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GRONDSTOFFENSCHAARSTE BIEDT KANSEN
Één miljoen kilo technologische
apparatuur ingezameld via RTA!

één miljoen kilo ingezameld!

Even voorstellen:
nieuwe verwerker Dusseldorp

Het negende jaar van RTA is gepasseerd.

Om precies te zijn, heeft RTA in 2013 166.403 kg

een mooie mijlpaal. De verwachting was pas

Er werd via RTA in 2013 een recordaantal

ingezameld. De verwerking leidde tot 85,7%

begin 2014 zover te zijn. Goed dat het toch iets

kilo’s afgedankte technologische apparatuur

hergebruik en 13,8% energieterugwinning.

eerder is geworden, het najaar 2013. In 2013 is

RTA streeft er naar ieder jaar de inzameling en verwerking kostenefficiënter te

ingezameld, 166.000 kg! Naast dat het 15%

Hiermee voldoet RTA opnieuw ruimschoots aan de

RTA na vier jaar de markt opgegaan om te bezien

organiseren. Een belangrijke schakel daarin is de inzamelaar en verwerker van de

meer is dan in het jaar ervoor, passeerde RTA

wettelijke normen. Ook de nieuwe Europese streef-

of het met de inzameling en verwerking nog

afgedankte apparatuur. Elke drie of vier jaar doet RTA een uitvraag in de markt

daarmee ook de grens van de één miljoen kilo

cijfers worden gehaald door RTA. Toch blijven er

kostenefficiënter kan. Na een tender- en selectie-

om te controleren of de inzamel- en recycleprocessen nog beter en goedkoper

ingezamelde apparatuur. Een fantastisch resul-

genoeg uitdagingen. De per 2016 door de overheid

procedure is gekozen voor het bedrijf Dusseldorp

kunnen. In 2013 nodigde RTA zes gespecialiseerde bedrijven uit offerte uit te

taat waar de deelnemers trots op kunnen zijn!

aangescherpte inzameldoelstellingen zijn ambitieus

Inzameling en Recycling BV te Lichtenvoorde.

brengen. In het najaar van 2013 viel het besluit om op 1 januari 2014 in zee

Het jaar 2013 was ook een periode waarin de

en vragen extra inspanning van de deelnemers

De verwachting is dat hierdoor de kosten voor

te gaan met Dusseldorp Inzameling en Recycling BV. Met name de aandacht

discussie is gevoerd over de toekomst van RTA

van RTA, hun afnemers en andere partijen die zich

RTA-deelnemers verder naar beneden zullen gaan.

voor de restwaarde gaf de doorslag. Maar ook het feit dat Dusseldorp als

én waarin duidelijk werd hoe de nieuwe wet-

bezighouden met de inzameling en verwerking van

In december 2013 zijn de handtekeningen onder

familiebedrijf goed past bij de branche speelde een rol. Onder aan de streep

en regelgeving in Nederland er uit gaat zien

afgedankte technologische apparatuur.

een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst gezet.

ging het natuurlijk eerst en vooral om kostenefficiency.

Ondertekening samenwerking
Stichting RTA en Dusseldorp

in het kader van de nieuwe WEEE-richtlijn.
Dan was er ook nog de keuze voor een nieuwe

Het binnenhalen van de miljoenste kilogram,

verwerker. Kortom, never a dull moment!

sinds de oprichting van RTA in 2005, is uiteraard

Symposium ‘Schaarste aan grondstoffen’

over wat er in de keten na hergebruik gebeurt.
Naast dat dit gunstig is voor de economie,

Op 8 mei 2014 vierde RTA dat er één miljoen

momenten. Een vijftigtal mensen, waaronder

levert het ook milieuvoordelen op. Ernst Worrell,

kilo afgedankte apparatuur is ingezameld. Het

veel deelnemers van RTA, verzamelde zich en

grondstoffendeskundige aan de Universiteit van

was een boeiende bijeenkomst met bijzondere

ging naar huis met extra kennis en motivatie als

Utrecht, gaf een kijkje in de keuken. Wat zijn nou

‘cadeau’ van RTA.

precies de voordelen van recycling in het licht van
oprakende grondstoffen.

Erik Peekel praatte de middag aan elkaar op zijn
bekende flamboyante wijze. Met de microfoon ging

Afsluitend schotelde Erik Peekel de deelnemers

Erik de zaal in om diverse aanwezigen – waaronder

een aantal stellingen voor. Iedereen werd

voorzitter Kees Groeneveld – te bevragen op het

uitgedaagd te kiezen voor of tegen. Er ontstonden

hoe en waarom van RTA. Daarna ging Michel

amusante en interessante discussies.

