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Inleiding 
 
De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed) verenigt 
ruim 440 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: 

• Groot witgoed 
• Koel / vries apparatuur 
• Overig witgoed en kleine huishoudelijke apparaten. 

 
De inzameling en recycling van deze apparatuur heeft de Stichting Witgoed uitbesteed aan 
de Stichting NVMP (zie paragraaf 4). 
 
 
1 Ontwikkeling inzameling 
 
In 2009 is 52,73 miljoen kilo aan apparaten ingezameld, vrijwel alleen afkomstig uit de 
consumentenmarkt. Dit is hoger dan het resultaat van 2008 (47,85 miljoen kilo). Binnen de 
totale ingenomen gewichten per productgroep zien we dat de inname van koel- en 
vriesapparatuur gelijk blijft en dat overige productcategorieën toenemen. Voor 2010 
verwachten wij een verdere stijging in verband met de overeenkomst die is gesloten met de 
VNG en de NVRD over een vergoeding aan gemeenten voor afgegeven kilo’s e-waste. 
 
Overzicht ingenomen gewichten: 

 
 
 
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 die in 
opdracht van de Stichting Witgoed wordt ingezameld. 
 
De inkomsten over de verschillende apparaten waar een verwijderingsbijdrage van 
toepassing is dalen met 8,25% t.o.v. 2008. Door de lagere opbrengsten van het restafval 
en de invoering van de vergoeding aan de gemeentelijke milieustraten zijn de kosten voor 
inname en recycling hoger dan in 2008. Door het positieve exploitatieresultaat neemt de 
langlopende schuld inzake inname en recycling toe in 2009. 
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Overzicht verloop langlopende schuld voor inname en recycling: 

 
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.  
 
Overigens is gebleken uit het onderzoek dat door GfK in 2007 al is uitgevoerd, dat de 
Stichting Witgoed nog ca.  € 100 miljoen tekort komt als alle apparaten ingezameld en 
gerecycled worden. De zichtbare verwijderingsbijdrage zal de komende jaren moeten 
worden gecontinueerd. 
 
 
3 Collectief systeem 
 
De Stichting Witgoed vormt een collectief systeem met de Stichting Bruingoed, de Stichting 
LightRec Nederland, 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 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 
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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. 
 
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 de 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 Stichting Witgoed) 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 2009 bedraagt 83,5 miljoen kilo. De percentages voor 
hergebruik en nuttige toepassing van materialen zijn respectievelijk 83 procent en 92 
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 Stichting Witgoed. 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 Stichting Witgoed is 
goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Witgoed. Ernst & Young heeft een 
accountantsverklaring afgegeven bij de jaarrekening, die is in te zien op internet via 
www.nvmp.nl, onder ‘producenten & importeurs’.  
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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. 
 
 
6 Algemene gegevens 
 
Naam:  Stichting Verwerking Elektrische 

Huishoudelijke Apparaten 
h/o Stichting Witgoed, Zoetermeer 
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Inschrijvingsnummer KvK:    27174030 
 
Bestuursleden:     F.A. Tweebeeke, voorzitter 
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       P. Busz, lid 
       A.R. Blom, lid 
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7 Maatschappelijke balans en staat van baten en lasten 2007 – 2009 
 
Maatschappelijk balans: 
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Staat van baten en lasten 2007 – 2009 
 
 
 

 
 
 
 
 


