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Geachte heer Witte,
Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2015, alsmede twee losse
exemplaren van onze hierbij afgegeven controleverkiaring d.d. 10 oktober 2016.
Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverkiaring in exemplaren van de
jaarstukken 2015, die overeenkomen met bet bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wij hebben één exemplaar van de controleverkiaring voorzien van een originele handtekening. Dit
exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het andere exemplaar van de controleverkiaring is
voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder
persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverkiaring gebruik te
maken van het exemplaar van de controleverkiaring dat niet is voorzien van een persoonlijke
handtekening.
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverkiaring zonder
persoonhijke handtekening zoals opgenomen in de Overige gegevens van de bijgaande door ons
gewaarmerkte stukken wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt
vastgesteld door bet bestuur. Openbaarmaking van de controleverkiaring is slechts toegestaan tezamen
met deze jaarrekening.
-

-

Indien u deze jaarstukken en de verkiaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de
jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Atscheiding kan
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op
te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat (U verlaat de
beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening).
Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door de leden van het bestuur. Deze
jaarrekening dient te worden vastgesteld in de bestuursvergadering en de vaststelling dient te worden
genotuleerd.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar bet recht van Engeland en Wales en geregistreerd bil Companies
House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt your ceo (vertegenwoordiger
van een) vennnot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te 6 Mote London Place, London, 5E1
2DA, Verenigd Koninkrijk, heett haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Pottnrdam, Nederland en is geregistreerd bil de <amer van
Koophandel Rotterdam under nummer 24432944. Op nnze werkzaamheden ziin algemenn voorwaarden van toepassing. waarin een beperking van tie
aansprakelijkheid is opgenomen.
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Overigens wijzen wij erop dat, indien bij de bestuursleden omstandiqheden blijken die aanpassinq van de
jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de bestuursvergadering moet
worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.
Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

drs. M. de

Paraat voor waarmerkingsdoeleinden:

Bijiagen:

voor identiticatie gewaarmerkte jaarstukken
ondertekende controleverkiaring ten behoeve van archief
was getekend controleverkiaring behorende bij openbaar te maken stukken
intormatieblad Open baarmaking van controleverkiaringen
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Controleverkiaring van de onafhankeNjke accountant
Aan: de bestuurders van Nationaal WEEE register

Verkaring betreffende de jaarrekeninq
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Nationaal (W) LEE Register te
Zoetermeer gecontroleerd. Dezejaarrekening bestaat ult de balans per 31 december 2015 en de
winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, aismede voor het opstellen van het versiag van de
bestuur, beide in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoocdelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
WI] hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn athankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
BIJ het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Len controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de
door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.
Wi] zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en gereqistreerd bij Companies
House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt your een (vettegenwoordiger
van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te 6 More London Place. London SE!
20A, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoof dvestiging aan boomples 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreetd bij de Kamet van
Koophandel Rotterdam under nummer 24432944. Op onzn wnrkzaamheden ziin algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de
aanspraketijkheid is opgenumen.
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Oordeet betreffende de jaarrekenincj
Naar ons oordeel geeft de jaattekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Nationaal (W) EEE Register per 31 december 2015 en van het resu!taat over
2015 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.
Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op dejaarrekening 2014 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn deter vergelijking
opgenomen bedragen in de winst-en-verliestekening en de daaraan gerelateecde toelichtingen, evenals
de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd.

Den Haag, 10 oktober 2016
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Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de bestuurders van Nationaal WELL register

Verkiaring betreffende de jaarrekeninq
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Nationaal (W) EEL Register te
Zoetermeer gecontroleerd. Dezejaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de
winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het hestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en bet resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de
bestuur, beide in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder atwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is bet geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van bet inschatten van de risicoTs dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten.
Bij bet maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor bet opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Len controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de
door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel betreffende de jaarrekeninq
Naar ons oordeel geeft de jaatrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Nationaal (W) EEE Register per 31 december 2015 en van bet resultaat over
2015 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.
Ter verqelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 2014 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking
opgenomen bedragen in de winst-en-verliesrekening en de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals
de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd.
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Openbaarmaking van controleverkiarinqen

