Stichting Verwijderingsfonds

Financieel overzicht 2017
Balans SVF
2017
Vorderingen
Liquide middelen

€
1.051.472
3.238.233

2016
€

€
1.128.327
3.811.035

€

Totaal activa

4.289.705

4.939.362

Eigen vermogen
Kortlopende schulden

4.281.290
8.415

4.932.348
7.014

Totaal passiva

4.289.705

4.939.362

Winst- en verliesrekening SVF
2017
Heffingen 1e ontvangers
Rentebaten
Overige opbrengsten

€
13.125
9.694
28.260

Totale opbrengsten
Garantievergoedingen gemeenten
Personeelskosten
Afschrijving op materiele vaste activa
Overige bedrijfskosten

2016
€

€
1.976.615
21.191
28.260

51.079
0
452.721
17.012
232.404

Totale bedrijfslasten
Resultaat ten laste van
bestemmingsfonds
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€

2.026.066
0
472.474
16.627
199.698

702.137

688.799

-651.058

1.337.267

Stichting Verwijderingsfonds

Toelichting bij financieel overzicht 2017
Papiervezelconvenant en Algemeen Verbindend Verklaring
Het huidige Papiervezelconvenant (V) is in 2015 door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) en de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) overeengekomen en ondertekend en
loopt t/m 31 december 2018.
De lopende algemeen verbindend verklaring die op 1 februari 2016 is gepubliceerd in de
Staatscourant is geldig t/m 31 december 2019.

Heffingen en uitkeringen
Door het algemeen bestuur van SVF is op 8 februari 2018 besloten om over het 3e kwartaal 2018
een heffing aan de eerste ontvangers op te leggen. Het tarief van de afvalbeheersbijdrage is
vastgesteld op € 3,50 per 1.000/kg. De verwachting is dat er ca. € 1.050.000 aan heffingen zal
worden opgelegd. De heffing dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de
periode tot begin 2020.
Op basis van de in 2017 ingediende jaaropgaven is er in totaal nog € 8.125 aan
afvalbeheersbijdrage ontvangen over het 4e kwartaal 2015 en het 1e kwartaal 2016. Hiermee is
deze heffingsperiode (€ 3,00 per 1.000/kg) afgewikkeld. Door het niet tijdig nakomen van
monitoringsverplichtingen van eerste ontvangers heeft SVF € 5.000 aan boeteheffingen opgelegd
in 2017. Alle boeteheffingen zijn geïncasseerd. Aan de aangesloten gemeenten zijn in 2017 geen
garantievergoedingen uitgekeerd.

Uitvoering
De daadwerkelijke uitvoering van het Papiervezelconvenant wordt door PRN uitgevoerd. De
beheerskosten van PRN worden door SVF gedragen en ten laste gebracht van het eigen
vermogen.
Het Papiervezelconvenant is een zelfregulerende vorm van producentenverantwoordelijkheid
voor de Nederlandse papier- en kartonketen (categorie niet-verpakkingen). In tegenstelling tot
andere (altijd permanente) heffingen van verwijderingsbijdragen heft SVF alleen als de
internationale marktomstandigheden voor oudpapier en –karton en de daaruit voorvloeiende
financiële verplichtingen voor SVF daartoe aanleiding geven.

Hoofddorp,
Mei 2018
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