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Beste lezer, 

Dit jaarverslag 2010 viert het 10-jarig jubileum van Recupel ! 

Bij dergelijke gelegenheden blikken we daarom graag even 

achterom. Wat heeft Recupel gepresteerd het voorbije  

decennium? Heel wat, zoveel is duidelijk.

Stel u voor: in 2001 zamelde Recupel slechts 1,54 kg af-

gedankte elektro-apparaten per inwoner in, terwijl er nu 

eind 2010 bijna 10 kg per inwoner ingezameld en verwerkt 

werd (in totaal meer dan 100.000 ton). En dat is slechts één 

resultaat van het harde werk van alle betrokkenen. Geen 

wonder dat Recupel Europese koploper is en blijft inzake 

efficiënte inzameling en milieuvriendelijke verwerking van 

afgedankte elektro-apparaten.

Maar durven vooruitkijken, onze visie verder ontwikkelen, 

dat zijn de echte uitdagingen die de toekomst van Recupel  

vormgeven. Met de vaststelling dat verandering de enige 

constante is de wereld om ons heen.

In dat kader past de strategische denkoefening die liep van 

midden 2010 tot begin 2011. In dat onderzoek hebben we 

onszelf kritisch in vraag gesteld. Wat doet Recupel goed? 

Wat kan er beter? Wat is onze rol in een steeds sneller ver-

anderende wereld? Hoe spelen we in op nieuwe behoeften 

en verwachtingen van consumenten en bedrijven? 

Deze strategische oefening heeft absoluut verfrissend  

gewerkt.

Meer dan ooit beseft Recupel dat inzamelen en verwerken 

van afgedankte elektro-apparaten niet enkel gaat om cijfers,  

tonnages en tabellen. Het draait om het bouwen aan een 

mooiere wereld. De nieuwe missie, waarden, visie en de 

volledige communicatie weerspiegelen die gedachte.  

We hebben niet gewacht op de resultaten van de strategische 

oefening om ons engagement in de praktijk om te zetten.  

Zo zijn in 2010 belangrijke stappen gezet naar de optimali-

satie van interne en externe processen en procedures. Denk 

maar aan de vereenvoudigde procedure (via het Charter) 

voor de inzameling en verwerking van professionele afge-

dankte elektro-apparaten, het dynamischer controlebeleid 

van de leden, het nieuwe optimalisatiemodel voor transport  

en tal van andere initiatieven ... In dit jaarverslag leest u er 

alles over.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die de voorbije tien jaar 

van Recupel een succesverhaal heeft gemaakt. En in het 

bijzonder alle Recupel-medewerkers. Tegelijk nodig ik u 

allen hartelijk uit om ook in dit jubileumjaar een nieuwe 

feestelijke pagina aan ons mooie Recupel-verhaal toe te 

voegen. 

Veel leesgenot!

 

Peter Sabbe
General Manager

WOORD VOORAF
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In 2009 benaderde het totale volume ingezamelde huishou-

delijke afgedankte elektro-apparaten al de 100.000 ton, en in 

2010 was het echt zover: de teller klokte af op 101.772 ton! 

We kunnen nu al zeggen dat de klim zich mooi doorzet in 2011.

Opvallend: in tegenstelling tot in 2009 stagneerde de fractie 

Groot-Wit (GW) in 2010. Dit heeft ongetwijfeld te maken met 

de prijzen van ferro en non-ferro die zich in de loop van 2010 

hebben hersteld op hun hoge niveau van 2008. De fractie 

Koel-Vries (KV) steeg met 6%. TV’s en Monitoren (TVM) met 

4%, de fractie Overige (OVE) kende een stijging van eveneens 

4%. Het volume gasontladingslampen (LMP) kende een lichte 

stijging van 2%.

In 2010 werden 6.037 rookmelders (RM) afgevoerd naar een  

gespecialiseerde verwerker.

Alle afgedankte elektro-apparaten werden afgevoerd naar 14 

operatoren die elk minstens 1 fractie verwerken. Alle operatoren 

doen voor het manueel depollueren een beroep op de sociale 

sector (ongeveer 150 FTE). 

De samenwerking met de kringloopsector (selectie op herge-

bruik) ontwikkelde zich verder positief. De kringwinkels die in 

juli 2009 tevens fijnmazige Recupel-ophaler werden, noteerden  

een groei met meer dan 10% van het aantal voor hergebruik 

geselecteerde toestellen.

