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Inleiding 
Op 21 februari 2012 hebben wij besloten om tot 1 januari 2015 met Wecycle 1 een 
overeenkomst aan te gaan voor de inzameling van afgedankte elektr(on)ische apparaten op 
de milieustraat. 
Met het aangaan van deze overeenkomst hebben wij ons geconformeerd aan het landelijk 
systeem van producentenverantwoordelijkheid, dat onder andere inhoudt dat producenten 
(mede) verantwoordelijk zijn in financieel en/of fysiek opzicht voor de verwijdering van hun 
product in de afvalfase. Gelijktijdig hebben wij Meerlanden gemachtigd om de overeenkomst 
namens de gemeente uit te voeren. Vanwege de herziene Europese richtlijn voor afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur eindigt de overeenkomst van rechtswege op 14 
februari 2014. 

Gewijzigde situatie 
Op 4 juli 2012 is een herziening van de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA) aangenomen. Op 14 februari 2014 wordt de nieuwe 
regelgeving van kracht. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: 
1) de inzameldoelstelling gaat fors omhoog: van 4 kg per inwoner nu naar 17 kg per 

inwoner in 2019; 
2) de recyclingpercentages gaan met 5% omhoog naar 85% nuttige toepassing en 80% 

materiaalhergebruik; 
3) meer nadruk op het voorkomen van illegaal transport van AEEA; 
4) verwerking van AEEA is alleen toegestaan door bedrijven die zijn gecertificeerd op basis 

van Europese verwerkingsstandaarden;2 

5) verwerkers en producenten zijn verplicht om verwerkte hoeveelheden te registreren; 
6) lidstaten kunnen minimumkwaliteitsnormen voor de verwerking van AEEA invoeren. 

De herziene regelgeving heeft tevens als gevolg dat meerdere partijen tot de markt kunnen 
toetreden. Als gevolg van de wetswijziging komt de huidige overeenkomst tussen de 
gemeenten en Wecycle te vervallen. 

Wecycle is een handelsnaam van de Stichting NVMP (Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) 

en vertegenwoordigt het overgrote deel van de producenten en importeurs van elektrische apparaten en 

energiezuinige verlichting. 
2 WEELABEX-kwaliteitseisen of CENELEC-normen 
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Gevolgen voor gemeenten 
De verantwoordelijkheid van gemeenten voor de inzameling van afgedankte apparaten blijft 
in de nieuwe regeling ongewijzigd. Gemeenten kunnen de ingezamelde apparaten 
aanbieden aan een producentenorganisatie (zoals Wecycle), of deze zelf ter verwerking 
aanbieden aan een daartoe vergund recyclingbedrijf. 

Keuzemogelijkheden 
Er zijn op dit moment drie keuzemogelijkheden voor het verwerken van afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur: 
1. Verwerken via Wecycle voortzetten 
Wecycle heeft op dit moment een overeenkomst met bijna alle gemeenten en biedt aan de 
samenwerking vrijwel ongewijzigd te continueren. Gemeenten zamelen afgedankte 
apparaten op de milieustraat in en ontvangen daarvoor een vaste reële onkostenvergoeding 
van € 85 per ton voor de verwerking op de milieustraat. Daarnaast biedt Wecycle voor de 
komende contractperiode per milieustraat een eenmalige kostenvergoeding van € 1.000 
indien het middelgrote en kleine bedrijven (MKB) is toegestaan om gasontladingslampen en 
led verlichting gratis af te geven. Dit is op al onze milieustraten het geval. 
De voorliggende overeenkomst van Wecycle heeft een looptijd van twee jaar, met een 
verlengingsoptie van nog eens twee jaar. De overeenkomst wijkt niet wezenlijk af van de 
vorige overeenkomst. Nieuw in de overeenkomst is de mogelijkheid van tussentijdse 
opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 
Op basis van een landelijke evaluatie is geconstateerd dat dat de overeenkomst tussen 
Wecycle en de gemeenten goed heeft gefunctioneerd in de periode 2009-2013. Over het 
algemeen zijn gemeenten tevreden over de samenwerking, logistieke afspraken en 
onkostenvergoeding. 
2. Verwerken via WEEË (Waist Electrical and Electronic Equipment) Nederland 
WEEË NL is een nieuwe commerciële producentenorganisatie, die sinds dit jaar actief is. 
WEEË NL vergoedt niet de inzamelkosten van de gemeenten, maar de actuele marktwaarde 
van de aangeboden stromen. Daarnaast moeten gemeenten zelf de inzamelmiddelen 
(zeecontainers) ter beschikking stellen en het transport verzorgen naar het aangewezen 
sorteercentrum van WEEË NL, in ons geval het Afvalenergiebedrijf Amsterdam (AEB). 
WEEË NL garandeert een minimale opbrengst van € 85 per ton voor de afgegeven AEEA en 
biedt een (niet-kostendekkende) vergoeding voor het verzorgen van de logistiek naar het 
sorteercentrum. Opgemerkt wordt dat de garantievergoeding voor de afgifte van AEEA gelijk 
is aan de vergoeding van Wecycle, maar bij WEEË NL is daarin niet de afzet van 
energiezuinige verlichting opgenomen. De overeenkomst die WEEË NL aanbiedt, heeft een 
looptijd van twee jaar met telkens een (stilzwijgende) automatische verlenging van één jaar. 
Een eventuele samenwerking met WEEË NL biedt wellicht interessante mogelijkheden, 
maar een aantal aspecten vraagt nog om een verdere uitwerking, waaronder de vraag of er 
wel of geen aanbesteding nodig is3, de ketenaansprakelijkheid voor alle stromen (inclusief 
energiezuinige verlichting) en de (financiële) voorwaarden waaronder gemeenten op 
logistiek vlak participeren. 

