
 

 

Geachte xx,  

 

Deze zomer start de renovatie van het Binnenhof. Dat betekent dat u als parlementslid 

tijdelijk verhuist naar een andere werkplek. Verhuizen gaat vaak gepaard met opruimen. Bij 

het leeghalen van uw kantoor komt u vast elektronische apparaten tegen die u niet meer 

gebruikt, zoals een koptelefoon, ventilator of rekenmachine. Hebt u daar al een bestemming 

voor? In het kader van de circulaire economie geven wij graag een aantal tips mee. 

 

Wat kunt u zelf doen? 

Zowel thuis als op kantoor breekt met verhuizen vaak een hectische periode aan. Er is dan 

weinig tijd om stil te staan bij wat er met oude spullen moet gebeuren. Uit onderzoek blijkt 

dat vooral kleine afgedankte elektrische apparaten vanuit gemak en snelheid in het restafval 

worden weggegooid. In Nederland gaat het jaarlijks om zo’n 1,5 kilo e-waste per inwoner. 

Dat is omgerekend ruim 25 miljoen kilo. Zonde, want hierdoor gaan waardevolle 

grondstoffen zoals metaal, plastic en beton verloren. Door elektrische apparaten af te 

danken voor hergebruik of recycling, krijgen deze grondstoffen een tweede, derde of zelfs 

tiende leven. 

 

Wilt u bijdragen aan het tegengaan van grondstoffen schaarste en CO2-uitstoot? Loop dan 

deze checklist na bij het opruimen van uw kantoor: 

 

1. Werkt het apparaat nog en neemt u het mee naar uw volgende werkplek? 

 Bedenk ruim van te voren welke apparaten u wilt meenemen in de verhuizing. Maak 

eventueel een foto van de achterkant van het apparaat, zodat u ook op uw nieuwe 

werkplek weet hoe de kabels in het apparaat moeten. 

 

2. Werkt het apparaat nog, maar neemt u het niet mee?  

 Breng het naar een kringloopwinkel, als het uw privébezit is natuurlijk. Een overzicht 

van 100% Kringloopbedrijven bij u in de buurt vindt u hier. Hergebruik van spullen 

bespaart CO2 doordat er geen nieuwe apparaten aangeschaft hoeven worden.  

 

3. Is het apparaat kapot? 

 Lever het in bij uw gemeentelijke milieustraat of een supermarkt, elektronicawinkel, 

tuincentrum of bouwmarkt in de buurt. Een overzicht van de 13.000 Wecycle 

inleverpunten vindt u hier. 

 

4. Checklist afgevinkt? 

 Maak een foto waarbij u uw afgedankte apparaten inlevert voor hergebruik of 

recycling en deel het op sociale media met de hashtags #IkVerhuisCirculair en 

#ewasteopgelost. Zo inspireert u uw achterban om ook bewust om te gaan met hun 

e-waste bij verhuizingen. 

 

Wat doen de professionals? 

Het merendeel van (de spullen in) het ruim 90.000 vierkante meter grote kantoorcomplex 

van het Binnenhof wordt verhuisd en gedemonteerd door gespecialiseerde Erkende 

Projectverhuizers, installatiebedrijven en demontagebedrijven. Zij zorgen voor de juiste 

afdanking van alle e-waste die vrijkomt tijdens de renovatie. 

https://100procentkringloop.nl/aangesloten-kringloopwinkels/
https://www.wecycle.nl/inleverpunt-zoeken?utm_source=watismijnapparaatwaard.nl&utm_medium=website&utm_campaign=coach&utm_content=topmenu


 

In Nederland verhuizen dagelijks gemiddeld 4.300 mensen[1]. Als iedereen voor, tijdens en 

na deze dag bewuster met hun e-waste omgaat, kunnen we grondstoffen op waarde 

houden. Wij hopen dat u hier een steentje aan wilt bijdragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Vlak, algemeen directeur Stichting OPEN 

Namens alle producenten van elektrische en elektronische apparaten in Nederland 

verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste 

 

Leonie Reinders, directeur Branchevereniging voor Kringloopbedrijven Nederland (BKN) 

BKN heeft 66 leden met ongeveer 200 winkels verspreid over heel Nederland, die zich 

inzetten voor een circulaire en sociale economie 

 

Anton Vis, algemeen secretaris Organisatie van Erkende Verhuizers 

De Organisatie voor Erkende Verhuizers is de brancheorganisatie voor de Nederlandse 

verhuisbranche 

 

 

 

 

 

         

 

 

Deel foto’s waarbij u uw afgedankte apparaten inlevert voor hergebruik of recycling op 

sociale media met de hashtags #IkVerhuisCirculair en #ewasteopgelost. Zo inspireert u 

uw achterban 

 
[1] Bron: CBS 
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