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1 Introduktie Wit en Bruingoed 

De invoering van producentenverantwoordelijkheid begint in Nederland steeds vastere 
vormen aan te nemen. Hierdoor worden producenten of importeurs formeel verplicht hun 
produkten en verpakkingen, na afdanking door de consument, terug te nemen, te herwinnen 
en te herafzetten. De overheid heeft diverse middelen ter beschikking om dit realiseren. Zij 
kan bijvoorbeeld Convenanten afsluiten, waarin de industrie zich committeert aan bepaalde 
milieutaakstellingen. Bekende voorbeelden hiervan zijn Auto Recycling Nederland en de 
Verpakkingsconvenanten I en II. Indien Convenanten niet de gewenste resultaten opleveren, 
zijn er ook wettelijke maatregelen mogelijk. Zo is per 1 juni 1998 het Besluit Verwijdering 
Wit en Bruingoed (WeB) van kracht geworden. Hiermee IS de 
producentenverantwoordelijkheid voor de WeB-sector door de overheid opgelegd. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe dit tot stand gekomen is en welke verplichtingen voor 
de verschillende actoren in de WeB keten hieruit voortvloeien. Tevens wordt specifiek 
ingegaan op de verwerkingskosten van enkele Bruingoed produkten en de hoogte van een 
eventuele verwijderingsbijdrage. Ook worden de operationele afhandeling en de rol van 
DistributieCentra (DC's) kort besproken. 

Achtergrond 
Het Nederlands beleid identificeert 29 belangrijke afvalstromen, waaronder Wit- en 
Bruingoed (WeB). Onder WeB wordt verstaan een brede range aan electronische kantoor- en 
huishoudelijke apparaten, varierend van koffiezetapparaten tot copiers. De hoeveelheid 
apparaten die jaarlijks vrijkomt ligt tussen de 125 kton (1992) en 185 kton (schatting 2005) 
[6]. Hierbij gaat het om ongeveer 9 miljoen apparaten per jaar. Voor elk van de 29 prioritaire 
afvalstromen zijn taakstellingen geformuleerd. Voor WeB zijn dit: 

• Preventie: behaal zoveel mogelijk preventie door materiaalgebruik te verminderen en 
produktlevenscycli te verlengen 

• Terugname: 100% gedifferentieerde inzameling in hetjaar 2000 
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Produkt hergebruik: behaal zoveel mogelijk produkt hergebruik van ingezamelde 
apparaten 
Materiaal hergebruik: het afval dat resteert na produkt hergebruik moet worden 
gerecycleerd, waarbij de volgende doelstellingen gelden: 

90% materiaalrecycling voor witgoed 
70% overall materiaal recycling voor bruingoed 
95% metaal recycling voor bruingoed 
30% plastics (polymeren) recycling voor bruingoed 

Restafval: verbranden met maximale energieterugwinning. 

Daamaast zijn er aanvullende taakstellingen aangaande de verwerking van plastics en 
batterijen in electronica. Overigens zijn dit algemene beleidsdoelstellingen. In het Besluit 
WeB worden targets per categorie electronica gespecificeerd, waarbij 14 categorieen zijn 
gedefinieerd [4]. Figuur 1 geeft de algemene verwijderingsstrategie die de overheid voor 
ogen staat grafisch weer. 

produkt herverkoop 
2e hands markt 

onderdelen herverkoop 
.----II>Il-re-=.p_a_ra_ti_e-r-__ ___lIL-------+�2e hands markt 

materiaalrecycling 

demontage en test 
E~~~:.J---'---+Lv_an_on_d_e_rd_e_le_n _ ___li=-----+lverbranding reststoffen 

Figuur 1: de ideale verwijderingsstrategie van Wit- en Bruingoed volgens de overheid 

De huidige verwijdering van WeB is diffuus. Een deel wordt verwerkt bij de gemeenten, een 
deel wordt aI door de producenten teruggenomen, een deel gaat naar de oud ijzer handel en 
reparatiebedrijven, een deel wordt geexporteerd naar derde wereld landen en een deel belandt 
op de stortplaats danwel in de verbrandingsoven. Met name de laatste twee hebben een 
negatief milieu impact. Zo leidt export van tweedehands CFK en HCFK houdende koel- en 
vrieskasten naar derde wereld landen tot problem en, omdat ter plaatse geen faciliteiten zijn 
voor verantwoorde verwerking van deze apparaten. Het integraal verbranden van wit en 
bruingoed in 'gewone' AVI's geeft problemen in verband met aanwezige zware metalen, 
asbest enzovoort. Het verbranden van bepaalde zorgvuldig gescheiden fracties (zoals 
bepaalde kunststoffen) is minder problematisch. Kortom: export van met name CFK - en 
CHFK houdende produkten en het integraal stortenlverbranden van Wit - en Bruingoed moet 
worden vermeden [4]. 

Totstandkoming van het Besluit WeB 
Sinds 1992 is er onderhandeld tussen verschillende (landelijke/regionale) overheden, het 
bedrijfsleven en overige betrokkenen omtrent het realiseren van een adequate 
verwijderingsstruktuur voor wit en bruingoed. Medio 1994 raakte dit overleg in een impasse. 
In 1995 hebben de Ministeries van Economische Zaken en VROM de branchorganisaties 
nogmaals de mogelijkheid gegeven op vrijwillige basis een retoursysteem op te zetten. Drie 
van de vijf branches dienen een plan in, maar dit werd door de Ministeries als onvoldoende 
beoordeeld. Daarom besloten de Ministers de Boer en Weijers in 1996 tot dwingende 