Condities
1
De machtiging cm de controleverkiaring openbaar te maken wordt
gegeven onder de volgende condities:
Indien na het varlenen van deze machtiging feiten en
omstandigheden bekand worden die van essentiële betekanis
zijn voor het beeld dat de jaarrekening oproept, is nader overlag
met de accountant noodzakelijk.
De machtiging heaD betrekking op het opnaman van de
controleverkiaring in het ten behoeve van de algemane
vergadering uit te brengan varsiag, waarin ook de opgemaakte
jaarrakening wordt opgenoman.
Da machtiging heaft 00k betrekking op het opnemen van de
controlevarkiaring in hat bij hat handaisregister ta daponaren
varsiag, mits de bahandaling van da jaarrakaning op da
algemene vargadering niat tot aanpassing Ieidt.
Da voor deponering bij hat handeisregister bestamde
jaarrakening waarin op grond van artikal 2:397 BW
varaanvoudigingan zijn aangabracht, dient ta zijn ontleend aan
de door de algemene vargadering vastgastelde jaarrakening.
Ean concept van daze voor daponaring bij hat handaisragistar
bestemde jaarrakaning diant aan ons tar inzaga ta wordan
gegavan.
Da controlavarklaring kan ook wordan toagavoegd indian da
jaarrakaning op elektronischa wijza, bijvoorbaald op internat,
wordt opanbaar gamaakt. Daze jaarrakaning diant da volledige
jaarrekaning te zijn an daze dient goad ta zijn afgaschaiden van
andare galijktijdig elaktronisch opanbaar gamaakte informatia.
Indian da raads openbaar gemaakta jaarrakening wordt
opganoman in aan ander stuk dat zal worden opanbaar
gamaakt, is voor hat opnaman van da controlavarklaring daarbij
opniauw toestamming van de accountant nodig.
Toalichtinq op de conditias
2
2.1 Raad van commissarissen en raad van bastuur
Da accountant zandt zijn controlaverkiaring doorgaans aan de raad
van commissarissan an da raad van bestuur. Dit is in
overeanstemming mat Boek 2 van hat Burgarlijk Wetboak (SW) dat in
artikal 393 ondar maar zagt: “Da accountant gaaft da uitslag van
zijn onderzoek waer in san varkiaring”. Da accountant brangt
omtrant zijn onderzoak versiag uit san da raad van commissarissan
an aan hat bestuur7
2.2 Algemene vergadering
Opanbaarmaking van de controlavarklaring is slechts toagastaan na
uitdrukkelijke toastamming van da accountant. In dit kader wordt
ondar opanbaarmaking verstaan hat beschikbaar stellen voor hat
publiek, dan wal aan aen zodaniga kring van personen dat daza met
hat publiak gelijk is ta stellen. Varspreiding ondar aandealhouders
c.q. laden valt ook onder dit bagrip opanbaar makan, zodat voor hat
opneman van da controlevarkiaring in hat versiag dat aan da
algamene vargadaring wordt uitgebracht machtiging van de
accountant nodig is.
2.3 Controlaverklarinq plus verantwoording
Da machtiging haaft betrekking op publicatia in hat varsiag waarin
tavans is opganomen da jaarrekening waarop da controlavarkiaring
betrakking heeft. Daze conditia stoalt op da baroapsragals die
zaggan dat hat da accountant verbodan is toastamming ta gaven tot
opanbaarmaking van zijn varkiaring andars dan tezaman met da
verantwoording waarop die varklaring betrekking haaft. Da
accountant zal ook altijd de ovarige inhoud van hat varslag willen
zian, omdat hat ham niat toegestaan is toastamming tot
openbaarmaking van zijn varklaring te varlanan indian door de
inhoud van da gezamanlijk openbaar gamaakta stukkan aan onjuista
indruk omtrant da betakenis van da jaarrakening wordt gawakt.
2.4 Gabeurtanissen tussen datum controlavarkiaring en
algamene vergadering
Aandacht dient gaschonkan te worden aan hat felt dat zich tussan de
datum van de controlaverklaring en de datum van be algamana
vergadering waarin omtrent da vaststelling van da jaarrekening
wordt beslist, feiten of omstandigheden kunnen voordoen die van
assantiele betekenis zijn voor hat beeld dat de jaarrekening oproapt.
De accountant dient namalijk op grond van COS 56D
controlawerkzaamhaden te varrichten die ar op gericht zijn
toereikanda controla-informatie ta verkrijgan dat alle gabaurtanissan
voor de datum van de controleverklaring die aanpassing van of
varmelding in da jaarrataning vereisan, zijn gasignaleerd.