INZAMELRESULTATEN 2010: DE KAAP VAN DE 100.000 TON  
HUISHOUDELIJKE AFGEDANKTE ELEKTRO-APPARATEN IS OVERSCHREDEN!

VERDELING INGEZAMELDE HUISHOUDELIJKE AFGEDANKTE ELEKTRO-APPARATEN PER FRACTIE (TON)
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KV: Koel- en vriesapparaten 

GW: Groot wit

TVM: Televisieschermen 
en monitoren

OVE: Overige apparaten

LMP: Gasontladingslampen

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

KV 1.611 8.077 9.514 11.537 12.723 13.561 13.934 15.062 17.015 17.995

GW 1.862 9.212 11.117 15.141 16.649 17.822 18.909 19.108 22.646 22.446

TVM 2.442  8.058 9.835 12.693 15.340 16.973 18.619 20.120 22.095 23.040

OVE 2.035  10.528 14.571 18.693 22.921 26.642 28.789 31.421 35.763 37.044

LMP - - - - 498 1.146 1.163 1.229 1.219 1.247

TOTAAL 7.950* 35.875 45.037 58.064 68.131 76.144 81.414 86.940 98.738 101.772

* cijfer gebaseerd op inzameling gedurende 6 maanden (juli 2001 - december 2001)
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INZAMELING EN TRANSPORT: KERNCIJFERS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inzamelpunten - containerparken 518 518 518 520 520 545

Inzamelpunten - hergebruikcentra 17 19 19 20 20 23

Inzamelpunten (actief) - distributie 2.691 2.904 3.115 3.319 3.421 3.326

Totaal inzamelpunten 3.226 3.441 3.652 3.859 3.961 3.894

Ingezamelde toestellen (kg/inwoner) 6,5 7,2 7,7 8,2 9,3 9,8

RECYCLAGERESULTATEN* PER FRACTIE EN PER MATERIAALSTROOM VOOR 2010

PROFESSIONELE AFGEDANKTE ELEKTRO-APPARATEN

Voor 2010 bedroeg het aantal ingezamelde en verwerkte  

professionele afgedankte elektro-apparaten 2.375 ton. In 

de loop van dat jaar begon de herwerking van het Charter -

systeem. Hierbij hield Recupel rekening met de resultaten van 

de studie omtrent het afdankingsgedrag van de professionele  

eindgebruiker. Deze studie was al gestart in het vierde kwartaal  

van 2009. In nauwe samenwerking met Coberec, Febem en 

OVAM, OWD en BIM herwerkte en vereenvoudigde Recupel het 

hele systeem, zowel voor de professionele eindgebruiker als 

voor de operatoren. Eind 2010 vroegen we voor dit vereen-

voudigde systeem goedkeuring aan de gewestelijke overheden.
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* Recyclage = valorisatie van de materialen     ** Objectieven opgelegd door de Milieubeleidsovereenkomsten

KV GW TVM OVE LMP
Resultaat per  

materiaalstroom
Legale  

objectieven**

Ferrometalen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %

Non-ferrometalen 100 % 100 % 99 % 98 % 100 % 99 % 95 %

Kunststof 100 % 98 % 99 % 97 % - 98 % 80 %

Overige 35 % 39 % 88 % 8 % 93 % 58 %

Resultaat per fractie 97 % 90 % 92 % 81 % 93 %

Legale objectieven** 85 % 85 % 70 % 75 % 80 %

 KV: Koel- en vriesapparaten

 GW: Groot wit

 TVM:   Televisieschermen 
 en monitoren

 OVE:  Overige apparaten

 LMP:  Gasontladingslampen
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Bij de oprichting in 2001 concentreerde Recupel zich op de 

uitbouw van het netwerk voor de inzameling en recyclage van  

huishoudelijke elektrotoestellen in België. 