3 Zowel de VNG als het landelijke adviesorgaan op het gebied van afval NVRD geeft aan dat het onduidelijk is hoe 

vanuit het perspectief van de aanbestedingsregels geoordeeld moet worden over de vermarkting van de deelstroom 

AEEA door gemeenten. Volgens VNG kan een overeenkomst met Wecycle in elk geval buiten aanbesteding 

plaatsvinden omdat Wecycle het AEEA niet inkoopt van de gemeente, maar gemeenten alleen vraagt om tegen een 

onkostenvergoeding infrastructuur ter beschikking te stellen. WEEË NL biedt een commerciële vergoeding, mogelijk 

zijn in dat geval wel aanbestedingsregels van toepassing. 
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3. Zelf vermarkten 
Gemeenten kunnen het ingezamelde AEEA ook zelf ter verwerking aanbieden aan een 
daartoe vergund bedrijf. Een dergelijk bedrijf zal, net als WEEË NL, een vergoeding betalen 
voor de deelstromen met een positieve marktwaarde, en kosten in rekening brengen voor 
deelstromen met een negatieve marktwaarde. Van belang is dat de gemeente zich in dit 
geval zal moeten indekken voor eventuele ketenaansprakelijkheid voor zorgvuldige 
verwerking van al het AEEA. In samenwerking met de koepelorganisatie van 
afvalverwerkingsbedrijven Midwaste wil Meerlanden onderzoeken welke rol Meerlanden 
mogelijk kan spelen, mede in relatie tot de derde mogelijkheid, het zelf vermarkten van 
AEEA. 

Advies 
Op dit moment geeft voortzetting van samenwerking met Wecycle de meeste zekerheid en 
duidelijkheid. Voordelen zijn de goede ervaringen van de afgelopen jaren, het bewezen 
functionerend systeem, volledig aan nieuwe wetgeving voldoen, geen aanbestedingsplicht, 
reële kostenvergoeding en ondersteuning voor (regionale en landelijke) communicatie. 

De alternatieven, samenwerking met WEEË NL of zelf vermarkten, bieden in de nabije 
toekomst wellicht interessante mogelijkheden, maar op dit moment kleven er nog te veel 
onduidelijkheden (aanbestedingsplicht) en risico's (ketenaansprakelijkheid, kostendekkende 
logistieke structuur) aan. Bijkomend voordeel is dat Meerlanden de komende periode, in 
samenwerking met Midwaste, de ontwikkelingen en marktsituatie nauwgezet volgt en 
deelnemende gemeenten informeert over ontwikkelingen. Meerlanden ondersteunt het 
voorstel van de gemeente om de samenwerking met Wecycle voort te zetten. 

Het opnieuw afsluiten van de overeenkomst heeft geen invloed op de dienstverlening naar 
onze inwoners. Inwoners kunnen zoals gebruikelijk hun afgedankte electr(on)ische 
apparaten zonder kosten inleveren bij Wecycle inzamelpunten en op de milieustraat van 
Meerlanden. 

Op basis van bovenstaande willen wij de huidige samenwerking met Wecycle voortzetten en 
de directeur van Meerlanden, drs. G.J. de Jong, machtigen voor ondertekening van de 
overeenkomst met Wecycle. De overeenkomst heeft een looptijd tot januari 2016, met een 
optie tot verlenging tot januari 2018. De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd met 
een opzegtermijn van drie maanden. 

Juridische aspecten 
Op basis van artikel 160 van de Gemeentewet dient het college van burgemeester en 
wethouders een besluit te nemen om de overeenkomst aan te gaan. De burgemeester is op 
basis van artikel 171 van de Gemeentewet bevoegd de overeenkomst te ondertekenen. 
Haarlemmermeer maakt samen met andere gemeenten gebruik van de milieustraten in 
Rijsenhout (Aalsmeer, Bennebroek, Haarlemmerliede en Spaarnwoude) en Heemstede 
(Heemstede, Bennebroek). Beide milieustraten worden door De Meerlanden geëxploiteerd. 

Uit praktische overwegingen machtigen alle gemeenten die bij de milieustraat zijn 
aangesloten dezelfde persoon om de overeenkomst te tekenen en de administratieve 
afhandeling ervan, in dit geval de directeur van Meerlanden. 
De burgemeester machtigt daarom de directeur van Meerlanden om namens hem de 
overeenkomst te ondertekenen. 
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Tevens mandateert het college, gelet op titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de 
uitvoering van de vereenkomst met Wecycle aan de directeur van Meerlanden B.V., tot 1 
januari 2016, met een optie tot verlenging tot januari 2018, of tot de dag dat de Nederlandse 
wet- en/of regelgeving die voortvloeit uit de voorgenomen herziening van de Europese 
Richtlijn voor AEEA (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) van kracht wordt, 
indien zulks eerder plaatsvindt. 

Middelen 
Het afsluiten van de overeenkomst heeft geen financiële gevolgen. De inzameling van 
afgedankte apparaten op de milieustraat is en blijft zonder kosten voor de inwoners en de 
gemeente. Voorheen compenseerde Meerlanden de kosten van inname, sortering en opslag 
met de opbrengst van de verkoop van nog waardevolle apparaten. De rest van de 
afgedankte apparaten gaat om niet (gratis) naar Wecycle. 
Om de kosten van inzameling voor gemeenten te dekken wordt een vergoeding van € 85 per 
ton betaald voor de inzameling van afgedankte apparaten op gemeentelijke milieustraten. 
De vergoeding gaat rechtstreeks naar Meerlanden. Eventuele baten vloeien terug naar de 
gemeente. Meerlanden zal de kosten en baten in de kwartaal- en jaarrapportages 
verantwoorden. 