Indian de accountant gebeurtenissen tar kennis komen, die van
materiele betekenis kunnen zijn voor de jaarrekening, dient be
accountant te overwegen of die gebeurtenissen juist zijn verwerkt en
toereikend zijn vermeld in de toelichting bij de jaarrekening. Als de
accountant tussan de datum van de controleverklaring en de datum
dat de jaarrekaning openbaar wordt gemaakt, tennis neemt van ean
felt dat de jaarrekening materieel zou kunnen beinvloeden, dient de
accountant te beoordelan of de jaarrakening moat worden gewijzigd,
de kwestie te bespreken met de leiding en te handelen zoals op
grond van de omstandigheden noodzakelijk is.
2.5 Handelsregister
De jaarrekening wordt (bij onder titel 9 8W2 vallende rechtspersonen
samen met hat jaarverslag en de overige gagevens) overgelagd aan
de algemene vargadering. Da algemene vergadering beslist over de
vaststelling van de jaarrekening. Pas na de vaststelling van da
jaarrekening door de algemene vergadering is sprake van aen
vennootschappelijke jaarrekening. Daze jaarrekening zal in da regal
in ongewijzigde vorm worden vastgesteld. Aan be
vennootschappelijke jaarrekening moat als onderdeel van de overige
gegevens de controleverklaring worden toegevoegd. De takst
hiervan is normaal gesproken identiek aan de eerder afgalegda
controlaverklaring. bet is de vennootschappelijke jaarrekening die
samen met hat jaarverslag en be overige gegevans bij hat
handeisregister wordt openbaar gemaakt. Onder de overige
gegavens behoort dan ta zijn opgenomen be controleverkiaring die
behoort bij de volledige jaarrekening. Indian de behandeling van de
jaarrekening op de algemene vergadering niet tot aanpassing Ieidt,
kan be controleverkiaring worden toegevoegd aan de door de
algemene vergadering vastgestelde jaarrekening en bij tijdige
deponering van hat verslag ten kantore van hat handeisregister als
onderdeel van dit verslag worden openbaar gemaakt.
2.6 Openbaarmaking op andere wijze
De jaarrekening kan ook worden openbaar gemaakt op andere wijze
dan door deponering bij hat handeisragister De controleverkiaring
kan 00k dan worden toegevoegd, mits hat gaat cm openbaarmaking
van de volledige jaarrekening. Indian ean deal van ean jaarrekening
dan wel aen verkorte jaarrekening openbaar wordt gamaakt, is het
niet toegestaan dat daarbij enigerlei door de accountant gegeven
madedeling wordt openbaar gemaakt, tenzij:
a. hij tot hat oordeel is gekomen dat in de gegeven
omstandigheden hat desbetreffende stuk toereikend is; of
b. op grond van wattelijke voorschriften met openbaarmaking van
hat desbetreffende stuk kan worden volstaan.
Indian niet da volledige jaarrakening wordt openbaar gemaakt, is
nader overleg met de accountant noodzakelijk. Bij hat opnemen van
de jaarrekening en de controleverklaring op Internet dient
gewaarborgd ta worden dat da jaarrekening goad is afgescheiden
van andere informatie op de internetsite. De scheiding kan
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare
vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door aen
waarschuwing op te nemen Indian de lazer de jaarrakening verlaat.
2.7 Opnamen in een ander stuk
Indian de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen
in een ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is sprake van
een nieuwe openbaarmaking en is opnieuw toestemming van de
accountant nodig. Ean voorbeeld van daze situatie is de publicatie
van een emissieprospectus met daarin opgenomen de jaarrekening,
nadat dezelfde jaarrekening tazamen met de andera jaarstukken is
gedeponeerd bij hat handalsregister. Voor elks nieuwe
openbaarmaking is bus opnieuw toestemming van de accountant
nodig.
2.8 Gebeurtenissen na de algemena vergadering
Indian na da vaststelling van de jaarrekening feiten en
omstandigheden bekend zijn geworden waardoor de jaarrekening
niet anger hat wettelijk vereiste inzicht geeft, moat niettemin de bij
da vastgestalde jaarrekening afgegeven controleverklaring worden