Intussen is Recupel uitgegroeid tot een goed gestructureerde,  

solide organisatie met een brede focus. Jaar na jaar hebben we het  

recyclage- en inzamelbeleid verder verfijnd en geprofessiona-

liseerd. Een greep uit de verwezenlijkingen van het afgelopen 

decennium:

• de uitbreiding van het aantal sectoren tot zeven:

BW-Rec - Grote huishoudelijke apparaten, professioneel 

groot en klein witgoed en automaten

Recupel AV - Huishoudelijke en professionele audio-video 

apparaten

Recupel SDA - Kleine huishoudelijke toestellen

Recupel ICT - Informatica-, telecommunicatie- en kantoor-

apparaten, professionele ICT-apparaten en automaten

Recupel ET&G - Huishoudelijke en professionele elektrische 

en elektronische (tuin)gereedschappen

LightRec - Verlichtingsapparatuur en gasontladingslampen

MeLaRec - Huishoudelijke en professionele medische hulp-

middelen, laboratoriumapparatuur, sporttoestellen, thermo-

staten, test- en meetapparatuur, bloedglucosemeters en 

rookmelders

• het jaarlijks stijgende volume aan opgehaalde elektrotoestellen

•  de uitbreiding van de aanvaardingsplicht naar professionele 

elektrotoestellen (in januari 2007)

• de samenwerking met de verschillende overheden en sectoren

•  de voortdurende verbetering van interne en externe proces-

sen en procedures volgens de kwaliteitsfilosofie van EFQM

• de actieve rol binnen het WEEE-forum.

Mogen we trots zijn op dit palmares? Ongetwijfeld. Toch willen 

we daar niet langer dan nodig bij stilstaan. Er wachten ons nog 

zoveel uitdagingen. En is vooruitkijken niet veel belangrijker 

dan op de lauweren rusten?

Recupel heeft in 2010 alvast belangrijke stappen gezet om de 

toekomst ambitieus tegemoet te zien.

DE VOORBIJE 10 JAAR:  
STAPSGEWIJZE EVOLUTIE, VOLGEHOUDEN DYNAMIEK
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WAARDEN
Bij de opstart mikte Recupel op korte termijn vooral op een 

(kosten)efficiënt netwerk. Dit streven naar operationele 

uitmuntendheid komt sterk aan bod in de oorspronkelijke 

waarden. Deze benadrukten het functionele aspect van 

de organisatie. Hoewel Recupel in se een initiatief van de 

industrie blijft – opgericht met de steun van de regionale 

overheden – willen we nu ook het grotere maatschappelijke 

belang in de verf zetten. Dit belang komt goed tot uiting in 

de nieuwe waarden van Recupel:

 - Professionalisme  - Respect  

 - Efficiëntie   - Innovatie 

 - Transparantie  - Milieubewustzijn

De strategische herpositionering is intussen uitgegroeid 

tot een nieuwe communicatiestrategie. Sinds 1 juli 2011 

– niet toevallig de 10e verjaardag van Recupel – is de 

strategie concreet vertaald in een nieuwe huisstijl, die we 

op zijn beurt in alle communicatie middelen doortrekken.

Op basis van verdere marktonderzoeken in 2011 zullen 

we nieuwe noden detecteren om de wereld van afge-

dankte elektro-apparaten nog beter in kaart te brengen 

en te begrijpen.
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EEN VERFRISSENDE STRATEGISCHE OEFENING

Welke maatschappelijke evoluties waren de voorbije 10 jaar  

relevant voor Recupel?

Met welke tendensen en maatschappelijke evoluties moet de  

organisatie rekening houden voor de toekomst?

Welk beeld heeft de buitenwereld van Recupel? Welk beeld  

willen we dat mensen hebben van Recupel?

Wat zijn onze ambities, onze dromen?

Dergelijke vragen stonden centraal in de strategische denk-

oefening die Recupel in 2010 startte. Zo is de consument het  

afgelopen decennium heel anders gaan leven en denken. Nieuwe 

inzichten en tendensen sturen ook aan op een andere manier 

van communiceren.

De strategische oefening leidde tot de formulering van een  

nieuwe visie en missie, tot een evaluatie van de waarden van 

de organisatie en finaal tot een herpositionering van Recupel 

als merk.

VISIE

Recupel streeft naar een betere leefwereld door  

optimale recuperatie van materialen uit afgedankte 

elektro-apparaten.

MISSIE

Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektro-apparaten 

op een duurzame en kostenefficiënte wijze ingezameld 

en verwerkt worden.

VISIE

Recupel streeft naar een betere leefwereld door

optimale recuperatie van materialen uit afgedankte

elektro-apparaten.

MISSIE

Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektro-apparaten

op een duurzame en kostenefficiënte wijze ingezameld

en verwerkt worden.



