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Financieel overzicht 2021

Balans SVF   
  
   
  
Vorderingen  32.940  1.579.743 
Liquide middelen  4.169.060   2.464.990 

Totaal activa   4.202.000   4.044.733

Eigen vermogen
Bufferkapitaal  3.500.000   3.500.000 
Bestemmingsreserve  381.640  190.409

Kortlopende schulden 
Overlopende passiva opgelegde systeemheffingen  306.500   347.639
Nog te betalen kosten 13.860  6.685

Totaal passiva   4.202.000  4.044.733

2021in euro 2020

2021 2020

Winst- en verliesrekening SVF  
  
     
 
Vrijval systeemheffing 610.000   700.000
Vrijval overlopende passiva 129.638   0 
Boeteheffingen 0   250
Rentebaten 0   67
Overige opbrengsten 26.700   21.860

Totaal opbrengsten   766.338   722.177  

Personeelskosten 278.844   272.936
Afschrijvingskosten 16.100   13.942 
Overige bedrijfskosten 280.163   284.961

Totale bedrijfslasten  575.107   571.839

Ten gunste van bestemmingsreserve  191.231   150.338

in euro
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Papiervezelconvenant en Algemeen 
Verbindend Verklaring
Het huidige Papiervezelconvenant (VI) is in 2018 door de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en PRN 

overeengekomen en is ondertekend op 4 juli 2018 en loopt 

van 1 januari 2019 t/m 31 december 2022. De algemeen 

verbindend verklaring loopt tot en met 31 december 2022. 

Papiervezelconvenant VII is op 25 april 2022 door de VNG

en PRN ondertekend.

Heffingen en uitkeringen
Jaarlijks wordt over het 1e kwartaal een heffing voor de 

systeemkosten opgelegd aan de eerste ontvangers. Het tarief 

voor het 1e kwartaal 2021 is vastgesteld op € 2,90 per 1.000/kg. 

Het bestuur van SVF heeft op 15 november 2021 besloten het 

tarief voor 2022 ten opzichte van 2021 niet te wijzigen. Hierdoor 

blijft het tarief voor de heffing over het 1e kwartaal 2022 € 2,90 

per 1.000/kg. De heffing dient ter dekking van de systeem-

kosten van PRN en SVF voor de periode tot medio 2023.

In totaal is er in 2021 € 698.499 aan heffingen opgelegd en 

ontvangen. Hiervan heeft € 681.909 betrekking op het 1e 

kwartaal 2021 en is € 16.590 gecorrigeerd over het 1e kwartaal 

2020 door in 2021 ingediende jaaropgaven over 2020. In 2021 

zijn er geen boeteheffingen opgelegd aan eerste ontvangers. 

Aan de aangesloten gemeenten zijn in 2021 geen garantie-

vergoedingen uitgekeerd.

Vermogen
Het vermogen van SVF bestaat uit het bufferkapitaal 

(€ 3.500.000) en de bestemmingsreserve (€ 381.640). 

Het bufferkapitaal is noodzakelijk om de periode tussen 

uitbetaling van vergoedingen aan gemeente en de inning

bij eerste ontvangers te kunnen overbruggen. De bestem- 

mingsreserve heeft als doel om te kunnen voorzien in 

negatieve exploitatieresultaten voor toekomstige boekjaren.

De ontwikkelingen in de oudpapier- en 
kartonmarkt
De grafische sector is net als in 2020 ook in 2021 hard geraakt 

door de COVID-19 crisis. Hopelijk kan de grafische markt in 

2022 zich weer herstellen nu de COVID-19 crisis minder impact 

heeft op de economie. Ook zijn er behoorlijke veranderingen 

waar te nemen in de samenstelling van het oudpapier en 

-karton waarbij het aandeel verpakkingen nu sterk toeneemt, 

en het bedrijfsmatige oudpapier niet zijnde verpakkingen juist 

weer daalt door de kantoorsluitingen.

Aan de gemeentelijke kant zijn er op dit moment geen 

bewegingen waarneembaar met betrekking tot veranderingen 

in de inzameling. De COVID-19 crisis is echter niet ongunstig 

geweest voor de prijsvorming van oudpapier en -karton..

Voor PRN zelf blijft de impact van de COVID-19 crisis beperkt 

tot een mogelijke uitval van personeel wegens ziekte, met 

een bezetting van 3 personen is dat qua invulling van kennis 

niet eenvoudig op te vangen. Maatregelen om besmetting te 

voorkomen zijn genomen.

De COVID-19 crisis kan SVF aan de inkomstenkant raken. 

Het risico bestaat dat de eerste ontvangers de aan hun 

opgelegde heffing voor de systeemkosten over Q1-2022 niet

of later voldoen. Er zijn geen voorspellingen te maken over 

een eventueel deficit. Bij een krimpende grafische markt 

zullen de maximale verplichtingen jegens de gemeenten 

dalen, want het aandeel niet-verpakkingen waarover uitbetaald 

moet gaan worden zal lager zijn. Gezien de liquiditeitspositie 

van SVF is er nu geen reden tot nadere acties dan vinger aan

de pols te houden.

Feit blijft dat papier en karton voor met name de voedings- en 

de hygiëneindustrie weer van vitaal belang gebleken is. Zowel 

PRN als SVF zijn goed gepositioneerd om hun taken uit te 

blijven voeren in deze COVID-19 crisis, PRN zit aan tafel bij de 

relevante gremia en weet zich gesteund door haar achterban.

De stijgende gasprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraine 

kunnen negatieve gevolgen hebben voor de productie door 

papierfabrieken van nieuw papier en karton uit oudpapier en 

-karton. Dit vormt een potentieel risico voor de prijsontwikkeling 

van oudpapier en -karton en voor het uitvoeren van de 

verplichtingen van SVF.

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 verwijderings-

bijdragen heft SVF 1 keer per jaar voor de jaarlijkse dekking

van de systeemkosten. Alleen indien de internationale markt- 

omstandigheden voor oudpapier en -karton en de daaruit 

voorvloeiende deficit verplichtingen voor SVF daartoe 

aanleiding geven zal SVF genoodzaakt zijn een extra heffings-

periode aan te kondigen.

Hoofddorp, juni 2022

2/2

Toelichting bij financieel overzicht 2021

Stichting verwijderingsfonds