gehandhaafd, evenals de bij hat handelsregister naergelegde
controleverkiaring. In dat geval dient de rechtspersoon over daze
feiten en omstandigheden aen mededeling bij hat handelsregister te
deponeren, voorzien van een controleverklaring. Cot in daze situatie
is nader overleg met de accountant noodzakelijk.
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Verstag van het Bestuur
De stichting Nationaat (W)EEE Register (NWR) is een stichting zonder winstoogmerk gevestigd in Zoetermeer. Het
NWR werkt vanuit een wettetijke opdracht die door de wetgever is neergelegd in artiket 18 van de van de Regeling
van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Mitieu (IenM), van 3 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/14758,
houdende vaststelling regels met betrekking tot afgedankte eLektrische en elektronische apparatuur (Regeling
AEEA). De kosten voor het NWR worden gedragen door de producenten en importeurs.
Het NWR biedt registratie plichtige partijen de mogelijkheid om zich conform de Regeling AEEA te registreren en te
rapporteren. In geaggregeerde vorm rapporteert het NWR jaartijks voor 1 juli aan de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu. De rapportage betreft de op de Nedertandse markt gebrachte EEE (elektronica), uit
Nedertand afkomstige ingezametde en verwerkte WEEE (afgedankte etektronica) en de percentages hergebruik en
nuttige toepassing. Het NWR verteent Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) directe toegang tot haar database.
In 2015 heeft het NWR haar wettetijk taak voor het eerst uitgevoerd over het rapportage jaar 2014. Per 1 juti 2015
is het huidige bestuur aangetreden met als voorzitter Paut Witte en de bestuursteden Adriaan Visser en Kees Batdé.
Vanaf de oprichting (5 februari 2014) tot 1 juli 2015 was het bestuur van Wecycle aangewezen ats bestuur en haar
directeur als kwartiermaker.
Wecycle is door het bestuur van het NWR, op grond van een afgestoten Dienstverleningsovereenkomst,
gecontracteerd als uitvoeringsorganisatie van het NWR. Wecycte voert haar taken uit op basis van een vooraf
vastgestetde vaste jaarvergoeding. Deze betrof in 2015 en 2016 € 190.000 per jaar. Voor de vaststetLing van de
jaarvergoeding voor 2017 zal Wecycte een reëte inschatting van de tijdsbestedtng en de kosten geven in oktober
2016.
In 2015 was nog geen akkoord bereikt tussen de producenten over de verdeelsleutel van de kosten van het NWR.
Hierdoor had het NWR in 2015 geen tiquide middelen. In 2016 is daarom krediet aangevraagd bij Wecycle en zijn er
geen nieuweverplichtingen aangegaan met derden. Hierdoorzijn de kosten in 2015 ca. € 120.000 lager uitgevalten
dan begroot. De hoogste prioriteit was dat de producenten een akkoord bereikten over de verdeelsleutet, zodat het
NWR facturen kon uitsturen en haar rekeningen kon betalen. Dat akkoord is bereikt in met 2016 waarna direct de
facturatie is gestart. Het bestuur wit zich in 2016 verder beraden op de roL en de verantwoordelijkheden van het
NWR.
Het NWR rapporteert over het kalenderjaar 2014 (topend van 5 februari 2014 tot en met 31 december 2014) een
volume van 142 mitjoen kilo ingezametd en verwerkt e-waste. In 2015 bedraagt dit 145 miljoen kiLo. Dit komt
overeen met 44 resp. 42 procent van de nieuw op de markt gebrachte apparatuur in die jaren. Indien PV-paneten
buiten het inzamelresuttaat wordt gehouden, komt het inzamelresuttaat voor beide jaren uit op 45 procent.
In 2019 gaat het binnen Europa vereiste inzametpercentage verder omhoog naar 65 procent. De staatssecretaris van
Infrastructuur en MiLieu heeft het Monitoringsberaad bij brief van 13 juli 2016 verzocht de komende jaren
nauwgezet te votgen of ook deze doetstetting kan worden gerealiseerd en mocht hiertoe aanleiding bestaan, advies
uit te brengen over mogetijke verbeteringen zowel de regetgeving, de uitvoering en de nateving daarvan.
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De samenstetting van het bestuur is ats votgt:

P.H.G.M. Witte, Voorzitter
C.P. Baldé, bestuurslid
A.J. Visser, bestuurstid
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Onderstaand treft u de verkorte begroting over 2016 aan:
Begroting

Reatisatie

Begroting

2016

2015

2015

€

€

€

Baten
Producenten

350.000

237.235

350.000

350.000

237.235

350.000

Bureaukosten

230.000

220.844

220.000

Diensten van derden

110.000

5.890

120.000

10.000

2.479

10.000

350.000

229.213

350.000

Satdo baten en lasten

0

8.022

0

Financiële baten en Lasten

0

(66)

0

Resuttaat

0

7.956

0

Lasten

Projecten

Tot stot verwijzen wij u naar de afzondertijke toetichtingen per onderdeet in de jaarrekening t.b.v. de acttviteiten
2015.
Zoetermeer, 10 oktober 2016

Het bestuur van Stichting Nationaat (W)EEE Register
P.H.G.M. Witte
Voorzitter

C.P. Batdé
Bestuurslid

A.]. Visser
BestuursUd
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA BESTEMMING SALDO BATEN EN LASTEN)

Activa

31-12-2015
€

31-12-2014
€

€

Vaste activa
Immateriële activa

3.5.1

14.835

6.550

Totaat vaste activa

14.835

6.550

Viottende activa
Te vorderen omzetbetasting
Overige vordeñngen en overtopende activa
Uquide middelen

3.5.2
3.5.3
3.5.4

16
247. 800
264

Totaat vtottende activa
Totaal activa

Passiva

154
10.565
75
248.080

10.794

262.915

17.344

31-12-2015
€

31-12-2014
€

€

Eigen Vermogen
Atgemene reserve

3.5.5

7.956

Totaat Elgen Vermogen

0
7.956

0

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schutden en overtopende passiva
Totaat korttopende schutden

Totaal passiva

3.5.6
3.5.7

94
254.865

886
16.458
254.959

17.344

262.9 5JL344__-___--_.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Ref.

Realisatie

Begroting

2015

2015

Realisatie
2014*

€

€

€

Baten
Producenten

3.6.1

Totaat baten

237.235

350.000

10.565

237. 235

350.000

10.565

Lasten
Bureaukosten

3.6.2

220.844

220.000

1.909

Diensten van derden

3.6.3

5.890

120.000

7.803

Projecten

3.6.4

2.479

10.000

828

229.213

350.000

10.540

8.022

0

25

(66)

0

(25)

7.956

0

0

7.956

0

0

Totaat lasten
Satdo baten en tasten
Financiëte baten en tasten

3.6.5

Resultaat

Bestemming saldo baten en lasten
ALgemene reserve

3.5.5
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3. TOELICHTING

3.1

Doet van de Stichting

De Stichting heeft tot doel:

-

Uitvoering te geven aan het bepaatde in artikel 18 van de Regeting afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur van de Staatssecretaris van Infrastructuur en MiLieu van drie februari tweeduizend veertien,
nummer IENM/BSK-2014/14758.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De Stichting is op 5 februari 2014 opgericht voor onbepaatde tijd.