DIT VERTAALT ZICH ALS VOLGT VOOR RECUPEL:

  1.   Gescheiden inzameling van afgedankte elektro-apparaten als gevaarlijk afval en geen schroot.

  2.   Continue sensibilisering van alle consumenten met bijzondere aandacht voor de jeugd.

  3.   Activatie van huishoudens om snel afgedankte apparaten in te leveren in het Recupel-netwerk.

  4.   Uitgebreid en toegankelijk inzamelnetwerk.

  5.    Performante operatoren die voldoen aan alle milieutechnische vereisten, opgenomen in de Milieubeleidsovereenkomsten, 

en met controle door Recupel over de goede prijs/kwaliteitsverhouding.

  6.   Voorkeur voor sociale tewerkstelling, voor zover marktconform.

  7.   Voor alle parallelle kanalen dezelfde milieutechnische normen, rapporteringseisen en controles zoals opgelegd aan Recupel.

  8.    Vlotte informatiedoorstroming naar alle stakeholders, en in het bijzonder de regionale overheden met het oog op een 

optimale transparantie.

  9.   Kostenefficiëntie en milieubewustzijn in de eigen werking.

10.   Maximale overeenstemming van de Recupel-apparatenlijsten met het wettelijke toepassingsgebied.
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DE EERSTE RESULTATEN VAN DE HERPOSITIONERING

De visuele communicatiestijl van Recupel is de spiegel van de 

waarden, visie, missie en strategie van het merk. Herkenbaarheid 

is daarbij essentieel. Deze wordt intenser door een uniforme en 

volgehouden toepassing van de huisstijl.

Een aantal elementen springt meteen in het oog. 

Zo nemen we afscheid van de groene kleur die de eerste 10 

jaar het merk Recupel mee bepaald heeft. Blauwtinten zet-

ten nu de toon: blauw is een frisse, moderne kleur die ook de 

openheid van Recupel weerspiegelt. 

In het logo valt bij het woord ‘Recupel’ het onderscheid op tussen  

‘Recup’ (nadruk op de activiteiten) en ‘el’ (nadruk op de 

elektro-sector).

De cirkel met de stekker in het beeldmerk verwijst naar de 

cyclusgedachte en naar de globe, de wereld(bol). De ‘oogjes’ 

vermenselijken het geheel en maken het logo sympathieker.

De baseline vat de kern van het merk Recupel samen: het is 

een uitnodiging voor iedereen om samen te werken aan een 

groter doel, dat ook de volgende generatie nog ten goede 

komt. Vanzelfsprekend is milieubehoud het belangrijkste  

objectief: door een correcte inzameling, depollutie en recyclage 

dragen we bij tot een mooiere wereld.

Zowel voor printuitingen als voor audiovisuele middelen is  

er een uniforme signatuur. Daarmee eindigen nu alle nieuwe 

campagnes van Recupel, ongeacht hun inhoud.

DE NIEUWE HUISSTIJL
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Interessant om weten is dat alleen erkende overbrengers en vergunde  

verwerkers, die het Recupel Charter ondertekenden, zichzelf Recupel- 

partner mogen noemen. Als Recupel-partners garanderen zij een  

100% correcte recyclage van afgedankte elektr(on)ische apparaten.  

Zij selecteren, ontmantelen, verwijderen en recycleren alles zoals  

het hoort. Daarom is in 2010 een specifiek Recupel-partnerlogo  

ontwikkeld. Dit logo is een belangrijk signaal naar hun klanten en 

naar de buitenwereld toe. Het is geïmplementeerd sinds juli 2011.

DE NIEUWE CORPORATE WEBSITE RECUPEL.BE

De nieuwe huisstijl heeft ook zijn gevolgen voor de corporate 

website www.recupel.be. Bij de ontwikkeling van de huisstijl 

werd al snel duidelijk dat een louter cosmetische, visuele aan-

passing van de bestaande site niet zou volstaan. Er was meer 

nodig dan het vervangen van het logo en de switch van groene 

naar blauwe kleur.

Daarom besliste Recupel in de loop van 2010 om een volledig 

nieuwe site te ontwikkelen, inclusief grondige inhoudelijke aan-

passingen. De voorbereidingen startten meteen. Eenvoud, duide-

lijkheid en gebruiksgemak stonden voorop. De nieuwe site - online 

sinds juli 2011 - oogt fris, modern en ademt de nieuwe Recupel-

filosofie uit. De naam www.recupel.be is uiteraard gebleven.