wetgeving over te gaan voor de WeB-sector. "Als de producenten blijven wei geren, dan 
worden de spuilen op de stoep gezet.", aId us de beide ministers. 
De producenten liggen, vooral bij monde van de branche organisaties FIAR en Vlehan, flink 
dwars. Zij beargumenteren dat er ten eerste sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid, 
waarin andere actoren ook meespelen en ten tweede dat de kosten van recycling te hoog zijn. 
Het eerste punt wordt uiteindelijk gedeeltelijk erkent in het Besluit WeB en het tweede punt 
kan volgens het Ministerie worden verrekend met een verwijderingsbijdrage op nieuwe 
produkten. De brancheorganisaties vrezen dat detailhandelaren in de grensstreek in het 
buitenland zullen gaan inkopen. Een onderzoek van KPMG toont aan dat deze angst 
ongegrond is, omdat een dergelijke regeling algemeen bindend verklaard l kan worden (en dus 
ook voor import van produkten geldend) en bovendien de bedrijfseconomische verschillen 
klein zijn. Het heffen van een verwijderingsbijdrage op afgedankte i.p.v. nieuwe produkten 
kan daarentegen wei leiden tot ongewenste export van afval. Omgekeerd kunnen zo ook 
produktstromen uit het buitenland naar Nederland ontstaan [4 J. Over de exacte hoogte van de 
verwijderingsbijdrage wordt in het onderzoek geen uitspraak gedaan. 
De definitieve uitkomst van het 'spel' tussen apparatenbouwers en overheid is uiteindelijk het 
Besluit Verwijdering Wit- en Bruingoed door VROM. Doel van het Besluit is het (verplicht) 
tot stand brengen van een lekvrije verwijderingsstruktuur voor Wit - en Bruingoed, met 
zoveel mogelijk produkt- en materiaalhergebruik en een zodanige verwijdering van 
afvalstoffen dat de milieurisico's minimaal zijn. Hierbij worden aile actoren in de keten; 
consument, producentenlimporteurs, gemeenten, detailhandel (leveranciers) en 
reparatiebedrijven op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Op deze wijze moet op een 
kosteneffectieve wijze preventie, hergebruik en verantwoorde verwerking worden 
gerealiseerd. Tevens kent het Besluit een groot aantal andere verplichtingen, onder meer ten 
aanzien van rapportage en beschrijft het de aansluiting met andere Besluiten. Bijvoorbeeld, 
batterijen uit WeB vallen onder het 'Besluit Batterijen'. Belangrijk is dat de producenten een 
zogenaamde mededeling moeten doen, een juridisch document gericht aan de Minister, 
waarin zij kort gezegd een plan van aanpak aangeven voor het opzetten van een 
retoursysteem. Tenslotte vallen ook zogenaamde verweesde produkten onder de regeling, 
d.w.z. produkten waarvan de producent niet meer bestaat. Verweesde produkten uit de 
historische voorraad moeten door de huidige producenten worden teruggenomen, voor de 
toekomst moet iedere producent aangeven hoe 'zijn' produkten worden verwerkt indien het 
merk verdwijnt. 
De rechten en plichten voor de verschillende actoren zijn als voigt (letterlijk geciteerd uit 
[4]): 

• De consument is degene die zich van het product wil ontdoen. Ais hij een soortgelijk 
nieuw product koopt, kan hij 'om niet' het oude product bij de leverancier waar hij het 
nieuwe product koopt inleveren ("oud voor nieuw"). Als de consument geen nieuw 
product koopt, kan de consument het product aanbieden aan de gemeentelijke 
inzameldienst. 

• De leverancier moet het afgedankte product minimaal gratis innemen van de consument. 
Hij kan het ingenomen product weer verkopen of afgeven aan de producent of importeur 
bij aankoop van nieuwe apparaten of afgeven aan de gemeentewerf, indien het product 
afkomstig is van een particulier, tenzij het een apparaat is dat niet door de producent of 
importeur van de gemeente wordt teruggenomen. 
In het Besluit is een uitzondering gemaakt v~~r koel- en vriesapparatuur met (H)CFK's. 
Deze apparatuur mag niet worden verhandeld, maar moet worden verwerkt op een 
zodanige wijze dat de uitstoot van (H)CFK's tot het uiterste minimum worden beperkt. De 

I Als de partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn kiezen voor een verwijderingsbijdrage en hun 
gezamenlijke marktaandeel groot genoeg is, kan de minister van VROM de overeenkomst algemeen bindend 
verklaren. Hiermee kan de angst voor 'free riders' worden weggenomen. 
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eisen voor verwerking waaraan voldaan moet worden, zullen in een aparte ministeriele 
regeling worden vastgelegd. Deze regeling treedt op 1 januari 1999 in werking. 
Het komt in de praktijk vaak v~~r dat afgedankte producten worden ingenomen door 
reparatiebedrijven. In dat geval zijn importeurs en producenten gehouden tot inname van 
producten van hun merk (de zogenaamde merkgebonden innameplicht). 
Reparatiebedrijven kunnen de ingenomen producten afgeven aan de gemeentewerf, 
behalve in het geval gemeenten deze niet kunnen afgeven aan producenten of importeurs. 
Gemeenten hebben sinds lange tijd een wettelijke taak bij het inzamelen van afgedankt 
wit- en bruingoed uit particuliere huishoudens (het zogenaamde grofhuishoudelijk afval). 
Nieuw is de verplichting opgenomen in het Besluit om klein wit- en bruingoed 
afzonderlijk in te zamelen en de verplichting om de door de leverancier of een 
reparatiebedrijf aangeboden producten in te nemen, voor zover de gemeente het 
betreffende product kan afgeven aan een producent of importeur. 
De producenten en importeurs zijn verantwoordelijk voor de verdere verwijdering van de 
hen aangeboden producten vanaf de Ieverancier, het reparatiebedrijf en de gemeente. Tot 
2005 geldt v~~r producten die worden aangeboden door een leverancier nog een niet 
merkgebonden innameplicht; daama is de producent of importeur aileen verplicht zijn 
eigen merk in te nemen, zoals dat direct al geldt voor producten aangeboden door 
gemeenten en reparatiebedrijven. In een mededeling aan de minister van VROM moeten 
zij, al dan niet gezamenlijk, aangeven op welke wijze zij aan de verplichtingen die zijn 
opgenomen in het Besluit voldoen. 