Rademaker van The Hague Center for Strategic

RTA-deelnemer Roche Diagnostics levert de één miljoenste kilo technologische apparatuur in
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Ernst Worrell aan het woord

Studies in op het wereldvraagstuk van grondstof-

Als klapstuk van de middag werd RTA-deelnemer

fenschaarste. Michel wees de aanwezigen op de

Roche Diagnostics in het zonnetje gezet bij

economische consequenties van deze schaarste.

het symbolisch overhandigen van de één

Steven Art van metalensmelter Umicore vertelde

miljoenste kilo.
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Nieuwe wet- en regelgeving

Waar staat RTA nu?

In het RTA-jaarverslag van vorig jaar bent u uitvoerig geïnformeerd over de nieuwe Europese

RTA heeft zich in 2013 beraden op haar

wet- en regelgeving die sinds juli 2012 van kracht is geworden. Op 14 februari 2014 is de

toekomst. Aanleiding was de op handen

Nederlandse uitvoeringsregeling in werking getreden. Dat had behoorlijk wat voeten in de

zijnde aanscherping van Europese

aarde en het verhaal is nog niet afgelopen op het moment van schrijven (juni 2014). Hier-

inzamelnormen. Kan RTA hieraan voldoen

onder een impressie.

met de huidige governance? De voorlopige
uitkomst van de discussie is dat RTA pas

De Nederlandse overheid heeft gekozen voor

en importeurs van E-waste – dus ook RTA – een

op de plaats houdt, in het licht van de

een strikte implementatie van de nieuwe

financiële bijdrage te leveren ter dekking van de

rapportage via het Nationale Register waaruit

Europese WEEE-richtlijn. Dit betekent dat de

kosten van dat nieuwe nationale WEEE-

waarschijnlijk zal blijken dat er voldoende

Nederlandse regeling zo dicht mogelijk bij

Register. RTA onderhandelt nog met

wordt ingezameld en verwerkt.

de bestaande bepalingen in de richtlijn is

betrokkenen om te voorkomen dat er

gebleven. De nieuwe inzamel- en recycling-

oneigenlijke kosten worden doorbelast.

doelstellingen zijn uiteraard ook in de

FHI huisjurist mr. Frank Meijers

De wereld om RTA heen verandert. De aanscherping van Europese inzameldoelstellingen is zo’n

en interviews met vele partijen in het veld

andere stromen moeten rapporteren, verkrijgt

Nederlandse regeling opgenomen. Er is een

In de tweede plaats dienen alle verwerkers van

verandering. Het bestuur stelde zich de vraag

leidden tot een rapportage aan het bestuur. In

de overheid een completer beeld en gaat de

aantal zaken dat eruit springt, anders is/wordt.

E-Waste volgens WEEELABEX / Cenelec

of dat voor RTA consequenties zou kunnen

de loop van 2013 werd duidelijk dat RTA niet

kans dat het retourpercentage hoger blijkt te

standaard gecertificeerd te zijn. Ook de

uitvoering dreigt afbreuk te doen aan de

hebben. Ter beantwoording van die vraag is

verantwoordelijkheid gesteld kan worden voor

zijn drastisch omhoog. RTA zal in elk geval niet

Ten eerste, er komt een Nationaal WEEE-

verwerker van RTA. Dit dient voor 1 juli 2015

onafhankelijkheid van het systeem zoals het

het management opgedragen informatie te

afvalstromen die buiten het RTA-circuit worden

als enige kunnen worden aangesproken op het

Register. Voorheen was Agentschap NL het

een feit te zijn. De weg er naartoe is nog

uitgangspunt was.

verzamelen als input voor de deelnemers en

verwerkt. Zodra gewerkt gaat worden met een

feit dat de inzameldoelstellingen eventueel niet

opgaveportaal voor RTA. Dat betekent dat meer

weerbarstig; er zijn nog onvoldoende

het bestuur van RTA. Een uitvoerige deskstudie

Nationaal Register waaraan verwerkers ook

worden gehaald. Hierdoor is de dreiging afge-

partijen dan alleen RTA en haar deelnemers, die

auditoren om de tientallen verwerkers in

Ten tweede maakt RTA bezwaar tegen het feit

ook afgedankte apparatuur inzamelen en

Nederland te certificeren.

dat de producenten en importeurs hier een

wend dat RTA een verplichting krijgt opgelegd

Inzamel- en recycleresultaat 2013

extra financiële bijdrage dienen te leveren.