12
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DE ALGEMENE “SNOER- EN STEKKER”-CAMPAGNE

Sinds 2008 voerde Recupel een  

nationale sensibiliseringscampagne, 

met een stilistisch eenvoudig 

maar visueel sterk concept: de 

zogenaamde “Snoer en Stekker”-

campagne. Deze liet toe om ver-

schillende thema’s en verschil-

lende boodschappen op een 

gemeenschappelijke, herkenbare 

manier uit te dragen. De positieve resultaten uit 2 opeenvol-

gende marktonderzoeken in 2008 en 2009 zetten Recupel ertoe 

aan ook in 2010 een extra mediagolf in te lassen. Deze nationale 

campagne liep van midden april tot midden juni en was afwis-

selend aanwezig op de belangrijkste nationale TV-zenders en in 

een brede selectie magazines. 

DE KOELKAST- EN DIEPVRIEZERCAMPAGNE  
VOOR BW-REC

Koelkasten en diepvriezers die ouder zijn dan 10 jaar verbrui-

ken dubbel zoveel energie als een toestel uit de A++ klasse. Zo 

gaat heel wat energie en geld verloren. Daarom ontwikkelde  

Recupel in 2010 een campagne voor de sector BW-Rec over het 

energiezuinige alternatief van A++ koelkasten en diepvriezers. 

Ook het belang van een correcte afdanking van oude toestellen  

kwam aan bod. Op de campagnewebsite www.spaaruwenergie.be  

konden consumenten berekenen hoeveel energie en geld zij  

besparen door over te schakelen op een nieuw toestel. De cam-

pagne was te zien op tv, in een selectie dag-

bladen, in de winkelpunten zelf en online. 

Er was in het bijzonder ook aandacht 

voor senioren. De campagne bestond uit 

4 golven van 2 weken, verspreid over 

het hele kalenderjaar 2010.

DEZE COMMUNICATIECAMPAGNES VIELEN OP IN 2010
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DE LAMPENCAMPAGNE VOOR LIGHTREC

Voor de sector LightRec ontwikkelde Recupel een consumen-

tencampagne om de correcte afdanking van gasontladings-

lampen (spaarlampen en zogenaamde tl-lampen) en armaturen 

te promoten. De campagne liep van 4 oktober tot 26 december 

2010. Mediakanalen waren: tv, radio, kranten en online via 

bannering. Alle media leidden naar de campagnewebsite 

www.watmetmijnspaarlamp.be, die +/- 75.000 bezoekers over 

de vloer kreeg. 

Nieuw was de samenwerking met de containerparken: de in-

tercommunales kregen een grote display met de afbeelding 

van de campagne voor plaatsing op de containerparken. Een 

succesvol initiatief dat Recupel in de toekomst zeker graag 

voortzet!
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GOED NIEUWS VOOR PROFESSIONELEN:  
EEN OPVALLENDE VEREENVOUDIGING VAN DE PROCEDURES

EEN GESLAAGDE ZOEKTOCHT NAAR NIEUWE RECUPEL-PARTNERS

Vergunde  
verwerker  

van afgedankte  
elektro- 

apparaten

Ontdoener/ 
Eindgebruiker  
van afgedankte  

elektro- 
apparaten

Erkende  
overbrenger 

van afgedankte  
elektro- 

apparaten

Huishoudelijk (HH) + Professioneel (PRO)

HH + PRO HH + PRO

Terzelfdertijd benaderde en overtuigde Recupel de ophalers en 

verwerkers die nog geen Recupel-partner waren om die stap 

te zetten. Het initiatief leverde tientallen nieuwe partners op 

en het aantal stijgt nog steeds. Elk van deze nieuwe partners  

engageert zich om de ophaling en verwerking van bedrijfs matige 

afgedankte elektro-apparaten nauw ter harte te nemen met het 

oog op het verwezenlijken van de recyclage- en depollutie-

doelstellingen. Recupel zet haar inspanningen op dit vlak in 2011 

onverminderd verder.

Recupel-dienstverlening (Charter)
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Niet-particulieren zoals bedrijven, organisaties, instellingen,  

installateurs... vormen een aparte, maar daarom niet minder be-

langrijke doelgroep voor Recupel. Ook zij moeten zich geregeld  

ontdoen van bedrijfsmatige afgedankte elektro-apparaten.  

Het is cruciaal dat dit op een correcte, milieuverantwoorde  

manier gebeurt. De beste garantie hiervoor is werken met een  

Recupel-partner (een erkende overbrenger/vergunde verwerker).  