3.2

Activiteiten

Stichting Nationaat (W)EEE Register draagt zorg voor de inrichting en beheer van een register. Ten behoeve van het
register stett het Nationaal (W)EEE Register een webappticatie beschikbaar voor:
•
producenten om hun Put On Market opgave van etektrische en elektronische apparatuur in Nederland op te
geven en de door hen ingezametde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
•
verwerkers voor de registratie van ingezamelde en verwerkte afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de resuttaten met betrekking tot het behaLen van de streefcijfers van hergebruik en nuttige
toepassing.
De opgaven van de producenten worden, vanaf het opgavejaar 2015, steekproefsgewijs gecontroleerd op juistheid.
De controle vindt ptaats over de laatste 3 jaren.
De door de Stichting geregistreerde en geanonimiseerde gegevens, betreffende de kilo’s Put On Market en verwerkte
afgedankte elektrische en etektronische apparatuur, worden éèn keer per jaar gerapporteerd aan het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu.

3.3

Grondslagen voor waardering

3.3.1 Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondstagen voor
waardering en resuttaatbepaLing, in het bijzonder Richt[ijn RJ-640 “Organisaties zonder winstoogmerk”.
Alte bedragen zijn in euro’s. Alle posten worden gewaardeerd tegen de nominale waarde
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Op de jaarrekening 2014 (lopend van 5 februari 2014 tot en met 31 december 2014) is geen accountantscontrote
toegepast. Derhatve zijn de ter vergetijking opgenomen bedragen in de staat van baten en tasten en de daaraan
geretateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet
gecontroleerd.

3.3.2 Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. De
immateriële vaste activa worden in 5 jaar tineair afgeschreven, rekening houdend met de restwaarde van de
betreffende activa.

3.3.3 Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig rekening houdend met
mogeUjke oninbaarheid.

3.4 Grondstagen voor resultaatbepaling

3.4.1 Bijdrage producenten
Baten betreffen de aan de producenten in rekening gebrachte bijdragen. De hoogte van de in rekening gebrachte
bedragen is gebaseerd op een tarief per producent welke voorgestetd is door het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu en door de producentenvertegenwoordigers in het Monitoringsberaad is geaccordeerd.
Het advies van het ministerie komt er kort gezegd op neer dat vanaf 2014 producenten die deel uit maken van een
producentencotlectief met een gemiddelde POM per deelnemer van boven de 75 ton een hoger bedrag per jaar
betalen (€200) dan cotlectfeven met een gemiddelde POM/deelnemer onder 75 ton (€1 50), uitgaande van een bedrag
van € 350.000 voor financiering van het NWR. Vanaf 2019 getdt voor alle producenten een zetfde tarief van €175 per
j aa r.

3.4.2 Lasten

Het Nationaal (W)EEE Register is aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de
registratie- en rapportagepticht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). Lasten betreffen de kosten die voortvtoeien
uit het uitvoeren van deze taken en worden toegerekend aan het verstagjaar waarop zij betrekking hebben.

3.4.3 Financiële instrumenten

De Stichting kent geen afgeteide financiële instrumenten.
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3.5

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

3.5.1 Immateriële vaste activa
Het vertoop van de boekwaarde is ats volgt:

Boekwaarde per 31 december 2014

Software

Software in
ultvoenng

€

€

.