verwerken, jaarlijks opgave dienen te doen bij

van de stichting RTA heeft daarom besloten de

dat nieuwe Nationale WEEE-Register. Gedacht

Het is de bedoeling dat in 2014 een convenant

RTA is medio 2014 hierover volop in discussie

kan worden aan verwerkers die uit ander

opgesteld en ondertekend wordt om het

met het ministerie van Infrastructuur en

99,73% nuttige toepassing:

bronnen apparatuur aangeboden krijgen. De

genoemde Monitoringsberaad een formele

Milieu dat voor de inrichting verantwoordelijk

85,91% materiaal hergebruik

gegevens die het WEEE-Register verzamelt,

basis te geven als counterpart voor het

is. RTA is samen met collega-organisatie WEEE

worden voorgelegd aan een nieuw in te richten

ministerie. RTA stelt zich in dit proces kritisch

Nederland gevraagd om met een alternatief

Monitoringsberaad waar ook RTA in kan gaan

op. De kritiek loopt langs twee lijnen.

plan te komen. RTA neemt deze actie in het
belang van haar deelnemers en met

participeren. Doel is om beter in beeld te
krijgen wat het werkelijke verwerking-

Ten eerste gaat het over de organisatie van

ondersteuning van de bekende FHI huisjurist

percentage is. Daartoe dienen alle producenten

het nationale WEEE-Register. De voorgestelde

mr. Frank Meijers.
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waaraan niet kan worden voldaan. Het bestuur
bestaande organisatie in stand te houden en de

Totaal ingezameld
en verwerkt:
166.403 kilo

13,82% energie terugwinning

ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.
Ondertussen blijft RTA alert en scherp op
nieuwe kansen die zich voordoen voor haar
deelnemers om aan hun maatschappelijke

0,12% gestort
0,14% verbranden

verantwoordelijkheid te voldoen tegen
minimale kosten.
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op de markt gebrachte elektr(on)ische apparatuur 2013

BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(in euro’s)

1.800
1.600
1.400

staat van baten en lasten over 2013
31-12-2013

31-12-2012

(in euro’s)

2013

2013 begroting

2012

ACTIVA

BATEN

Vlottende activa

Verwijderingsbijdragen

161.764

158.000

147.957

door de deelnemers is in 2013 gelijk gebleven

9.071

Aansluitingsbijdragen

15.500

15.000

15.000

aan die van 2012. Financieel gezien was 2013

541

2.405

Interestbaten

12.856

17.000

19.062

een goed jaar.

3.322

13.911

Totale baten

190.120

190.000

182.019

De verwijderingsbijdrage die wordt opgebracht

1.200
Hoeveelheden (ton)

1.000
800

Debiteuren
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Belastingen en premies sociale verzekeringen
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Overige vorderingen

DOOR COOLREC namens rta ingezameld 2013

18.572

25.387

Liquide middelen

959.225

1.009.497

TOTAAL

977.797

1.034.884

137.795

52.442

50.000

33.751

(42.839)

(75.000)

10.443

(190.120)

(190.000)

(182.019)

SALDO BATEN EN LASTEN VOOR RESULTAATBESTEMMING

0

0

0

en management. Het bestuur blijft streven naar

Mutatie bestemmingsreserves

0

0

0

verdere verlaging van de verwijderingsbijdrage voor

MUTATIE ALGEMENE RESERVE

0

0

0

de deelnemers van RTA, binnen de onveranderde

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves

332.450

200

332.450
332.450
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Voorzieningen

5,0%

617.821

660.660

Kortlopende schulden
Schulden aan handelsleveranciers

1,3%

Overige schulden en overlopende passiva

4,7%

TOTAAL

zo beperkt mogelijke kosten en het beperken van de
daartoe aan te houden financiële voorziening. In 2013
is het gelukt om de kosten verder terug te dringen,
met name dankzij efficiency in de dienstverlening

doelstelling: zo lean & mean mogelijk opereren met

Voorziening afvalverwerkingskosten

Teruggewonnen materialen uit
via RTA in 2013 ingezamelde apparaten

332.450

len en verwerken van de afgedankte apparatuur tegen

215.000

Totale lasten

100
100
80
80
60
60
40
40
20

werken aan haar primaire doelstellingen: het inzame180.517

Algemene beheerskosten

Mutatie voorziening afvalverwerkingskosten

PASSIVA

120
120

Hoeveelheden (ton)

Stichting RTA heeft in 2013 voortgang geboekt in het
LASTEN

Afvalverwerkingskosten boekjaar

160
140
140

Financiën

18.955

30.877

8.571

10.897

een adequaat inzamel- en recyclingsysteem.
Albert Kramer
Penningmeester stichting RTA

27.526

41.774

997.797

1.034.884

19,3%
54,2%

■ IJzer en roestvrij staal
■ Plastics
■ Aluminium
■ Koper
■ Andere metalen

6

54,2%
19,3%
4,7%
5,0%
1,3%
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E-mail
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