Reikwijdte van het Besluit 

Het Besluit heeft betrekking op de verwijdering van in Nederland na gebruik vrijkomend wit
en bruingoed. Onder wit- en bruingoed wordt de verzameling van elektr( on)ische 
huishoudelijke- en kantoorapparaten verstaan varierend van koffiezetapparatuur en 
strijkijzers tot computers en vaatwasmachines. Apparaten bestemd voor gebruik in 
particuliere huishoudens of daarmee vergelijkbaar gebruik in bedrijven vallen onder dit 
besluit. Een uitzondering hierop geldt voor drie categorieen producten, die veelvuldig 
bedrijfsmatig worden gebruikt. Dit betreft computer-, papierbedrukkende en 
telecommunicatieapparatuur, welke eveneens onder de reikwijdte van dit Besluit vallen [ .. ]. 

In werking treding 

Het Besluit treedt gefaseerd in werking. De eerste fase is op 1 juni 1998 in werking getreden. 
Het gaat hierbij om [ .. J in het algemeen de grotere huishoudelijke - en kantoorapparaten. 
Voar de overige productcategorieen treedt het besluit op 1 januari 1999 in werking. De 
verwijderings- en verwerkingsstructuren zullen later daadwerkelijk effectief moeten zijn, per 
1 januari 1999 respectievelijk per 1 januari 2000. Mededelingen moeten uiterlijk 3 maanden 
ervoor zijn gedaan. 

Individueel of collectief 
De verplichting tot inname en verdere verwijdering rust op iedere individuele producent of 
importeur, inclusief een parallel-importeur. Zij kunnen echter op verschillende wijze 
uitvoering aan deze verplichting geven. Allereerst kunnen producenten en importeurs op 
individuele basis een verwijderingsstructuur opzetten en de wijze waarop zij dat doen, 
vastleggen in individuele mededelingen aan de minister. Een dergelijke invulling van de ver
plichtingen betekent echter een aanzienlijke administratieve belasting voor de betrokkenen. 
Bedrijven moeten individueel een mededeling doen, dienen individueel een monitoring
systeem op te zetten en dienen individueel te rapporteren over de resultaten. Het betekent 
verder dat gemeentebesturen en detailhandel -overigens op kosten van de producenten- de 
verschil1ende apparaten naar merk zullen moeten uitsorteren en dat er een groot aantal 
structuren voor het verwijderingstraject na de inzameling zullen ontstaan, hetgeen uit een 



oogpunt van kostenefficientie weinig aantrekkelijk is. Het zal duidelijk zijn dat een individu
ele uitvoering van de verplichtingen niet de voorkeur heeft. Voor een meer efficiente 
gezamenlijk aanpak van individuele producenten en importeurs biedt het besluit twee 
mogelijkheden: het doen van een eollectieve mededeling of het sluiten van een convenant. 
[ .. ]. 

Stort en verbrandingsverbod 
TegeIijkertijd met het daadwerkelijk effectief worden van de terugname- en 
herverwerkingsplicht zal ook het stortverbod op basis van het Besluit stortverbod afvalstoffen 
voor deze categorieen van producten in werking treden. [ .. ] Het residu dat vrijkomt na een 
bewerking van wit- en bruingoed, is naar aile waarschijnlijkheid brandbaar. Dit residu kan 
niet gestort worden, aangezien het valt onder het verbod op het storten van verbrandbaar 
afval, maar mag als dit milieuhygienisch verantwoord is, verbrand worden. 
Einde citaat. Figuur 2 vat de reikwijdte het Besluit nog eens samen. 

gebruiker van apparatuur 
die onder de werking van hat Besfuit vart 

Figuur 2: reikwijdte van de verwijderingsstructuur, bron:[4] 

In de rest van dit hoofdstuk worden enkele financieringsaspekten bediscussieerd, met name 
hoe een eventuele verwijderingsbijdrage vorm gegeven zou moeten worden (Paragraaf2). Dit 
wordt gedaan op basis van enkele Roteb pilot-projecten. Hiertoe wordt allereerst het 
operationele proces van Bruingoed verwerking bij Roteb beschreven. Vervolgens worden 
kostprijzen bepaald voor de verwerking van enkele bruingoedprodukten. Ook worden de 
resuitaten vergeleken met een andere studie; Apparetour [7] (Paragraaf 3). Tenslotte 
analyseren we de hoogte van de bijdrage als percentage van de nieuwprijs voor verschillende 
produkten, bediscussieren de rol van DC's en proberen enige conclusies te trekken (Paragraaf 
4). 

2 Een verwijderingsbijdrage voor Wit- en Bruingoed? 

Op 24 maart 1997 is het ontwerp besluit gepubliceerd in de Staatscourant. Hierbij bestond de 
mogelijkheid voor publieke reaetie. Een groot percentage van de zogenaamde 'insprekers' 
blijkt voor een collectieve (landelijke) oplossing te zijn [4]. Het sueeesvolle opereren van 
Auto Recycling Nederland zal hier ongetwijfeid mede debet aan zijn. Eehter, een wettelijke 
verpliehting daartoe is niet aeeeptabel voor het Ministerie, gezien de individuele 
contractsvrijheid. WeI heeft de branche zelf het reeht om (gedeeltelijk) collectieve regelingen 
af te sluiten [4]. Dit is in het Besluit ook weergegeven, zie het kopje individueel of collectief 
in Paragraaf 1. 
Al met al lijkt een eolleetieve oplossing de enige optie waarbij op bedrijfseconomisch 
verantwoorde wijze de 'historisehe voorraad' WeB kan worden weggewerkt. In relatie 
hiermee komt ook de financiering door middel van een gemeenschappelijke 



verwijderingsbijdrage in beeld. Immers, de auto recycling in Nederland is gebaseerd op dit 
omslagprincipe, waarbij de verwerking van afgedankte produkten wordt gefinancierd met 
heffingen op nieuwe. Overigens kunnen ook individuele producenten verwijderingsbijdragen 
op hun nieuwe produkten heffen, maar uit concurrentieoverwegingen zal dit in de praktijk 
moeilijk zijn. Derhalve is het principe "gelijke monniken gelijke kappen" hier cruciaal. 
Citaat uit [4]: 
Artikel 9 van het Besluit bepaalt dat een producent of importeur het ketendeficit2 vanaf de 
leverancier, het reparatiebedrijf of de gemeentewerf moet financieren. Dit ketendeficit mag 
niet ten laste komen van de leverancier, het reparatiebedrijf of de gemeente, door hen voor 
het afgeven van producten te laten betalen. Als producenten of importeurs er voor kiezen de 
verwijderingsstructuur te financieren door middel van een verwijderingsbijdrage dient in de 
mededeling aanvullende informatie omtrent de kosten en baten per stap in het 
verwijderingstraject (inname, demontage, hergebruik, eindverwerking) te worden 
aangegeven. [ .. ] De producent of importeur moet in de mededeling aangeven: 