Totaa

0

6.550

6.550

Investering

10.764

0

10.764

Ingebruikname

6.550

-6.550

0

0

0

0

Afschrijvingen

-2.479

0

-2.479

Boekwaarde per 31 december2015

14.835

0

14.835

31-12-2015

31-12-2014

€

€

Desinvestering/ buitengebruikstettingen

Immateriëte vaste activa in uitvoering
Immateriëte vaste activa

0

6.550

14.835

0

14.835

6.550

In 2015 is geInvesteerd in software. De software heeft betrekking op een opgaveportaat waarin de op de Nederlandse
markt gebrachte EEE (etektronica), uit Nedertand afkomstige ingezametde en verwerkte WEEE (afgedankte
etektronica) en de percentages hergebruik en nuttige toepassing gerapporteerd worden.

3.5.2 Omzetbelasting

Te vorderen omzetbetasting

31-12-2015

31-12-2014

€

€
16

154

Zer !!f:ztje
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3.5.3 Overige vorderingen en overlopende activa
De post overige vorderingen en overtopende activa is als volgt gespecificeerd:

Nog te ontvangen bedragen producenten

31-12-2015

31-12-2014

€

€

247.800

10.565

247.800

10.565

Kosten, wetke gemaakt worden door het Nationaat (W)EEE Register, worden doorbelast aan de producenten. De
bedragen zijn in 2016 door de producentenorganisaties, op basis van het voorstet van het Ministerie van Infrastructuur
en MiLieu, goedgekeurd. De bedragen zijn doorbetast aan de producentenfcollectieven).

3.5.4 Liquide middelen
31-12-2015

31-12-2014

€

€

ABN AMRO Bank rekening-courant

164

75

ABN AMRO Bank spaarrekening

100

0

264

75

31-12-2015

31-12-2014

€

€

De liquide middeten staan ter vrije beschikking.

3.5.5 Algemene reserve
Het vertoop van de atgemene reserve is ats votgt:

Satdo per 1 januari

0

0

Toevoeging satdo ult staat van baten en tasten

7.956

0

Satdo per 31 december

7.9’
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3.5.6 Crediteuren

31-12-2015

31-12-2014

€

€

Crediteuren

94

886

94

886

31-12-2015

31-12-2014

€

€

3.5.7 Overige schutden en overlopende activa

Aan Wecycle te betalen bedragen

250.115

16.458

Nog te betalen accountantskosten

4.750

0

254.865

16.458

Wecycte heeft de kosten van het Nationaal (W)EEE Register voorgefinancierd. Het bedrag aan voorfinanciering is in
2016 aan Wecycie betaad.

3.5.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Stichting Nationaal (W)EEE Register is een verptichting aangegaan met Wecycte voor de uitvoering van haar wetteUjke
taken. De aangegane verptichting voor de uitvoering bedraagt € 190.000 voor 2016. Het contract heeft een looptijd
tot en met 31 december 2017. Voor 2017 dient de hoogte van de verplichting nog vastgestetd te worden.
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3.5.9 Financiële instrumenten
Financiële risico’s
De primaire financiëte instrumenten van de stichting dienen ter financiering van de activiteiten van de stichting of
vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beangrijkste risico uit hoolde van de financiële instrumenten van de
stichting is het kredietrisico. Het kredietrisico heeft betrekking op het verlies dat kan ontstaan wanneer een
producent failliet gaat. Dit risico wordt beperkt door interne procedures en gedragsUjnen die tot doer hebben dit
risico te beperken. Om praktische redenen is bestoten de facturatie van de meeste producenten (circa 97%) te teggen
bij de producentencottectieven. Er bestaat geen kredietrisico in het gevat dat een producentencollectief faittiet gaat.
Immers, wanneer een producentencotlectief fai Wet gaat, wordt de financiering van de activiteiten direct in rekening
gebracht bij de individuete producent die was aangesoten bij het failtiete cotlectief. Dit zorgt dus stechts voor een
vertraging van de inkomsten van de baten.
Reële waarde
Voor vorderingen en kortlopende schutden zijn, vanwege het korttopend karakter hiervan, geen noemenswaardige
verschitten tussen de boekwaarde en de reëte waarde.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

3.6

3.6.1 Baten

De producenten financieren het Nationaal (W)EEE Register. Alte producentenorganisaties hebben ingestemd met het
financiëte kader voor 2015 en 2016 van € 350.000. Dit kader is voor het bestuur van het register het vertrekpunt
geweest bij het opstetlen van de begroting voor de betreffende jaren. De bedragen zijn in mei 2016 door de
producentencotlectieven, op basis van het voorstet van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, goedgekeurd. De
bedragen zijn doorbetast aan de producenten(coltectieven).