Communicatie 
Communicatie over de inzameling van elektr(on)ische apparatuur vindt plaats via de 
Afvalkalender en via de website van Meerlanden. Als onderdeel van de afspraken rond de 
inzamelcontracten, hebben de producenten en importeurs een fonds opgericht waaruit 
pilotprojecten voor inzameling worden gefinancierd, evenals communicatieprojecten. 
Gemeenten kunnen buiten het fonds ook gratis gebruik maken van sommige Wecycle-
communicatieformats om de inzameling van e-waste te stimuleren en de bewustwording 
hieromtrent te verhogen. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. de overeenkomst met Wecycle aan te gaan voor de inzameling van afgedankte 

elektr(on)ische apparaten; 
2. gelet op titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de uitvoering van de 

overeenkomst te mandateren aan De Meerlanden B.V. voor de periode tot 1 januari 
2016, of tot de dag dat de Nederlandse wet- en/of regelgeving die voortvloeit uit de 
voorgenomen herziening van de Europese Richtlijn voor AEEA (Afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur) van kracht wordt, indien zulks eerder plaatsvindt; 

3. de eventuele baten die incidenteel voortvloeien uit het aangaan van de overeenkomst te 
verwerken in de planning & control cyclus; 

4. deze nota ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. 



onderwerp Voortzetting samenwerking Wecycle 
Volgvel 5 

Op grond van het voorgaande heeft de burgemeester besloten om: 
1. op grond van artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet, de directeur van Meerlanden te 

machtigen, om namens hem de overeenkomst voor het innemen, sorteren en opslaan 
van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op gemeentelijke 
innamevoorzieningen 2014 te ondertekenen. 

eester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
ls dezen, 
:efeuillehouder, 

ijlage(n) 

1. Overeenkomst voor het innemen, sorteren en opslaan van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur op gemeentelijke innamevoorzieningen 2014 



De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel met registratienummer 2014.0005605; 

overwegende dat: 

Ter uitvoering van het genomen besluit van burgemeester en wethouders d.d.4 februari 2014 tot het 
aangaan van de " Overeenkomst voor het innemen, sorteren en opslaan van afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur op gemeentelijke innamevoorzieningen 2014" met 
Wecycle (Stichting NVMP); 

gelet op artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

De directeur van de Meerlanden Holding nv, drs. G.J. de Jong, Aarbergerweg 41, 1435 CA 
Rijsenhout, om de gemeente Haarlemmermeer in zijn plaats te vertegenwoordigen bij het 
ondertekenen van deze overeenkomst. 

Haarlemmermeer, 11 februari 2014 

De burgemeester voornoemd. 



A^n ? Mg gemeepten 

Zoetermeer, 5 november 2013 

Telefoon 
Onze ref. 
Uw ref. 
Betreft 

(079) 7 600 611 
2013.145/wvb 

voortzetting samenwerking Wecycle 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag biedt Wecycle u hierbij een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan. Deze is erop 
gericht onze goede samenwerking voor het inzamelen van afgedankte elektrische 
apparaten (AEEA), zoals we die in 2009 met elkaar zijn aangegaan, de komende periode 
voort te zetten. De nieuwe overeenkomst biedt uw gemeente een complete oplossing om 
veilig, verantwoord en vertrouwd AEEA af te voeren en illegale handel te voorkomen. 

Voldoen aan wetgeving 
Door samenwerking met Wecycle voldoet uw gemeente volledig aan de nieuwe 
regelgeving die op 15 februari 2014 ingaat. U kunt met onmiddellijke ingang de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst sluiten. Hiervoor geldt geen aanbestedingsplicht. 

De overeenkomst loopt t/m 31 december 2015 met een optie tot verlenging t/m 
31 december 2017. Tussentijdse opzegging is mogelijk met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden. 

Voordelen samenwerken met Wecycle 
Uw voordelen van samenwerken met Wecycle op een r i j : 

• Reële kostenvergoeding van € 85,- per ton (jaarlijks geïndexeerd) bij afgifte van 
al het ingenomen AEEA aan Wecycle. 

• Eenvoudige administratieve afhandeling, automatische uitbetaling van de 
kostenvergoeding en een digitaal overzicht van het ingezamelde tonnage. 

• Optimale recycling van alle elektrische apparaten en energiezuinige lampen die 
uw inwoners inleveren op de milieustraat: Wecycle realiseert 84% 
materiaalhergebruik en 96% nuttige toepassing! Dit is ver boven de wettelijke 
doelstelling. 

Wecycle 
Boerhaavelaan 40, 2713 KX Zoetermeer 
Postbus ISO, 2700 AD Zoetermeer 

T 1073) 760 06 10 
E in(o@wecvcle.nl 
W vw.v.wecycle.nl 

BTW-nr. HL8085.12.328.B.01 
KvK271G4640 

IVecydc is een hundtlsnootn vcm de Sticiiiing Nedtrlondse Venvijdeiimj MemltkUo Producten (Stichiing NVMP) 



• Een éénmalige kostenvergoeding van € 1.000,- per milieustraat, indien het MKB 
en kleine installateurs AEEA en lampen mogen inleveren op de mllieustraat. 

o Praktische en veilige inzamelmiddelen. 
o Jaarlijks certificaat over recyclingopbrengsten en vermeden C02-uitstoot. 
« Communicatieondersteuning en inzamelcampagnes op maat. 
• Gratis voorlichting/training voor medewerkers milieustraat. 
• Geen aanbestedingsplicht. 

