief beleggingsprofiel. Tegenover de beleggingen staan de toekomstige kosten 
voor inname en recycling van apparaten. 
 
 
 
4 Stichting NVMP 
 
De Stichting NVMP (Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) organiseert 
de inzameling en recycling van elektr(on)ische apparaten en spaarlampen in opdracht van 
de productstichtingen (zoals de SMR) voor producenten en importeurs. Producenten en 
importeurs geven hiermee invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. De NVMP heeft een landelijk dekkend systeem 
om efficiënt en milieuvriendelijk in te zamelen en te recyclen. Het totale inzamelvolume in 
2008 bedraagt 77,4 miljoen kilo. De percentages voor hergebruik en nuttige toepassing van 
materialen zijn respectievelijk 81 procent en 89 procent. Voor alle productcategorieën ligt 
dit ruim boven de wettelijke norm. 
 
Jaarlijks rapporteert de Stichting NVMP aan het ministerie van VROM over de inzamel- en 
recycleresultaten van alle productstichtingen, inclusief de SMR. Dit gebeurt in de vorm van 
een uitgebreid monitoringsverslag, dat wordt gecontroleerd door een externe accountant. 
Het monitoringsverslag 2008 staat op de website van de Stichting NVMP. 
 
 
 
5 Jaarrekening 
 
Het financieel verslag waarin opgenomen de jaarrekening van de SMR is goedgekeurd door 
het bestuur van de SMR. Ernst & Young heeft een accountantsverklaring afgegeven bij de  
jaarrekening, die is in te zien op internet via www.nvmp.nl, onder ‘producenten & 
importeurs’.  
 
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.
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6 Algemene gegevens 
 
Naam:       Stichting Metalektro Recycling, Zoetermeer 
 
Jaar:       2008 
 
Jaarrekening:  Opgesteld conform Richtlijn 640  
 
Inschrijvingsnummer KvK:    27186445 
 
Bestuursleden:     E.W. Canneman, voorzitter 
       A.G. Vonkeman, directeur 
       H.J.J. Kruiper, lid 
 
Vergoeding bestuursleden:  Een vergoeding voor gemaakte kosten 

samenhangend met de verrichte 
bestuurswerkzaamheden 

 
Aantal personen werkzaam bij de Stichting:  Geen 
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7 Maatschappelijke balans en staat van baten en lasten 2006 – 2008 
 
Maatschappelijke balans: 
 

ACTIVA 2008 2007 2006
€ € €

Bezittingen

Aandelen en obligaties 4,6 4,5 4,8

Vorderingen 1,6 1,6 3,3

Aangehouden tegoeden bij banken 0,4 1,7 0,3

Totaal bezittingen 6,6 7,8 8,4

PASSIVA 2008 2007 2006
€ € €

Eigen vermogen en schulden

Eigen vermogen 0,0 0,0 0,0

Maatschappelijke schuld inzake inname en recycling 2,8 3,2 3,6
Tekort: nog in de toekomst in rekening te brengen
verwijderingsbijdragen 0,0 0,0 0,0

Maatschappelijke schuld inzake inname en recycling 2,8 3,2 3,6

Overschot: nog in de toekomst te egaliseren 
verwijderingsbijdragen 2,4 2,6 4,1

Opgebouwd saldo 5,2 5,8 7,7

Kortlopende schulden te betalen aan derden 1,4 2,0 0,7

Totaal eigen vermogen en schulden 6,6 7,8 8,4

( in  miljoenen  euro's )

( in  miljoenen  euro's )
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Staat van baten en lasten 2006 – 2008: 
 
 

2008 2007 2006
€ € €

BATEN

Ontvangen verwijderingsbijdragen 0,5 0,6 3,3

Doorbelaste kosten speelgoed aan deelnemende bedrijven 0,1 0,1 0,1

Opbrengst financiële baten 0,1 0,1 0,2

Totaal baten 0,7 0,8 3,6

LASTEN

Kosten inzameling en recycling:
Inzamel- en sorteerkosten 0,2 0,3 0,2
Transportkosten 0,1 0,1 0,1
Verwerkingskosten 0,2 0,2 0,3

 0,5 0,6 0,6

Uitvoeringskosten en bureaukosten
Kosten in rekening gebracht via de uitvoeringsorganisatie 0,7 0,7 0,6
Bureau- en bestuurskosten 0,1 0,2 0,2

 0,8 0,9 0,8

Belastingen 0,0 1,2 0,0

Toevoeging / onttrekking aan de schuld in de balans
inzake verwijderingsbijdragen ontvangen voor de
voorraad maar nog niet besteed -0,6 -1,9 2,2

Totaal lasten 0,7 0,8 3,6

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

( in miljoenen  euro's )

 
 
 
 
 