• de hoogte van het eventuele ketendeficit gedurende de termijn van de mededeling; 
• op welke wijze een ketendeficit wordt gefinancierd; 
• indien een ketendeficit gefinancierd wordt door een fonds dat wordt gevoed door een 

verwijderingsbijdrage, wat de kosten en baten in het verwijderingstraject zijn (inname, 
demontage, hergebruik, eindverwerking) per productcategorie. 

Indien onder een verwijderingsstructuur meerdere productcategorieen vall en, dient per 
categorie aangegeven te worden hoe de financiering van het verwijderingssysteem is 
vormgegeven, tenzij voor een uniforme financieringsmethode is gekozen. Einde citaat. 
In de rest van dit hoofdstuk wordt uitgegaan van een coJIectieve oplossing voor WeB, met 
financiering volgens een gemeenschappelijke verwijderingsbijdrage op nieuwe produkten. 
We geven een indicatie van de hoogte van de verwerkingskostprijs voor twee produktgroepen 
en bepalen de hoogte van de verwijderingsbijdragen in deze gevallen. 
In Paragraaf 3 gaan we in opeen tweetal veldstudies, uitgevoerd bij Roteb (Reinigingsdienst 
Rotterdam), die betrekking hebben op de verwerking van monitoren en Klein Huishoudelijk 
Afval. Ter wille van de analyse berekenen we de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk 
gedifferentieerd en relateren ze aan de verkoopprijs van nieuwe produkten. De studies zijn 
niet representatief voor aBe WeB, maar geven wei een goede indicatie van de orde van 
groottes. De resultaten worden vergeleken met de resultaten van een experiment, geheten 
Apparetour, welke beschreven zijn in [7]. 

3 Praktijk cases Roteb: monitoren en Klein Huishoudelijk Afval (KHA) 

In het kader van het nationaal project 'Wit en Bruingoed', heeft Roteb van de gemeente 
Rotterdam een subsidie ontvangen om uitgebreid te experimenteren met de demontage en 
verwerking van Wit- en Bruingoed. Hierbij wordt de inzameling en demontage zelf ter hand 
genom en en de verdere verwerking van deelstromen wordt door gespecialiseerde bedrijven 
uitgevoerd. In Figuur 3 geven we de retourketen voor Bruingoed bij Roteb weer. 
Het afgedankte Bruingoed wordt ingezameld via diverse system en: via de detailhandel, direkt 
van de burgers of via brengsystemen en direkt van bedrijven. Het wordt samengebracht op 
het Roteb terrein in Rotterdam West. Bij binnenkomst van de hal wordt al het Bruingoed 
gesorteerd, gewogen en geregistreerd. Na registratie wordt het ingezamelde Bruingoed 
opgeslagen voor verdere verwerking. Aangezien de opslagcapaciteit beperkt is, wordt in het 
algemeen binnen afzienbare tijd begonnen met de demontage [5]. Ten tijde van de 
experimenten werd alle ingezamelde Bruingoed volledig gedemonteerd en werden de 

2 Ketendeficit is het negatief saldo dat optreedt wanneer de kosten van verwijdering van een product hoger zijn 
dan de opbrengsten van die verwijdering. 



vrijvallende componenten per materiaalfractie (plastics, ferro, non-ferro etc.) gesorteerd en 
per fractie in bakken opgeslagen. Wanneer er voldoende volume is, worden zij afgevoerd 
naar gespecialiseerde verwerkers, die voor recycling zorgdragen. Ook de uitgaande fracties 
worden gewogen, zodat een materiaalbalans kan worden bijgehouden. Het is mogelijk minder 
ver te demonteren en gemengde fracties integraal te verwerken. Dit valt buiten deze 
beschrijving, maar in de discussie in paragraaf 4 komen we erop terug. 

inzameling opslag demontage materiaalfracties 

----------+~ ~-----.. D ~ .......... :=== ........ =-=====-... 
.... , .... ., . ............. 

Figuur 3: Inzamel - en verwerkingsstruktuur bij Roteb 

verwerkers 

o 
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Er is een speciale demontagehal voor Bruingoed ingericht, waarin vier demontageplekken 
zijn gei'nstalleerd. De werkplaats voldoet aan aIle ARBO-eisen en is uiterst modern. Een foto 
van een van de vier demontagelijnen is opgenomen als Figuur 4. 
Begin 1997 zijn een aantal experimenten uitgevoerd met betrekking tot de demontage en 
verwerking van bruingoed. Ten behoeve van de experimenten werd in mei 1996 de 
(gescheiden) inzameling gestart. In de periode mei 1996-december 1996 werd ongeveer 34 
ton bruingoed ingezameld, waarvan 19.5 ton beeldbuishoudend, 10.5 ton niet
beeldbuishoudend en 4 ton KHA (waaronder enig witgoed). Ook met (groot) witgoed is 
ervaring opgedaan. Zo is een verwijderingsroute v~~r inzameling, demontage en verwerking 
van koelkasten al enkele jaren operationeel. Oit valt echter buiten het bestek van dit 
hoofdstuk. Navolgend bespreken wij de experimenten van respectievelijk monitoren en Klein 
Huishoudelijk Afval. 