Afgifte aan derde 
Een gemeente kan er voor kiezen al het ingenomen AEEA niet af te geven aan Wecycle 
maar bijvoorbeeld aan een verwerker. Indien deze verwerker voldoet aan de 
WEEELABEX-kwaliteitseisen of de CENELEC-normen voor de verwerking van AEEA én als 
de verwerker alle bij de gemeente ingenomen AEEA rapporteert aan Wecycle, ontvangt 
de gemeente een registratievergoeding van € 10,- per ton. Hiermee vervallen uiteraard 
de bovengenoemde voordelen en de kostenvergoeding van € 85,- per ton. 

Communicatie 
Wecycle werkt samen met gemeenten in landelijke TV-inzamelacties rondom Koningsdag 
en Sinterklaas. Gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst sluiten, kunnen hier 
gratis aan meedoen om zo inwoners te stimuleren meer AEEA in te leveren. Daarnaast 
kunnen gemeenten gebruik maken van Wecycle-communicatieformats en Is er een 
algemene communicatiekit beschikbaar, 

Meer informatie 
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze adviseur Overheid, Eric van 
der Schans, telefoonnummer (079) 7600 671 of per e-mail 
eric.vanderschansgiwecycle.nl. Daamaast is het ook mogelijk een afspraak met hem in te 
plannen via het secretariaat, telefoonnummer (079) 7600 611. 

Nadere informatie, waaronder een overzicht met veelgestelde vragen, kunt u lezen op 
www.wecvde.nl/qemeenten2014. 

Tot slot 
Om onze samenwerking zonder onderbreking te kunnen voortzetten, ontvangen wij 
graag de getekende overeenkomst retour vóór 31 december aanstaande. 

Wij staan klaar om onze samenwerking voort te zetten en uw gemeente te ontzorgen op 
het gebied van AEEA. 

Met vriendelijke groet, 

/Jan Vlak 
directeur 



Bijlage 1 Locatie(s) gemeentelijke innamevoorzienirtg(en) 

Correspondentie a d r e s ' 

Naam bedrijf 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Naam contactpersoon 

Functie contactpersoon 

Telefoonnummer 

E-mai) 

Financiële gegevens** 
E-mailadres voor factuur 

Bankinstelling 

Rekeningnummer 

BTW nummer 

Adresgegevens (deelnemende) GEMEENTE** * 

Naam Gemeente 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Naam contactpersoon Gemeente 

Functie contactpersoon 

Telefoonnummer 

e-mail 

Algemene gegevens 
Samenwerkingsverband? 

Zo ja, wie is partner? 

JA/NEE 

Mll ieustraat (ml l leust ra ten) 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Telefoonnummer 

e-mall 

Gelieerd(e) Krlngloopbedrijf 
Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Telefoonnummer 

e-mail 

in te vul len cellen 

• Op dit adres ontvangt u correspondentie van Wecycle. 
••Op dit adres ontvangt u de rappoitage van Wecyde. In het geval van een derde partij ontvangen wij graag een machttgmgi 
• ' * Bi] situatie dat een derden parti] voor meerdere gemeenten de Inzameltaak uitoefend graag afzonderlijk aangeven welke gemeenten het betreft; dit in het kader van de jaarlijkse Benchmark 



Bijlage 2 

Bewijs van acceptatie van AEEA en lampen afkomstig van niet-
particuliere ontdoeners (MKB) 

Gemeente verklaart dat het middelgrote en kleine bedrijven (MKB) en installatiebedrijven 
toestaat om conform Artikel 3 lid 1 van de WEEË Overeenkomst 2014 op de in Bijlage 1 
genoemde locaties AEEA, gasontladingslampen en ledverlichting om niet (gratis) af te geven. 

Conform artikel 5 lid 3 van de WEEË overeenkomst 2014 ontvangt de Gemeente hiervoor een 
eenmalige kostenvergoeding van € 1.000,- bij bewezen acceptatie. 

Namens de gemeente: 

Naam:. 

Datum: 

Ondertekening (met stempel gemeente): 



Bijlage 3 

Operationele Voorwaarden 

a. ingenomen AEEA dient te worden afgegeven, inclusief mobieltjes, computers, groot 
witgoed apparaten, etc. 

b. Ingeleverde apparatuur dient compleet te zijn, dat wil zeggen dat de belangrijkste 
onderdelen aanwezig zijn en één geheel vormen (kabels, ICT-onderdelen, e tc) . 

c. Het inladen van de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen dient zodanig te gebeuren 
dat breuk en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Speciale aandacht voor het: 

- vermijden van breuk bij beladen van CRT-televisies en -monitoren 
- vermijden van breuk bij beladen van Flat Panel Displays (zowel televisies als 

monitoren). 
- vermijden van schade aan het koelsysteem bij laden van koel-/vriesapparatuur 

in de container. 

d. De in te laden AEEA dient vrij te zijn van zichtbare vervuiling. Speciale aandacht voor: 
- vervuiling van koel-/vriesapparatuur met voedselresten 
- vervuiling van de ter beschikking gestelde inzamelmaterialen door frituurvet 
- aangeboden apparatuur met gasontladingslampen (bijv. zonnehemels, 

armaturen). De lampen dienen te worden verwijderd en in de daartoe door 
Wecycle ter beschikking gestelde inzamelmiddelen te worden geplaatst. 