Producenten

2015

Begroot

2014*

€

€

€

237.235

350.000

10.565

237.235

350.000

10.565

De facturatie over 2015 is in juni/juti 2016 uitgevoerd. Op het moment van facturatie was bekend dat de gemaakte
kosten over 2015 lager uitvieten dan de begrootte € 350.000 aan kosten. De lagere kosten over 2015 zijn doorbetast
aan de producenten, waardoor de baten Lager zijn uitgevatten dan begroot en in overeenstemming zijn met de
werketij ke kosten.
In 2016 zijn de volgende bedragen doorbetast waarvan € 237.235 betrekking heeft op 2015 en € 10.565 betrekking
heeft op 2014:
•
•
•

: € 6.563
:€ 1.200
$ € 12.450

•
•
•

Individueel
PVCyc[e
WEFE Nedertand
RTA
Stichting Bruingoed
Stichting ICT Milieu

•
•

Stichting Lightrec
Stichting MR

: € 37. 688
: € 53.888

•
•

Stichting VEG
Stichting Witgoed

€ 17.250
€ 41.850

:€30.713
: € 22.650
: € 23.550
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3.6.2 Bureaukosten
2015

Begroot

2014*

€

€

€

30.000

30.000

190.000

190.000

0

Verzekeringen

244

0

209

Overigebureaukosten

600

0

1.700

220.844

220.000

1.909

Bestuurskosten
Secretariaatskosten

De secretariaatskosten betreffen de kosten
dienstverLeningsovereenkomst is afgestoten.

van

de

uitvoeringsorganisatie

0

Wecycte

waarvoor

een
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3.6.3 Diensten van derden
2015

Begroot

2014*

€

€

€

0

100.000

0

4.750

0

0

0

10.000

0

Communicatiekosten

435

10.000

5.573

Juridische werkzaamheden

705

0

2.230

5.890

120.000

7.803

Validatie POM producenten I opgave verwerkers
Accountantskosten
ISO

De post communicatiekosten betreft kosten voor de bouw en het onderhoud van de website. Deze kosten liggen onder
begroting omdat er minder kosten gemaakt zijn dan verwacht.
De posten vatidatie POM producenten / opgave verwerkers en ISO liggen onder begroting omdat in 2015 geen kosten
gemaakt zijn, terwiji deze wet verwacht waren.

3.6.4 Projecten

IT ontwikketing

2015

Begroot

2014*

€

€

€

2.479

10.000

828

2.479

10.000

828

De post IT ontwikke[ing betreft de afschrijvingskosten van de web-appticatie.
Bij het opstellen van de begroting is er geen rekening mee gehouden dat de web-applicatie een activa is. Doordat de
afschrijvingskosten lager zijn dan de investering, zijn de kosten lager dan begroot.
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3.6.5 Financiële baten en lasten

Bankkosten

2015

Begroot

2014*

€

€

€

(66)

0

(25)

(66)

0

(25)
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3.7

OVERIGE TOELICHTINGEN

Het Nationaat (W)EEE Register heeft geen medewerkers in dienst.
Het bestuur van Met Nationaat (W)EEE Register telt 3 leden.

Zoetermeer, 10 oktober 2016

P.H.G.M. Witte
Voorzitter

C.P. Badé
BestuursUd

A.J. Visser
Bestuurslid
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4. OVERIGE GEGEVENS

Accountantsverktarin
De controteverkiaring is opgenomen op pagina 21 van dit jaarverslag.
Resultaatsbestemming
Het resultaat van € 7.956 is toegevoegd aan de algemene reserve.
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