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Stichting Verwijderingsfonds 

Financieel overzicht 2018 
 

Balans SVF             

  2018     2017 

    € €      € € 

Vorderingen 2.168.768       1.051.472   

Liquide middelen 2.509.194       3.238.233   

              

Totaal activa   4.677.962       4.289.705 

              

Eigen vermogen             

Bufferkapitaal   3.500.000       3.500.000 

Bestemmingsreserve   19.750       67.465 

              

Langlopende schulden             

Overlopende passiva opgelegde systeemheffingen 952.192       713.825 

              

Kortlopende schulden   206.020       8.415 

              

Totaal passiva   4.677.962       4.289.705 

              

Winst- en verliesrekening SVF             

  2018     2017 

    €   €      €   € 

Vrijval overlopende passiva 705.700       698.850   

Boeteheffingen 750       5.000   

Rentebaten 2.639       9.694   

Overige opbrengsten 32.976       28.260   

              

Totale opbrengsten   742.065       741.804 

              

Personeelskosten 499.973       452.721   

Afschrijvingskosten 22.067       17.012   

Overige bedrijfskosten 267.740       232.404   

              

Totale bedrijfslasten   789.780       702.137 

              

Ten gunste / laste van bestemmingsreserve   -47.715        39.667  
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Toelichting bij financieel overzicht 2018 
 
 
Papiervezelconvenant en Algemeen Verbindend Verklaring 
Het huidige Papiervezelconvenant (VI) is in 2018 door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) overeengekomen en 
ondertekend op 4 juli 2018 en loopt van 1 januari 2019 t/m 31 december 2022. 
 
De lopende algemeen verbindend verklaring die op 1 februari 2016 is gepubliceerd in de 
Staatcourant is geldig t/m 31 december 2019. 
 
Heffingen en uitkeringen 
Door het algemeen bestuur van SVF is op 8 februari 2018 besloten om in 2018 een heffing aan de 
eerste ontvangers op te leggen. De grondslag van deze heffing is het 3e kwartaal 2018 en het 
tarief van de afvalbeheersbijdrage is vastgesteld op € 3,50 per 1.000/kg. De heffing dient ter 
dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode 2019 tot medio 2020. In totaal is 
er voor € 944.067 aan heffingen opgelegd. 
 
Door het niet tijdig nakomen van monitoringsverplichtingen heeft SVF € 750 aan boeteheffingen 
opgelegd aan eerste ontvangers in 2018. Aan de aangesloten gemeenten zijn in 2018 geen 
garantievergoedingen uitgekeerd. 
 
Vermogen 
Het vermogen van SVF bestaat uit het bufferkapitaal (€ 3.500.000) en de bestemmingsreserve               
(€ 19.750). Het bufferkapitaal is noodzakelijk om de periode tussen uitbetaling van vergoedingen 
aan gemeente en de inning bij eerste ontvangers te kunnen overbruggen. De 
bestemmingsreserve heeft als doel om te kunnen voorzien in negatieve exploitatieresultaten 
over voor toekomstige boekjaren. 
 
Uitvoering 
De daadwerkelijke uitvoering van het Papiervezelconvenant wordt door PRN uitgevoerd. De 
systeemkosten van PRN worden door SVF gedragen. 
 
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 2019 
 