We hebben in de loop van 2010 alvast de procedure voor pro-

fessionelen vereenvoudigd om een Recupel-partner te kiezen. 

De meest opvallende vernieuwing aan deze procedure is dat 

registratie of rapportering niet langer vereist zijn. Hieronder 

ziet u schematisch hoe eenvoudig de procedure nu verloopt.



BLIJVEND OPTIMALISEREN VAN PROCESSEN EN PROCEDURES

Tijdens het jaar 2010 heeft Recupel zich verder geconcen-

treerd op de invoering en verbetering van zowel interne als 

externe procedures. Meer efficiëntie bij het bereiken van de 

verwachte resultaten stond voorop. Recupel leverde belang-

rijke inspanningen op verschillende domeinen.

Meer bepaald is een meerjarenplan ontwikkeld voor een  

belangrijke vernieuwing van het informaticaplatform van 

Recupel. Dit plan omhelst zowel de vernieuwing van de in-

terne bedrijfsprocessen als de externe applicaties. In de loop 

van 2010 werd de nieuwe architectuur uitgewerkt en zijn een  

aantal basiswerkzaamheden gerealiseerd. Met de effectieve  

ingebruikname van nieuwe applicatiesoftware werd pas in 

2011 gestart.

Werk met een gewone ophaler.gewone ophaler.

10 JAAR RECUPEL: EN WE GAAN DOOR!

17

2010

EEN ‘CORRIGERENDE’ CAMPAGNE NAAR PROFESSIONALS

De meeste bedrijven stellen zich zelden of nooit de vraag of 

de inzameling en verwerking van hun afgedankte elektro- 

apparaten 100% correct verlopen. Daarom lanceerde Recupel 

eind 2010 een intensieve communicatiecampagne. Deze riep de 

professionelen op om hun inzamelgedrag letterlijk te corrigeren. 

De boodschap was duidelijk: kies niet voor een gewone ophaler,  

maar opteer voor een Recupel-partner. Een direct mailing,  

een online luik en advertenties in vaktijdschriften zorgden  

voor heel wat registraties bij de erkende overbrengers en  

vergunde verwerkers. Meer dan ooit beseft Recupel dat de  

benadering van ondernemingen omtrent de correcte afdanking  

van bedrijfsmatige afgedankte elektro-apparaten een consis-

tente en proactieve communicatie-aanpak vraagt.



ZO MOET HET:  
TWEE VOORBEELDEN VAN INTERNE VERBETERPROJECTEN

2. Betere controle van de leden door een dynamische aanpak

De sterk verlaagde Recupel-bijdragen creëerden een nieuwe 

situatie. We moesten onze bestaande controle-aanpak aan dit 

nieuwe gegeven aanpassen. Sindsdien houden we rekening 

met meerdere parameters inzake controlefrequentie en con-

troletype. Wat betreft de controlefrequentie is de belangrijk-

ste parameter de hoogte van de Recupel-aangifte, zowel in 

aantallen als in waarde. Bij de bepaling van het controletype 

(controle ter plaatse bij het lid of controle op afstand) letten 

we bovendien ook op de complexiteit van de aangifte. Verder 

vinden ook op basis van data analyse ad hoc controles plaats, 

als zich in de aangiftehistoriek van een lid een buitengewone 

trend voordoet.

1. Naar een optimale planning voor transport en afvoer

Recupel is steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden inzake 

optimalisatie. Zo hebben we het proces van transport en af-

voer naar de verwerker recent onder de loep genomen. De 

kernvraag was hoe we de schadelijke impact van transport op 

het milieu en de financiële kosten van transport konden mini-

maliseren. Hiervoor ontwikkelden we in 2010 een ‘optimalisa-

tie-model’, dat sinds 2011 in gebruik is. Met dit model werken 

we een optimale planning uit voor de transportopdrachten. De 

basis van het model is een algoritme dat wordt aangedreven 

door variabele factoren: de afstand van het transport, de te 

vervoeren volumes, financiële parameters en dergelijke meer.

Het voortdurende streven naar kwaliteit had Recupel eind 

2009 het kwaliteitscertificaat ‘Recognised for Excellence’ 

opgeleverd. Binnen dit certificaat is 5 sterren het maximum.  

Recupel haalde toen meteen 4 sterren: een mooie stimulans 

om blijvend in kwaliteitszorg te investeren.