e. Wecycle is gerechtigd apparatuur die niet voldoet aan de onder c. en d. genoemde 
voorwaarden, na aanmaning, op kosten van gemeente te laten verwerken danwel de 
geleden schade te laten herstellen. Alvorens hiertoe over te gaan, neemt Wecycle eerst 
contact op met de gemeenten, om een afspraak te maken over de afhandeling. 

f. De gemeente verplicht zich in te spannen om een beladingsgraad per inzamelcontainer 
van minimaal 3.600kg te realiseren. 

g. De gemeente zal de ter beschikking gestelde inzamelmaterialen behandelen als een 
goed huisvader. 

h. Bij het beladen dienen alle handelingen met zorg uitgevoerd te worden om het 
vrijkomen van schadelijke stoffen in lucht, water of bodem als gevolg van schade of 
lekkage te vermijden. 
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e. Wecycle is gerechtigd apparatuur die niet voldoet aan de onder c. en d. genoemde 
voorwaarden, na aanmaning, op kosten van gemeente te laten verwerken danwel de 
geleden schade te laten herstellen. Alvorens hiertoe over te gaan, neemt Wecycle eerst 
contact op met de gemeenten, om een afspraak te maken over de afhandeling. 

f. De gemeente verplicht zich in te spannen om een beladingsgraad per inzamelcontainer 
van minimaal 3.600kg te realiseren. 

g. De gemeente zal de ter beschikking gestelde inzamelmaterialen behandelen als een 
goed huisvader. 

h. Bij het beladen dienen alle handelingen met zorg uitgevoerd te worden om het 
vrijkomen van schadelijke stoffen in lucht, water of bodem als gevolg van schade of 
lekkage te vermijden. 



OVEREENKOMST VOOR HET INNEMEN, SORTEREN EN OPSLAAN VAN 
AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) 

OP GEMEENTELIJKE INNAMEVOORZIENINGEN 

WEEË Overeenkomst 2014 

Partijen 

1. Wecycle (een handelsnaam van Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro 
Producten), statutair gevestigd te (2713 HX) Zoetermeer, kantoorhoudende aan de 
Boerhaavelaan 40, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de 
heer drs. J.D. Vlak, hierna te noemen "Wecycle", 

en 

2. De Gemeente. 
ten deze ingevolge het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door , 
daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet gemachtigd door 

; (naam), 
in zijn hoedanigheid van burgemeester, handelend ter uitvoering van een besluit 

van burgemeester en wethouders d.d. , 
hierna te noemen "de Gemeente", 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

op grond van de Richtlijn 2012/19/EU van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur (PbEU 2012, L 197/38) (de Richtlijn) en de daarop 
gebaseerde Nederlandse implementatiewetgeving, de In deze regeling genoemde 
apparatuur na afdanking ingenomen dient te worden en vervolgens te worden verwerkt; 

de Gemeente op grond van de Richtlijn en Nederlandse implementatiewetgeving verplicht 
is afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen en er 
zorg voor dient te dragen dat er op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde 
plaats binnen de Gemeente of binnen de Gemeenten waarmee wordt samengewerkt, in 
voldoende mate gelegenheid wordt geboden voor de houders en distributeurs om 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens ten 
minste om niet achter te laten; 

de producenten en distributeurs of een derde die namens of ten behoeve van een 
producent of distributeur handelt, verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking 
van afgedankte door hen op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparatuur; 



de producenten de Gemeente verzoeken gebruik te mogen maken van de gemeentelijke 
infrastructuur voor de inname, sortering en opslag van AEEA, zoals gedefinieerd in de 
Richtlijn en de Nederlandse implementatiewetgeving, en daarvoor een 
onkostenvergoeding bieden aan de Gemeente; 

partijen zich er naar beste kunnen voor inspannen zoveel mogelijk AEEA gescheiden in te 
zamelen voor verantwoorde recycling zodat grondstoffen blijven behouden, het milieu zo 
min mogelijk wordt aangetast en C02-uitstoot zoveel mogelijk wordt vermeden; 

partijen het zicht op de beheersketen van AEEA en de registratie daarvan willen 
verbeteren; 

partijen ernaar streven om de totale maatschappelijke kosten van het beheer van AEEA 
zo laag mogelijk te houden; 

de Gemeente om niet gebruik kan maken van de communicatieformats die Wecycle ter 
beschikking stelt, zoals een postertool, beeldmateriaal en redactionele teksten alsmede 
ondersteunende middelen om uit te delen op de milieustraat om lokaal aan te kunnen 
haken op de landelijke inzamelcampagnes van Wecycle; 

deze overeenkomst er toe strekt dat Wecycle ten behoeve van alle bij haar direct of 
indirect aangesloten producenten jegens de Gemeente volledige invulling geeft aan de 
financiële producentenverantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 13 van de Nederlandse 
implementatiewetgeving, uitsluitend betreffende de activiteiten als bedoeld in artikel 3 lid 
1 en 2 van deze wetgeving; 

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN 

Artikel 1 Definities 

1. Nederlandse implementatiewetgeving: de Regeling beheer elektrische en elektronische 
apparatuur van 19 juli 2004 met nummer SAS/2004072357, zoals nadien gewijzigd, en -
na inwerkingtreding daarvan - de opvolgende regeling van gelijke strekking; 

2. Elektrische en elektronische apparatuur: de apparatuur bedoeld in artikel 1, lid 1, sub b 
van de Nederlandse implementatiewetgeving; 

3. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): de apparatuur bedoeld in 
artikel 1, lid 1, sub c van de Nederlandse implementatiewetgeving; 

4. Innemen: de activiteit bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Nederlandse 
implementatiewetgeving; 

5. Inzamelmiddel: een ter keuze van Wecycle aangewezen en ter beschikking gestelde 
container en/of ander inzamelmiddel bestemd voor de inzameling van AEEA; 

6. Gemeentelijke innamevoorziening: de plaats als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de 
Nederlandse implementatiewetgeving, zijnde de locatie door de Gemeente aangewezen 
om AEEA af te geven, zoals bijvoorbeeld kan zijn de gemeentelijke milieustraat, een 
aangewezen locatie door derden beheerd, een krlngloopbedrijf en de gemeentewerf. 

