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Geachte gemeenteraad, 

Uw gemeente/inzamelbedrijf heeft een afgiftecontract voor elektrische apparaten (e-waste) 
met Wecycle. Onderdeel van dit contract is dat uw gemeente al het ingenomen e-waste 
afgeeft aan Wecycle. Hiervoor ontvangt uw gemeente/inzamelbedrijf een vergoeding van 
€ 82,86 per ton voor de kosten die op de milieustraat worden gemaakt voor inname, tijdelijke 
opslag en afgifte. 

Wecycle heeft een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de afgifte door gemeenten van e-
waste via de gemeentelijke milieustraten in 2011. Via deze brief informeren wij u over het 
resultaat. 

Gemiddeld ingezameld aantal kilo's per inwoner van uw gemeente : 5,20 
Gemiddeld ingezameld aantal kilo's per inwoner bij gemeenten in een 5,70 
vergelijkbare stedelijkheidsklasse : 
Landelijk gemiddeld ingezameld aantal kilo's per inwoner 5,1 

De volledige benchmark staat op wecycle.nl/benchmark. 

Indien uw inzameling hoger ligt dan het gemiddelde, verloopt deze goed. Wellicht dat door een 
gezamenlijke aanpak verdere verbeteringen mogelijk zijn om tot een nog beter resultaat te 
komen. 

Indien de inzameling onder het gemiddelde ligt, helpen wij uw gemeente/inzamelbedrijf graag 
met een inhaalslag. Door een goede samenwerking is het mogelijk boven het landelijk 
gemiddelde uit te stijgen. Wecycle stelt hiervoor diverse middelen ter beschikking, die direct 
zijn in te zetten door uw gemeente. U kunt hierbij denken aan gratis communicatieformats of 
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een bijdrage uit het Wecycle-fonds voor lokale inzamelpilots of lokale 
communicatiecampagnes. In totaal is hiervoor zeven miljoen euro beschikbaar. 

Wilt u informatie over hoe u meer e-waste kunt inzamelen, neem dan contact op met onze 
accountmanager Eric van der Schans via e-mail: eric.vanderschans@wecycle.nl of 
telefoonnummer (079) 7600 671. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Vlak 
Directeur 


