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Is inzamelen van wit- en bruingoed is een wettelijk verplichte taak van de gemeente? 

Conform de Wet Milieubeheer is de gemeente verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk 

afval (afval afkomstig van particuliere huishoudens).  Dit betekent niet dat de gemeente dit zelf dient uit 

te voeren, zij mag dit ook door een ander laten doen.  

In Leiderdorp is het in de afvalstoffenverordening geregeld dat wit- en bruingoed als afzonderlijke 

categorie moet worden ingezameld. Dit kan huis-aan-huis gebeuren via het kringloopbedrijf of als 

brengvoorziening op de gemeentewerf. 

Wat wordt precies vergoed aan het Warenhuis als de toekomstige stichting deze taak voor de 

deelnemende gemeenten vervuld? 

Hiervoor ontvangt het Warenhuis een inzamelvergoeding per ton. 

Hoeveel ton wit- en bruingoed haalde het Warenhuis de afgelopen drie jaar jaarlijks op voor recycling  

(verkoop, materiaalrecycling)? 

2014 1280 ton 

2013 1136 ton 

2012 924 ton 

Wordt de ophaaldienst voor een marktconforme prijs geleverd of zijn de in rekening gebrachte kosten 

hoger/lager dan marktconform?  

De inzamelvergoeding bedraagt € 85 per ton. Dit is marktconform. 

Indien de kosten hoger/lager zijn, wat is de reden hiervoor? 

N.v.t. 

Wat doet Stichting Het Warenhuis met het ingenomen wit- en bruingoed? 

Het ingenomen wit- en bruingoed wordt uit gesorteerd in spullen die nog werken en spullen die niet 

meer werken. 



Bij nog werkend wit- en bruingoed wordt gekeken of dit eventueel nog te verkopen is of niet. 

Zo niet, dan worden deze spullen tezamen met die niet meer werkende spullen ter recycling aangeboden 

bij Wecycle (de organisatie die namens de producenten het wit- en bruingoed i.h.k.v. de 

producentenverantwoordelijkheid verwerkt). 

Worden de ingenomen apparaten ontmanteld en het materiaal verkocht tegen marktconforme prijzen 

(bijvoorbeeld voor koper, ijzer e.d.)? 

Dit blijkt in de praktijk niet rendabel te zijn. Onbruikbaar en onverkoopbaar wit- en bruingoed gaat 

daarom ter verwerking direct naar Wecycle. 

Wat gebeurt met wit- en bruingoed dat niet voor hergebruik geschikt is? 

Zie de antwoorden hierboven 

Welke vergoedingen ontvangt Stichting Het Warenhuis voor het doorgeleiden van onbruikbare 

apparaten? 

Een vergoeding van Wecycle. Deze bedroeg € 94.625 in 2014. 

Is dit een marktconforme prijs voor koper/ijzer of andere grondstoffen die in de apparaten aanwezig zijn? 

Hierop kunnen wij geen antwoord geven, aangezien dit een landelijk overeengekomen vergoeding 

bedraagt vanuit de producenten. 

 