{hier foto} 
Figuur 4: demontagelijn bij Roteb 

3.1 Monitoren 

In dit experiment werden 119 PC-monitoren van zeer verschillende makelij gedemonteerd. 
Monitoren zijn een voorbeeld van beeldbuishoudend bruingoed. Het totaal bruto totaal 
gewicht (input) was 1059 kg. De monitoren werden zover mogelijk gedemonteerd om zo 
zuiver mogelijke materiaalfracties te verkrijgen. 
De gemiddelde demontagetijd per apparaat was 5.30 minuten, hetgeen bij een kostprijs van f 
1,- per minuut [3] neerkomt op 5,5*119=f 654,- variabele (demontage) kosten. Verrekend 
met de opbrengsten is dit een negatief saldo van -f 393,23 ofwel -f 0,37 per kg. Hieraan 
moeten nog vaste kosten worden toegevoegd voor de afschrijving van de demontagelijn. Bij 
een omzet van 600 ton per jaar zijn deze ongeveer -f 0,65 per kilo, hetgeen resulteert in een 
verwerkingskostprijs voor demontage en verwerking van ongeveer een gulden per kilo. In het 
Apparetour deelexperiment inzake beeldbuishoudend bruingoed (te verdelen in TVs, 
monitoren en overige) komt men op een kostprijs van 12 it 20 gulden per apparaat. Bij een 
gemiddeld gewicht van 15-20 kg. per apparaat komt dit dus neer op ongeveer dezelfde 
kostprijs voor demontage en verwerking van fl,-/kg. [7]. 
Aan deze kostprijs moeten nog inzamelkosten worden toegevoegd. In het Besluit is bepaald 
dat gemeenten en reparatiebedrijven een vergoeding van f 2,- ontvangen van de producent 
voor de ingezamelde producenten van diens eigen merk en f 1,- voor 'verweesde' produkten. 
Grof gezegd is dit f 1,75 per apparaat, hetgeen v~~r monitoren van gemiddeld 8,8 kg. 
neerkomt op 0,20 per kilo. Oit brengt de kostprijs op f 1,20 per kg. Transportkosten zitten in 



de meeste geval1en in de verwerkingstarieven. De management, voorraad en handlingskosten 
kunnen geschat worden op 20% van de totaalkosten, hetgeen een overall kostprijs oplevert 
van f 1,51 per kg. 
In Tabel 1 worden de materiaal fracties en de kosten/opbrengsten weergegeven van aIle 119 
monitoren die in het experiment zijn gedemonteerd. 

Tabel1: kosten en opbrengsten uit 119 monitoren, analoog aan [2] 
materiaalfractie gewicht (kg) opbrengstlkg (j) opbrengst (j) 
kunststoffen 262 -0,21 -55,02 
ferro 54 0,10 5,40 
non ferro 10 1,25 12.50 
printplaten 134 2,50 335,-
kabels/draden 32 0,75 24,-
beeldbuis 511 -0,17 -86,87 
trafos en spoelen 52 0,50 26,-
batterijen 1 -0,25 -0,25 

uitval 3 ° ° 
SUBTOTAAL 1059 0,25 260,77 
overige kosten 
demontage kn ·0,61 ·654,-
inzamel kn -0,20 
vaste kn -0,65 
management kn -0,30 

OVERALL -1,51 

3.2 Klein Huishoudelijk Afval (KHA) 

Voor het experiment met Klein Huishoudelijk Afval werden 71 apparaten gedemonteerd. Dit 
waren 15 stofzuigers, 12 kruimeldieven, 15 koffiezetapparaten, 12 strijkijzers, 9 
keukenapparaten en 8 verzorgingsapparaten gedemonteerd. Het totaalgewicht was 174 kg, de 
gemiddelde demontagetijd per apparaat was 4.14 minuten per apparaat. Ook hier werden aile 
produkten zover mogelijk gedemonteerd om zuivere materiaalfracties te verkrijgen. 
De totale demontage kosten zijn f 300,-, hetgeen verrekend met de opbrengsten een netto 
saldo van -f 267,- oplevert, ofwel een kostprijs van f 1,53 per kg. Hieraan moet worden 
toegevoegd de vaste kosten, die -omdat de demontagetijd per kilo bijna 3x zo hoog ligt als bij 
monitoren- ongeveer f 1,80 per kg zijn, alsmede de inzamelkosten van 0,71 per kg (1,75 per 
apparaatl2.45 kg). Tenslotte worden voorraad -, handling. en management kosten weer op 
20% van de totaalkostprijs geschat. De totale kostprijs komt hierrnee uit op ongeveer f 5,05 
per kilo. In het Apparetour deelexperiment inzake KHA wordt een andere manier van 
verwerken toegepast; bulkrecycling. In bulkrecycling wordt het apparaat ongedemonteerd 
mechanisch verwerkt. Dit kan voor KHA, omdat er nauwelijks gevaarlijke stoffen bevat. WeI 
moeten, voor een beperkt percentage van het KHA, oplaadbare batterijen worden verwijderd 
door middel van demontage. De verwerkingskostprijs bij bulkrecycling ligt voor KHA op f 
0,60 per kg. [7], waardoor -bij gelijke wijze van berekenen- de totaal kostprijs op ongeveer f 
1,60 per kg. zou komen. Dit is dus aanmerkelijk goedkoper dan de 'volledige demontage' 
kostprijs van Roteb. We moeten dus constateren dat volledige demontage van KHA 
milieutechnisch niet nodig en bedrijfseconomisch niet wenselijk is en dat machinale 
verwerking zonder demontage moet worden geprefereerd. In Tabe12 worden de fracties en de 
kosten en opbrengsten van de 71 KHA apparaten weergegeven voor volledige demontage. 