7. Opslaan: bewaren van de ingenomen AEEA op een zodanige manier dat die geen 
negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de verdere verwerking; 

8. Passende verwerking: de minimale voorwaarden voor be- en verwerking van AEEA; 



9. WEEË Overeenkomst 2014: de onderhavige overeenkomst en de bijbehorende bijlagen. 

Artikel 2 Algemeen 

1. De werking van de WEEË Overeenkomst 2014 is beperkt tot de in bijlage 1 van de WEEË 
Overeenkomst 2014 met naam en adres genoemde innamevoorziening(en) van de 
Gemeente. 

2. In bijlage 1 is de naam van de contactpersoon van de Gemeente opgenomen, die 
gerechtigd is ter zake van de uitvoering van de WEEË Overeenkomst 2014 namens de 
Gemeente beslissingen te nemen. Contactpersoon is als zodanig niet gerechtigd tot 
wijziging van de WEEË Overeenkomst 2014. 

Artikel 3 Verplichtingen van de Gemeente 

1. De Gemeente is verplicht naar beste kunnen zorg te dragen voor het innemen, sorteren, 
opslaan en gereedmaken voor transport van AEEA afkomstig van particuliere huishoudens 
en niet-particuliere ontdoeners. In geval van niet-particullere ontdoeners moet het wel 
gaan om AEEA afkomstig van particuliere ontdoeners, dan wel om hiermee naar aard en 
hoeveelheid vergelijkbare apparatuur. 

2. De sortering van het door de Gemeente ingenomen AEEA als bedoeld in artikel 3 lid 1 van 
de WEEË Overeenkomst 2014 blijft beperkt tot een sortering tussen gasontladingslampen 
en ledverlichting enerzijds en overig AEEA anderzijds. Indien nieuwe 
implementatieregelgeving aanvullende kwaliteitseisen stelt aan de sortering van AEEA zal 
de Gemeente hieraan meewerken. 

3. De Gemeente is verplicht alle ingenomen AEEA in de daartoe ter beschikking gestelde 
inzamelmiddelen deugdelijk op te slaan respectievelijk gereed te maken voor transport, 
met in acht neming van het bepaalde in bijlage 3 van dë WEEË Overeenkomst 2014. 

4. Wecycle verkrijgt in alle gevallen de volledige eigendom van de AEEA door het enkele feit 
en op het moment dat de desbetreffende zaken In een door Wecycle beschikbaar gesteld 
inzamelmiddel zijn geplaatst. Tot het moment van afgifte als bedoeld in artikel 3 lid 5 en 
6 van de WEEË Overeenkomst 2014 is de Gemeente houder van de AEEA. 

5. De Gemeente is verplicht ingenomen AEEA af te geven aan Wecycle of. Indien Wecyde 
dat aangeeft, aan een door haar aangewezen derde. 

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 5 is de Gemeente gerechtigd tot afgifte van 
AEEA aan een kringloopbedrijf dat blijkens bijlage 1 van de WEEË Overeenkomst 2014 
aan de Gemeente gelieerd is. Afgifte aan een kringloopbedrijf dient beperkt te blijven tot 
afgifte van AEEA bestemd voor producthergebruik. Indien producthergebruik niet 
mogelijk is zal het kringloopbedrijf het AEEA afgeven op de gemeentelijke 
innamevoorziening. De hoeveelheden die aan het kringloopbedrijf worden afgegeven, 
worden door de Gemeente geregistreerd. Een kopie van deze registratie wordt op 
verzoek aan Wecycle verstrekt. De Gemeente ziet er op toe dat het gelieerde 
kringloopbedrijf niet levert aan andere bedrijven, waaronder begrepen andere 
kringloopbedrijven. 

7. De Gemeente meldt gevulde inzamelmiddelen aan op een door Wecycle bepaalde wijze 
en bij een door Wecycle aangewezen derde. 



Artikel 4 Verplichtingen van Wecycle 

1. Wecycle verstrekt tijdig deugdelijke en voldoende inzamelmiddelen voor de opslag van 
door de Gemeente ingenomen AEEA, afgestemd op de vereiste capaciteit. 

2. Wecycle draagt er zorg voor dat door de Gemeente conform artikel 3 lid 7 van de WEEË 
Overeenkomst 2014, aangemelde volle inzamelmiddelen binnen twee (2) werkdagen 
worden gewisseld voor lege. 

3. Wecycle draagt zorg voor de registratie van de gewichten van het door of namens de 
Gemeente aan de opdrachtgever aangeboden AEEA. 

4. Wecycle geeft de Gemeente inzicht in de in artikel 4 lid 3 bedoelde gewichten. De 
rapportage geschiedt in een door Wecycle te bepalen elektronische vorm. 

5. Wecycle stelt desgevraagd om niet aan de Gemeente haar communicatieformats ter 
beschikking, zoals een postertool, beeldmateriaal en redactionele teksten alsmede van 
ondersteunende middelen. 

