Betreft: belangrijke informatie over de beëindiging van de zichtbare
verwijderingsbijdrage voor kleine huishoudelijke apparaten

Zoetermeer, 03 december 2010
Geachte heer, mevrouw,
In 2005 is wettelijk vastgelegd dat de zichtbare verwijderingsbijdrage op kleine
huishoudelijke apparaten vanaf maandag 14 februari 2011 niet meer zal bestaan
(voor groot witgoed- en koel/vries apparaten is dit vanaf 14 februari 2013).
Hiermee komt een einde aan deze vorm van financiering voor de verantwoorde
inzameling en recycling van kleine huishoudelijke apparaten in Nederland voor
deze categorieën apparaten.
Deze brief bevat belangrijke informatie over de financiële gevolgen van de
beëindiging van de zichtbare verwijderingsbijdrage voor kleine huishoudelijke
apparaten.
Oude situatie kleine huishoudelijke apparaten
Tot en met 13 februari 2011 wordt voor zogenoemde sleutelproducten
(stofzuigers, koffiezetapparaten en friteuses) een zichtbare verwijderingsbijdrage
geheven. De opbrengsten hiervan worden gebruikt om de inzameling en recycling
van alle kleine huishoudelijke apparaten te financieren. De Stichting Witgoed
heeft met goedkeuring van de minister van Milieu uit de opbrengsten uit de
zichtbare verwijderingsbijdrage een voorziening gevormd ter dekking van de
kosten van inzameling en recycling voor de producten die vóór 2005 op de markt
zijn gebracht.
Nieuwe situatie kleine huishoudelijke apparaten
Vanaf 14 februari 2011 zal geen zichtbare verwijderingsbijdrage meer worden
geheven. De financiering zal vanaf dat moment door de producenten zelf
gedragen moeten worden.
De Stichting Witgoed gebruikt 2011 om ervaring op te doen met de op de markt
gebrachte apparaten, zowel in aantallen en gewichten. In de tweede helft van
2011 (na Q2) ontvangt u van ons een indicatie van de kosten die in 2012 aan u
zullen worden doorbelast voor de inname en recycling.
Deze kosten zijn inclusief de innamevergoedingen aan gemeenten en retail, en
inclusief de communicatie-inspanningen die de Stichting NVMP moet doen om de
inname te verhogen (Wecycle-campagne).
Ieder jaar zal de bijdrage uit de voorziening steeds met 10% van de totale kosten
dalen, totdat de opgebouwde voorziening tot nul is teruggebracht. Daarna zullen
alle kosten voor inzameling en recycling volledig ten laste komen van de
producenten.
Van alle huishoudelijke apparaten die u vanaf 1 januari 2011 op de Nederlandse
markt brengt dient u opgave te doen. Dit is een opgave in kilo’s en aantallen.
Onder kilogewicht wordt verstaan het netto gewicht van het hoofdproduct, dus
zonder verpakking en zonder meeverpakte accessoires en toebehoren. De
opgaven worden gecontroleerd op juistheid via accountantscontroles.

Hoe is de overgang van de voorraden bij uw afnemers geregeld?
De Stichting Witgoed heeft besloten dat vanaf 1 januari 2011 de
leveranciers/importeurs geen zichtbare verwijderingsbijdrage meer doorbelasten
aan de afnemers. Het bedrag wordt vanaf die datum niet meer gefactureerd aan
de afnemer. De afnemers belasten de verwijderingsbijdrage nog tot 14 februari
2011 aan de consument. U gaat dus tot 1 januari 2011 door met heffen van de
zichtbare verwijderingsbijdrage en bent tot die datum ook verplicht de zichtbare
verwijderingsbijdrage aan de Stichting Witgoed af te dragen.
Na 13 februari is het niet meer toegestaan deze ZVWB door te berekenen aan de
consument. Indien uw afnemers op 14 februari 2011 nog voorraad hebben
waarover zichtbare verwijderingsbijdrage aan u is afgedragen, maar niet is
doorbelast aan de consumenten kan de betreffende afnemer zich wenden tot de
NVMP.
Tot slot
Een verantwoorde inzameling en recycling van elektrische apparaten kost geld.
De Stichting NVMP voert de producentenverantwoordelijkheid uit op een
effectieve manier en met goede resultaten. Zo zal over 2010 de mijlpaal van
100.000 ton (honderd miljoen kilo!) worden overschreden. De wettelijke
inzameldoelstelling zal de komende vijf jaar fors stijgen naar 200.000 ton. De
Stichting NVMP zal er binnen haar mogelijkheden alles aan doen om deze
doelstelling te halen en blijft verantwoord inzamelen met een hoge mate van
efficiëntie.
Nadere informatie
Heeft u nog vragen over de afschaffing van de ZVWB en nieuwe manier van
financiering? Neem dan contact op met de afdeling Deelnemerszaken van de
Stichting NVMP via deelnemers@nvmp.nl of via (079) 35 31 123.

Samenvattend:
De doorbelasting van de verwijderingsbijdrage wordt berekend tot 1
januari 2011
Opgave per kwartaal van verkoopgegevens in kilogrammen ook in 2011
Q1 en Q2 2011 worden gebruikt om de tarieven voor 2012 vast te stellen.
In 2012 ontvangt u een factuur voor de kosten in 2012
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