Taber 2: Kosten en opbrengsten van de 71 KHA-apparaten, analoog aan [2] 



materiaalfractie gewicht (kg) opbrengstlkg (j) opbrengst (j) 
kunststoffen 59 -0,21 -12,39 
ferro 36 0,10 3,60 
non ferro 26 1,25 32,50 
motor 32 0,22 7,04 
kabel/draden 5 0,75 3,75 
batterijen 0,50 -0,25 -0,12 
restafval 9 -0,15 -1,35 
uitval 6,5 ° ° 
SUBTOTAAL 174 0,19 33,03 
overige kosten 
demontage kn -1,72 -300,-
inzamel kn -0,71 
vaste kn -1,80 
management kn -1,01 

OVERALL -5,05 

3.3 Economische evaluatie: hoe hoog wordt de verwijderingsbijdrage per 
apparaat? 

In de vorige twee paragrafen is een redelijk nauwkeurige schatting gemaakt van de 
verwerkingskosten per afgedankt apparaat bij volledige demontage en separate verwerking 
van materiaaljracties, dat wil zeggen er wordt geen produkthergebruik toegepast. Daamaast 
hebben we gerefereerd aan een ander onderzoek, geheten Apparetour, waarbij KHA niet werd 
gedemonteerd maar machinaal verwerkt (dit is aanzienlijk goedkoper) en monitoren ongeveer 
dezelfde verwerkingsprijs hadden van overall f 1,501kg 3. 

In deze paragraaf bepalen we hoe hoog een verwijderingsbijdrage bij verschillende 
verwerkingsmethoden zou moeten zijn voor een viertal Bruingoed produkten. Wanneer wij 
aannemen dat de verhouding tussen het aantal geretourneerde afgedankte en nieuw verkochte 
produkten 70: 100 is, dan leidt dit tot de berekeningen weergegeven in Tabel 3. We wijzen er 
nogmaals op dat deze berekeningen gebaseerd zijn op volledige demontage en 
gespecialiseerde verwerking per fractie, behalve bij KHA verwerking in het Apparetour 
project. Merk op dat 'App' staat voor resultaten van het Apparetour project [7] en 'R' voor 
Roteb experimenten. 

Tabel 3: hoogte van verwijderingsbijdrage voor diverse WeB-produkten, analoog [5] 
apparaat gemiddelde nieuw verwerkingskostprijs verwijderingsbijdrage op 

verkoopprijs p.s. p.s. (kg. *prijs) 70: 100 basis p.s. (tussen 
haakje % van nieuwprijs) 

monitor f700,- 8.8*1,50= f 13,20 f9,24 (1,3%) 
strijkijzer f57,- R: 1 *5,05=f 5,05 f 3,53 (6,2%) 

App: 1 * 1,60 = f 1,60 f 1,12 (1,9%) 
stofzuiger f209,- R: 6*5,05=f30,30 f21,21 (10%) 

App: 6*1,60 = f9,60 f 6,72 (3,2%) 
koffiezetapparaat f66,- R: 1,1 *5,05= f5,55 fJ,88 (5,8%) 

App: 1,1*1,60=f1,76 f 1,23 (1,9%) 

Opvallend om te zien zijn de grote verschillen in de hoogte van de verwijderingsbijdrage als 
percentage van de nieuwprijs bij KHA in het geval van volledige demontage CR'). Echter, 
het Apparetour project ('App') toont aan dat ook voar KHA een kostprijs van rond de f 1,60 

3 Bij de Apparetourkostprijs zijn geschatte inzamel- en managementkosten opgeteld door de auteur. 



per kg. mogelijk is door machinaal te verwerken. Hierdoor komt, v~~r de onderzochte 
produktsoorten monitoren en KHA, de hoogte van de verwijderingsbijdrage overall tussen 1.9 
en 3.2 procent van de nieuwprijs te liggen. 
In de volgende paragraaf zuBen we aangeven hoe produkthergebruik behoorlijke 
hefboomeffecten kan hebben, waardoor de kostprijs nogal kan varieren. Tevens lijken er 
mogelijkheden te zijn voor verdere efficiency verbeteringen in de verwijderingsroute van 
volledige demontage en gespecialiseerde verwerking van deelstromen. 

4 Discussie en conclusies 

In deze paragraaf bediscussieren we de zojuist genoemde hefboomeffecten en mogelijkheden 
tot efficiency verbeteringen om de kostprijs omlaag te brengen. Verder koppelen we onze 
case resultaten terug naar de schattingen zoals die gemaakt zijn in [4] en [7]. 

Hefboomeffecten hergebruik 
Met een rekenvoorbeeld laten we zien hoe de verwijderingsbijdrage drastisch verlaagd kan 
worden door meer produkthergebruik toe te passen. 

Voorbeeld 1: produkthergebruik van KHA 
Een Klein Huishoudelijk Apparaat weegt gemiddeld 3 kg en kost nieuw f 100,-. Stel we 
kunnen 10% van deze retourapparaten v~~r f 15,- in de secundaire markt (bijvoorbeeld 
kringloopwinkels) verkopen en dit levert netto, na aftrek van inzamel- en reparatiekosten, 
ongeveer f 5,- per apparaat op. Dit reduceert bij voUedige demontage de 
verwijderingskostprijs per apparaat van f 15,15 (3*5,05) tot f 13,13 (0.9*15,15-0,1 *5). Bij 
toename van het produkthergebruik tot 25% reduceert de kostprijs van f 15,15 tot flO, 11 per 
apparaat, met andere woorden: ruim een derde. Het is dus, bij enigszins positieve 
opbrengsten, renderend een behoorlijk percentage hergebruik te behalen. Hierbij moet 
worden aangetekend dat met de huidige generatie KHA waarschijnlijk moeilijk te realiseren 
is. 

Efficiency verbeteringen door minder ver demonteren en schaa/grootte voordelen 
De berekeningen uit de vorige paragraafrepresenteren de 'state of the art' van 1997. Een van 
de doelstellingen van de Roteb experimenten is om te kijken hoe efficiency verbeteringen in 
de verwerking kunnen worden bereikt. 

Voorbeeld 2: demontageoptimalisatie van monitoren 
In een studie bij Roteb [8] is gebleken dat aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden 
bereikt in de verwerking van monitoren door minder ver te demonteren en daarbij 9% van de 
retourstroom, nl. de metaalfracties, laagwaardiger te recyclen. Gevaarlijke stoffen worden wei 
netjes gescheiden een ook de andere materiaal fraeties worden hoogwaardig verwerkt. Dit 
reduceert de kostprijs per kg met ongeveer 20 cent. Daamaast bleken besparingen mogelijk in 
de overhead, met name in locatie kosten. Hiermee kon nog eens zo'n 15 cent per kg bespaard 
worden. 