Artikel 5 Vergoeding voor Gemeenten 

1. Ter invulling en volledige nakoming van de producentenverantwoordelijkheid als bedoeld 
in artikel 11 lid 1 van de Nederlandse implementatiewetgeving, ontvangt de Gemeente 
voor de in artikel 3 genoemde activiteiten en verplichtingen met ingang van het aangaan 
van de WEEË overeenkomst 2014 een vergoeding van opdrachtgever van € 0,085 per kg 
(zegge: acht en een halve Eurocent per kilogram) voor de vanaf die datum aan de 
opdrachtgever aangeboden en geaccepteerde AEEA. De in dit artikel genoemde 
vergoeding per kg is mede gebaseerd op de strikte toepassing van artikel 3 lid 5 van de 
WEEË Overeenkomst 2014. 

2. In afwijking van artikel 3 lid 5 en artikel 5 lid 1, is het de Gemeente toegestaan in plaats 
van aan Wecycle al het ingenomen AEEA af te geven aan een derde, indien deze derde 
een verwerker is die is gecertificeerd volgens en voldoet aan WEEELABEX-kwaliteitseisen 
of CENELEC-normen voor verwerking. Indien de Gemeente met een dergelijke verwerker 
overeenkomt dat deze verwerker de betrokken AEEA zelf verwerkt en dat deze verwerker 
het van de Gemeente afgenomen en door hem verwerkte volume AEEA bij Wecycle 
rapporteert conform de opgave vereisten van Wecylce, zal de Gemeente van Wecycle een 
bedrag van € 0,01 per kg (zegge: één Eurocent per kilogram) voor door deze verwerker 
aldus gerapporteerde en zelf verwerkte AEEA ontvangen. Als verwerker in de zin van dit 
lid zal ook gelden een derde die aantoonbaar ervoor zorg draagt dat een verwerker die 
voldoet aan de vereisten genoemd in dit lid de AEEA zal verwerken. Indien de Gemeente 
ervoor kiest om in plaats van de WEEË Overeenkomst 2014 de optie zoals beschreven in 
dit lid toe te passen, zal de WEEË Overeenkomst 2014 na toepassing van de opzegtermijn 
en procedure zoals voorgeschreven in artikel 8 lid 2, worden vervangen door een nieuwe, 
tussen Gemeente en Wecycle te sluiten overeenkomst, waarin betaling van de vergoeding 
zoals beschreven in dit lid zal worden uitgewerkt. 

3. Indien blijkens bijlage 2 van de WEEË Overeenkomst 2014 de Gemeente het aan 
middelgrote en kleine bedrijven (MKB) en installatiebedrijven toestaat om op de 
Gemeentelijke innamevoorzieningen gasontladingslampen en ledverlichting af te geven, 
ontvangt de Gemeente daarvoor een eenmalige kostenvergoeding van € 1.000,- (zegge: 
duizend Euro) bij bewezen acceptatie. 



4. De in artikel 5 lid 1 genoemde vergoeding wordt met ingang van een nieuw kalenderjaar 
geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (CBS CPI), voor het eerst op 1 
januari 2015. 

5. Op de in artikel 5 lid 1 genoemde vergoeding is de verleggingsregeling genoemd in artikel 
12 lid 5 Wet op de Omzetbelasting 1968 juncto artikel 24bb Uitvoeringsbesluit 
Omzetbelasting 1968 van toepassing. 

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 4 wordt in geval van een negatieve 
consumentenprijsindex (CBS CPI) niet geïndexeerd. 

7. De vergoeding zal door Wecycle elk kwartaal automatisch overgemaakt worden op basis 
van de in artikel 4 lid 4 van de WEEË Overeenkomst 2014 genoemde rapportage. 

8. Wecycle vergoedt binnen dertig (30) dagen na elk kalenderkwartaal. 

9. Indien blijkens bijlage 1 van de WEEË Overeenkomst 2014 Wecycle de op grond van de 
WEEË Overeenkomst 2014 verschuldigde geldsbedragen aan een derde dient te voldoen, 
is Wecycle met de betaling aan die derde tevens jegens de Gemeente gekweten. 

Artikel 6 Audit-regeling 

1. Wecycle is gerechtigd om, aangekondigd en onaangekondigd, door middel van een 
visuele controle op de Gemeentelijke innamevoorziening nader te onderzoeken of te laten 
onderzoeken of de Gemeente gedragingen verricht die strijdig zijn met het bepaalde In 
artikel 3 lid 3, 5 en/of 6 van de WEEË Overeenkomst 2014. De Gemeente zal hieraan 
haar volledige medewerking verlenen. 

2 Wecycle kan indien de uitkomst van het bepaalde in artikel 6 lid 1 daartoe aanleiding 
geeft de Gemeente verzoeken om medewerking te verlenen aan een dossieronderzoek 
door de accountant van Wecycle bij de Gemeente. De Gemeente zal inwilliging van het 
verzoek nimmer onthouden of daaraan nadere voorwaarden verbinden. De Gemeente zal 
aan het onderzoek haar volledige medewerking verlenen. 

3. Indien de Gemeente of haar accountant een redelijk vermoeden heeft dat de in artikel 4 
lid 4 bedoelde informatieverstrekking niet juist is, zal Wecycle desgevraagd inzicht geven 
in de gevraagde gegevens ten aanzien van de Gemeente. Wecycle zal hieraan haar 
volledige medewerking verlenen. 

4. De accountant belast met het onderzoek als bedoeld in artikel 6 lid 2 en lid 3 zal de 
bevindingen van zijn onderzoek aan de Gemeente en aan Wecycle rapporteren. 

