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Op grond van de Europese WEEE-richtlijn en Nederlandse Regeling AEEA is een producent die 

elektrische apparaten in Nederland op de markt brengt verantwoordelijk voor de inzameling en 

verwerking van zijn ICT-afval. Met het collectieve inzamelsysteem van ICT Milieu kan een 

producent eenvoudig en efficiënt aan deze verplichting voldoen. 

 

Doordat ICT Milieu (200 bedrijven) onderdeel is van Nederland ICT (550 ICT-bedrijven), en ICT 

Milieu samenwerkt met de andere productstichtingen binnen de NVMP (1500 producenten), is 

er een goede toegang tot beleid in Den Haag. Waar mogelijk worden standpunten gedeeld en 

wordt gezamenlijk gepleit voor een optimale uitkomst voor de deelnemers. Als het nodig is een 

eigen standpunt in te nemen als ICT-sector gebeurt dat ook. Deelnemers van ICT Milieu zijn op 

de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben direct invloed op beleid en regelgeving. 

 

ICT Milieu heeft de operatie van inzameling en verwerking uitbesteed aan Wecycle. Wecycle is 

de gezamenlijke - non profit - uitvoeringsorganisatie van de zes samenwerkende 

productstichtingen binnen de NVMP. Door de uitvoering van inzameling en transport te 

combineren met onder meer de kleine elektrische apparaten van bruingoed, witgoed en 

lampen zijn er momenteel ruim 2500 inzamelpunten voor ICT-afval bij gemeenten, 

winkelketens en bijvoorbeeld kinderboerderijen. Op deze manier wordt de wettelijke 

inzameldoelstelling momenteel ruim bereikt. Ook biedt deze structuur een goede basis om de 

aangescherpte Europese doelstellingen voor 2016 en 2019 te halen. 

 

Stichting ICT Milieu is onderdeel van de branchevereniging Nederland ICT en heeft geen 

winstoogmerk. De financiering vindt plaats op basis van een omslagstelsel van de werkelijk 

gemaakte kosten. Deelnemers betalen naar rato van hun marktaandeel op de markt gezet 

gewicht. Het tarief per kg laat al jaren een dalende trend zien, doordat de operatie steeds 

efficiënter wordt en waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen. Door regelmatige 

tender rondes voor inzameling en verwerking, en het contracteren van meerdere partijen, bent 

u verzekerd van een scherpe prijs. 

 

 

https://www.nederlandict.nl/
http://www.nationaalweeeregister.nl/
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/03/2017-10-redenen-voor-het-lidmaatschap-van-Nederland-ICT.pdf
https://www.wecycle.nl/
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Wecycle contracteert in opdracht van ICT Milieu verwerkers die een hoog kwaliteitsniveau 

hebben qua verwerking en grondstof terugwinning. Hierdoor kan ICT Milieu in haar jaarlijkse 

ICT Milieumonitor een inzamelresultaat rapporteren dat ruim voldoet aan de wettelijke eisen 

voor grondstofterugwinning. Daarnaast leveren de teruggewonnen grondstoffen opbrengsten 

op die een groot deel van de kosten van het inzamelsysteem afdekken. De door Wecycle 

gecontracteerde verwerkers zijn gecertificeerd volgens de nieuwe WEEELABEX-eisen voor 

verwerkers van e-waste. 

 

ICT Milieu werkte lange tijd met één tarief voor alle productcategorieën binnen de ICT, waarbij 

enkel onderscheid werd gemaakt tussen B2C en B2B producten. Recent is besloten verder te 

differentiëren qua tarief om meer recht te doen aan de verschillen in kostprijs van de 

verschillende stromen. Het tarief voor monitoren is daardoor gestegen, terwijl het tarief voor 

de overige ICT-categorieën is afgenomen. Daarnaast is een volumekorting ingevoerd voor 

deelnemers die meer dan 1 miljoen kg op de markt brengen. Zie recente tarieven. 

 

ICT Milieu behartigt de belangen van de deelnemers bij de overheid. Voor de afstemming van 

standpunten is een Milieubeleidsgroep van deelnemers actief. Hier worden de actuele 

ontwikkelingen besproken met betrekking tot beleid en regelgeving. Dit heeft betrekking op 

inzameling en verwerking van ICT-afval, maar ook op andere milieu onderwerpen met 

betrekking tot ICT-producten, zoals bijvoorbeeld energieverbruik, stoffen, emissies of 

verpakkingen. 

 

De basis voor de Nederlandse regelgeving met betrekking tot ICT-afval (Regeling AEEA) ligt in 

de Europese WEEE-directive, waar de kaders zijn gezet. Bij de totstandkoming van de nieuwe 

WEEE-directive en later bij de uitleg door de Commissie en bij de interpretatie in Nederland is 

ICT Milieu betrokken. Via NVMP, WEEE-forum (het Europese netwerk van e-waste 

inzamelsystemen) en Digital Europe (de Europese koepel voor ICT-branches), blijft u op de 

hoogte en wordt de stem van ICT Milieu gehoord. De Milieubeleidsgroep is hiervoor het 

klankbord. 

 

 

https://www.nederlandict.nl/diensten/ict-milieu/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034782/2016-02-02
https://www.nederlandict.nl/lid-worden/
http://avondvandedigitaleeconomie.nl/204/awards.html
http://www.weee-forum.org/
https://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/05/Infographic_ICT_Milieumonitor_2016-DEF.jpg
https://www.nederlandict.nl/news/weeelabex-certificering-recyclers-verplicht-per-1-juli/
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Door aansluiting bij ICT Milieu, worden deelnemers ingeschreven in het nationale WEEE-

register. Daarnaast worden de deelnemers bekend gemaakt op de website van Wecycle. 

Hierdoor is naar buiten voor iedereen herkenbaar dat een deelnemer aan zijn wettelijke 

verplichting voldoet. Ook kunnen deelnemers van ICT Milieu dit zelf kenbaar maken aan hun 

stakeholders in hun eigen uitingen. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van het beeldmerk van 

ICT Milieu. 

 

ICT Milieu is in 1999 opgericht door branchevereniging Nederland ICT om een effectief en 

collectief antwoord te geven op de producentenverantwoordelijkheid voor inzameling en 

verwerking van ICT-afval. Het bestuur van ICT Milieu bestaat uit bestuurders van deelnemende 

ICT-bedrijven en een vertegenwoordiger van Nederland ICT. ICT Milieu maakt gebruik van 

verschillende faciliteiten van Nederland ICT. Als lid van Nederland ICT kunt u ook gebruik 

maken van alle kennis, dienstverlening en netwerkbijeenkomsten die de branchevereniging 

voor de ICT-sector in Nederland biedt. 

 

Door deelname aan ICT Milieu neemt een bedrijf zijn maatschappelijk verantwoordelijkheid 

voor een goede verwerking van ICT-afval. De partners van ICT Milieu en Wecycle werken 

volgens de laatste eisen. Daarnaast gaat Wecycle een stap verder door ‘social return’ 

projecten bij regionale en lokale inzameling, sortering en demontage van ICT-afval. ICT Milieu 

brengt goede voorbeelden van innovatie en duurzaamheid onder de aandacht van een breed 

publiek met de jaarlijkse uitreiking van de nationale ICT Milieu Award. 

http://www.nvmp.nl/
http://www.nvmp.nl/
http://www.nvmp.nl/
http://www.digitaleurope.org/Our-Work/Digital-Sustainability-Policy-Group/Waste-Group
https://operations.wecycle.nl/Producten/OverzichtProducten.aspx
https://www.nederlandict.nl/ledennetwerken/milieubeleidsgroep/