Efficiency verbeteringen door vooyselectie en accumulatie in DC 
De rol van DistributieCentra (DC's) in de huidige opzet van de Roteb retourketen is beperkt. 
Zij kan echter wei een rol van betekenis spelen in de efficiency verbetering, door te fungeren 
als een inzamelpunt. Daarmee vervult het drie functies: (a) in een selectieslag kunnen de 
verschillende Bruingoed produkten op soort, merk en type gesorteerd worden, (b) er kunnen 
stromen van verschillende filialen worden geclusterd, teneinde grotere volumes te realiseren 
en (c) een deel van het inzameltraject wordt van Roteb overgenomen. Het aanleveren van 
grote volumes homogene partijen op een beperkt aantal inzamelpunten kan de interne 



efficiency bij Roteb sterk vergroten. Uiteraard is het in het belang van de opdrachtgever dat 
deze efficiencywinsten in de prijs terug te zien zijn. 
De rol van DC's in een open loop materiaalrecyclingketen, zoals in dit hoofdstuk aan de orde 
is geweest, zal niet veeI verder gaan. In geval van closed loop produkt - en component 
hergebruikketens zal dit wellicht anders liggen, omdat de hergebruikmarkten dan binnen de 
eigen organisatie van de opdrachtgever (producent) liggen. 

Enige eindconclusies 
In [4] worden een aantal schattingen van kosten gemaakt. De huidige kosten worden geschat 
op ongeveer 20 miljoen gulden per jaar, die volledig door de gemeentelijke 
afvalstoffenheffing worden gedekt. Schattingen voor de nieuwe situatie zijn in totaal 45 
miljoen inzamel- en verwerkingskosten per jaar, inclusief de kosten voor inzameling door 
gemeenten en reparatiebedrijven, waarvoor door de producentenlimporteurs een vergoeding 
per apparaat moet worden betaald. De totale jaaromzet van de branches wordt geschat op 15.8 
miljard gulden per jaar. Met andere woorden, de verwijderingskosten zouden ongeveer 0.3 % 
van de omzet beslaan. 
Op basis van onze gegevens kunnen we geen algemene uitspraak doen over de hoogte van 
een universele bijdrage voor WeB, aangezien we geen witgoed experimenten hebben 
uitgevoerd en bruingoed beperkt is tot monitoren. Niettemin lijkt, mede doordat in het 
Apparetour project ongeveer gelijke resultaten zijn behaald als in de Roteb experimenten, een 
totaalkostprijs van f 1,50 per kg. voor beeldbuishoudend bruingoed reeel. Dit betekent dat, 
onder de gedane aanname van 100:70 ratio nieuw-oud, een verwijderingsbijdrage voor 
monitoren ruim 1 % van de nieuwprijs zou bedragen. Voor KHA kunnen we stellen dat de 
bijdrage rond de 7% van de nieuwprijs zou Jiggen bij volledige demontage- en verwerking 
per deelstroom en ongeveer 2,5% bij bulkrecycling. 
Bij een geschat volume van 15 kton KHA per jaar komt dit op nationaal niveau neer op 24 
miljoen gulden per jaar voor bulkrecycling van aIleen KHA. De schatting van [4] van 45 
miljoen gulden verwerkingskosten per jaar voor aile 185 kton WeB tezamen, waarvan 11 % 
KHA (schatting voor 2005 [6]), lijkt aan de erg optimistische kant. 
De auteur is van mening dat een verwijderingsbijdrage voor WeB als universeelpercentage 
moet worden berekend, zowel uit oogpunt van commercieie haalbaarheid als solidariteit. Een 
absolute bijdrage, van bijvoorbeeld f 40,- per apparaat, zou bepaalde kleinere produkten 
onverkoopbaar maken. 
Verder onderzoek zal zich enerzijds moeten richten op het verzamelen van betrouwbare 
infonnatie omtrent kosten en opbrengsten van WeB verwerking. Het grote aantal aannames 
door gebrek aan infonnatie alsmede de venne Ide hefboomwerking van produkthergebruik 
maken het vooralsnog voor alle actoren in de keten mogelijk voor eigen parochie te preken. 
Ook logistieke efficiency verbeteringen en een redelijke mate van produkthergebruik moeten 
in de toekomst worden nagestreefd om een kosteneffektieve retourketen voor WeB te 
realiseren. De uiteindelijke realisatie van een collectieve oplossing van Wit en Bruingoed zal 
al met al nog veel voeten in de aarde hebben. 
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Tabel 1: fracties en opbrengsten uit 119 monitoren, analoog aan [2] 
materiaalfractie gewicht (kg) opbrengst/kg (f) opbrengst (f) 
kunststoffen 262 -0,21 -55,02 
ferro 54 0,10 5,40 
non ferro 10 1,25 12.50 
printpiaten 134 2,50 335,-
kabels/draden 32 0,75 24,-
beeldbuis 511 -0,17 -86,87 
trafos en spoelen 52 0,50 4,91 
batterijen 1 -0,25 ·0,25 

uitvai 3 ° ° 
TOTALEN 1059 260,77 



Tabel2: Fracties uit de 71 KHA-apparaten t anal009 aan [2] 
materiaalfractie gewicht (kg) prijs/kg (f) opbrengst (0 
kunststoffen 59 -0,21 -12,39 
ferro 36 0,10 3,60 
non ferro 26 1,25 32,50 
motor 32 0,22 7,04 
kabelldraden 5 0,75 3,75 
batterijen 0,50 -0,25 -0,12 
restafval 9 -0,15 -1,35 
uitval 6,5 0 ° 