5. Indien uit de bevindingen van de visuele controle en het onderzoek als bedoeld in artikel 
6 lid 1 respectievelijk artikel 6 lid 2 blijkt dat de Gemeente haar verplichtingen als 
bedoeld in artikel 3 lid 3, 5 en/of 6 om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet 
volledig is nagekomen, zullen de kosten van het onderzoek zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 
door de Gemeente worden gedragen. 

6. Indien uit het onderzoek als bedoeld in artikel 6 lid 3 blijkt dat Wecycle zijn verplichting 
op grond van artikel 4 lid 4 om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet volledig is 
nagekomen, zullen de kosten van het onderzoek zoals bedoeld In artikel 6 lid 3 door 
Wecycle worden gedragen. 

7. Indien op grond van het onderzoek zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 en lid 2 geconstateerd 
is dat de Gemeente de verplichtingen uit artikel 3 lid 3, 5 en/of 6 niet volledig nakomt, 



heeft Wecycle het recht om de reeds uitbetaalde vergoedingen, zoals bedoeld in artikel 5 
lid 1, van het gehele lopende kalenderjaar terug te vorderen. 

Artikel 7 Gevolgen niet nakoming van de overeenkomst 

1. Elk der partijen is gerechtigd tot onmiddellijke beëindiging van de WEEË Overeenkomst 
2014 door middel van schriftelijke opzegging indien één van de partijen zijn 
verplichtingen uit hoofde van de WEEË Overeenkomst 2014, na door de andere partij in 
gebreke te zijn gesteld, niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn nakomt. 
De ingebrekestelling bevat een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst van de 
niet nagekomen verplichtingen, waarbij een redelijke termijn, doch minimaal vijf (5) 
werkdagen, wordt gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. 

2. Het vorenstaande laat ieder ander of verdergaand wettelijk recht van elk der partijen 
wegens niet nakoming van een verplichting uit hoofde van de WEEË Overeenkomst 2014 
onverlet. 

3. De verplichtingen van Wecycle jegens de Gemeente op grond van de WEEË 
Overeenkomst 2014 gelden niet als hoofdelijke verplichtingen. 

Artikel 8 Duur en beëindiging 

1. De WEEË Overeenkomst 2014 gaat in op 14 februari 2014 of op de datum van 
ondertekening indien de WEEË Overeenkomst 2014 voor deze datum wordt ondertekend 
en loopt tot 31 december 2015 met een verlengingsoptie van 2 jaar tot uiterlijk 31 
december 2017. De WEEË Overeenkomst 2014 vervangt vanaf het moment van zijn 
inwerkingtreding de eerdere overeenkomst tussen de Gemeente en Wecycle over AEEA. 

2. Elk der partijen is gerechtigd de WEEË Overeenkomst 2014 tussentijds schriftelijk op te 
zeggen met in acht neming van een termijn van drie maanden. Uiterlijk 1 oktober 2015 
geeft de Gemeente aan Wecycle aan of gebruik wordt gemaakt van de verlengingsoptie, 
zoals bedoeld in artikel 8 lid 1. 

3. Indien gedurende de looptijd van de WEEË Overeenkomst 2014 nieuwe wettelijke 
voorschriften van kracht worden die van belang zijn voor de uitvoering van de WEEË 
Overeenkomst 2014, geven partijen hieraan gevolg. 

Artikel 9 Producentenverantwoordelijkheid 

1. Met het aangaan van deze WEEË Overeenkomst 2014 doet de Gemeente geheel en 
onvoorwaardelijk afstand van al haar andere en/of verdergaande rechten en/of 
aanspraken jegens Wecycle en/of de bij Wecycle aangesloten individuele producenten 
van de in de Nederlandse implementatiewetgeving bedoelde apparatuur. 

2 Het bepaalde in artikel 9 lid 1 geldt mede als derdenbeding ten behoeve van Wecycle. 

Artikel 10 Rechtskeuze en geschillenregeling 

1. Op de WEEË Overeenkomst 2014 is Nederlands recht van toepassing. 

2. Partijen zullen trachten geschillen voortvloeiende uit of naar aanleiding van de WEEË 
Overeenkomst 2014 In eerste instantie in goed onderling overleg op te lossen. Indien dit 
niet tot een voor één der partijen bevredigende oplossing leidt, zal het geschil bij 
voorkeur door partijen gezamenlijk worden voorgelegd aan een bij het Nederlands 



Mediation Instituut te Rotterdam ingeschreven mediator. Partijen zullen actief en 
constructief participeren in de mediationprocedure. Beide partijen dragen de helft van de 
kosten van de mediation, tenzij in de procedure daarover andere afspraken worden 
gemaakt. Partijen wijzen gemeenschappelijk een mediator aan. Indien de mediation niet 
of niet binnen een bevredigende termijn leidt tot een vaststellingsovereenkomst tussen 
partijen zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank te 's-Gravenhage. 

Artikel 11 Bijlagen 

1. De WEEË Overeenkomst 2014 bevat drie bijlagen: 
a. Bijlage 1: Locatie(s) Gemeentelijke innamevoorziening(en) 
b. Bijlage 2: Bewijs van acceptatie van AEEA en lampen afkomstig van niet-particuliere 

ontdoeners (MKB) 
c. Bijlage 3: Operationele Voorwaarden 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend: 

Wecycle De Gemeente 
Zoetermeer Plaats: 
d.d.: d.d.: 

drs. J.D. Vlak (naam) 
directeur Wecycle (functie) 