174 33,03 



Tabel 3: hoogte van verwijderingsbijdrage voor diverse WeB-produkten, analoog [5] 
apparaat gemiddelde nieuw verwerkingskostprijs verwijderingsbijdrage op 

monitor 
strijkijzer 

stofzuiger 

koffiezetapparaat 

verkoopprijs p.s. p.s. 70: 100 basis p.s. (tussen 
haakje % van nieuwprijs) 

f700,
f57,-

f209,-

f66,-

8.8* 1,50= f 13,20 
Roteb: 1 * 5,05=f 5,05 
App: 1*1,60=fl,601 

Roteb: 6* 5,05=f 30,30 
App: 6*1,60 = f9,60 
1,1*5,05=f5,55 
1,1 *1,60= f 1,76 

f9,24 (1,3%) 
f3,53 (6,2%) 
f 1,12 (1,9%) 
f21,21 (10%) 
f6,72 (3,2%) 
f3,88 (5,8%) 
f 1,23 (1,9%) 

1 Bij de Apparetourkostprijs zijn geschatte inzamel- en overheadkosten opgeteld door de auteur. De verschillen zin het 
gevolg van uiteenlopende verwerkingswijzen van KHA 



Epiloog 
Besluit Verwijdering Wit- en Bruingoed 

een verwijderingsbijdrage voor elektronicaproducten? 

Het gaat snel in de wereld van het Wit en Bruingoed (WeB). Onmiddellijk na het ter 
perse gaan van dit artikel, brachten de Vlehan en de FIAR i.s.m. Ploos van Amstel 
Milieu Consulting een mededeling uit waarin inhoud wordt gegeven aan uitvoering 
van het Besluit Wit en Bruingoed. Hiertoe is de Stichting Witgoed en de Stichting 
Bruingoed opgericht, waarbij producenten en importeurs zich zuHen aansluiten. De 
uitvoering van het Besluit is door de stichtingen neergelegd bij NVMP (Nederlandse 
vereniging voor Verwijdering van Metaalelektro Producten). De mededeling 
omschrijft organisatorische - en juridische zaken, de logistieke structuur, de te 
realiseren hergebruikpercentages (aHeen materiaalhergebruik), mate van demontage 
en wijze van verwijdering, aansluiting bij het Besluit Batterijen, financiering en de 
monitoring/verslaglegging. 
De verwijderingsbijdrage is gedifferentieerd over 8 productgroepen, te weten KV 
(koel- en vries apparatuur), GWG (groot witgoed, inc!. inbouw), KWG (klein 
witgoed), KHH (klein huishoudelijk), TV's, overig BOA (beeldontvangstapparatuur), 
overig BG (bruingoed) en overig KDB (klein divers bruingoed). Vande producten die 
in 1999 van start gaan zijn de verwijderingsbijdragen reeds vastgesteld, voor de 
producten die een jaar later pas aan de beurt zijn moet dit nog gebeuren. In de 
onderstaande tabel geven we de hoogte van de verwijderingsbijdragen weer: 

categorie verwijderingsbijdrage geschatte nieuwprijs v. w.bijdrage als 
per apparaat percentage van n. prijs 

KV f40 f800,- 5% 
GWG f20 f 800,- 2.5% 
KWG f15 f300,- 5% 
KHH n.n.h. (2000) f 100,-
TV f25 f 1000,- 2,5% 
BOA f15 f500,- 3% 
BG n.n.h. (2000) f200,-
KDB n.n.b. (2000) f 100,-

De bijdrage van de producten voor 2000 is nog niet bekend, maar mag worden 
geschat op de volgende bedragen; voor KHH: f 5,- a f 10,-, voor BG f 10,- a f 15,- en 
voor KDB f 5,- a f 10,- per apparaat. In het artikel is berekend dat de 
verwijderingsbijdrage tussen de 2 en 3% van de nieuwprijs zou moeten liggen, met de 
aantekening dat naar een beperkt aantal product categorieen is gekeken. 
Onze voorzichtige conclusie is dan ook dat de hoogte van verwerkingsbijdrage op het 
oog redelijk is, te meer daar naast verwijderingskosten ook overheadkosten voor de 
stichtingen, R&D en reserveringen voor tegenvallers moeten worden berekend. 
Echter, een viertal kanttekeningen moet worden geplaatst: 

1. De verwijderingsbijdrage is gebaseerd op marktprijzen in de dienstverlenersmarkt. 
Hierbij is de vraag wat de opbouw van de kostprijs en de winstmarges van deze 
verwerkers zijn. Te hoge verwerkingprijzen vorrnden in het begin van de jaren '90 
een belangrijk probleem in het Duales System Deutschland. 

2. In relatie tot 1, de mededeling laat in het midden of de landelijk beschikbare 
verwerkingscapaciteit voldoende is om de toenemende stroom WeB te verwerken. 



Bij gelijkblijvende capaciteit en toenemend volume zullen normaal gesproken de 
verwerkingsprijzen stijgen. Weliswaar is in de begroting rekening gehouden met 
tegenvallers, maar potentiele omvang hiervan is onduidelijk. 

3. In het algemeen is herwinning rendabeler naarmate het productontwerp 
recyclingvriendelijker is. Het geld door de stichtingen gereserveerd voor R&D is 
echter gericht op de ontwikkeling van milieutechnologie en inzamelconcepten. 
Het is zaak dat de producenten zelf aan de slag gaan met product ontwerp en -in 
navolging van de automobielindustrie- streven naar gesloten loop systemen, dat 
wil zeggen dat zij hun 'eigen' afgedankte producten terugnemen en hergebruiken. 

4. Gezien de moeizame voorgeschiedenis, de afwerende houding van de WeB sector 
en het korte implementatietraject moeten vraagtekens worden gezet bij het 
commitment en de operationele gereedheid van verschillende actoren. 
Bijvoorbeeld, is de detaiIhandei weI in staatlbereidwillig de haar toebedachte 
inzamelfunctie te vervullen? Zo niet, dan zou weI eens een belangrijk percentage 
van de afgedankte WeB produkten buiten het circuit om kunnen worden verwerkt. 

Conc1uderend, de WeB-sector lijkt goed op weg, maar heeft nog een hoop vragen te 
beantwoorden. 
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