Dat is precies wat we het voorbije jaar deden met twee in-

terne verbeterprojecten. Met name rond de vereenvoudiging 

van processen en procedures is er hard gewerkt.
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OOK MET WALLONIË SLUIT RECUPEL  
EEN NIEUWE MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST

Recupel sloot met het Waalse Gewest een nieuwe MBO 

(Milieu beleidsovereenkomst) af. Deze MBO van 11 mei 2010 

betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte elektro-

apparaten werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 

van 10 juni 2010 en trad in werking op 20 juni 2010. De 

volledige tekst zoals verschenen in het Staatsblad is als PDF 

beschikbaar op www.recupel.be - rubriek Wetgeving & Over-

heden – wettelijke referenties.

INZAMELING, TRANSPORT EN VERWERKING VAN AFGEDANKTE 
ELEKTRO-APPARATEN: RECUPEL ENGAGEERT ZICH ALS EERSTE 
VOOR EUROPESE STANDAARDEN!

Begin 2009 gaf men binnen het WEEE-forum het startschot 

voor het ontwikkelen van een set van Europese standaarden 

met betrekking tot inzameling, sortering, transport en verwer-

king van afgedankte elektro-apparaten. Dit project kreeg de 

naam “WEEE Label of Excellence” oftewel “WEEELABEX” mee. 

Aan het project, dat meegefinancierd wordt door de Europese 

Gemeenschap in het kader van het Life-Programma, werken 

verwerkers, milieu-organisaties en vertegenwoordigers uit de 

industrie en de academische wereld mee.

Het WEEELABEX-project vertrekt vanuit de vaststelling dat 

er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten wanneer we 

kijken naar de huidige inzamel- en verwerkingspraktijken. 

Oneerlijke concurrentie en gebrek aan controlemechanismes  

zorgen ervoor dat het afgedankte elektro-apparaten-speelveld  

niet altijd vlak is. Hoe kunnen we iedereen de mogelijkheid 

geven het spel in alle eerlijkheid te spelen? Allereerst door 

de externe factoren die hierop een invloed kunnen hebben 

te elimineren. 

Door de creatie van een geharmoniseerde set van standaarden 

krijgen operatoren een incentive om te voldoen aan de hoog-

ste standaarden. Het systeem laat overheden ook makkelijk 

toe om de operatoren die naast dit label grijpen te detecteren 

en controleren. Op lange termijn creëert het WEEE Label of  

Excellence een visueel onderscheid tussen operatoren die 

reeds voldoen aan de hoogste standaarden en zij die dat nog 

niet doen. Door onafhankelijke certificeringsbureaus en auditors 

kan het WEEELABEX uitgroeien tot de referentie in Europa.

Recupel neemt deze standaarden als één van de eerste landen 

in Europa mee op in haar nieuwe lastenboeken.
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10 JAAR RECUPEL: EN WE GAAN DOOR!

20

2010

Balans Recupel vzw (in €) 2010 2009

ACTIVA

Immateriële vaste activa 65.085,64 € 38.050,99 €

Materiële vaste activa 3.035.756,58 € 2.542.975,42 €

Financiële vaste activa 0,00 € 0,00 €

Vaste activa 3.100.842,22 € 2.581.026,41 €

Vorderingen op ten hoogste een jaar 1.597.868,45 € 11.706.766,70 €

Liquide middelen en beleggingen 12.963.086,92 € 11.132.434,35 €

Overlopende rekeningen 52.421,95 € 43.858,26 €

Vlottende activa 14.613.377,32 € 22.883.059,31 €

TOTAAL ACTIVA 17.714.219,54 € 25.464.085,72 €

PASSIVA

Voorzieningen voor risico’s en kosten 483.436,83 € 571.916,68 €

Voorzieningen 483.436,83 € 571.916,68 €

Schulden op ten hoogste een jaar 17.230.782,71 € 24.891.683,36 €

Overlopende rekeningen 0,00 € 485,68 €

Vreemd vermogen 17.230.782,71 € 24.892.169,04 €

TOTAAL PASSIVA 17.714.219,54 € 25.464.085,72 €

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Omzet 34.948.966,28 € 42.942.870,18 €

Bedrijfsopbrengsten 34.948.966,28 € 42.942.870,18 €

Diensten en diversen -32.434.339,60 € -41.642.368,58 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -1.775.871,17 € -1.014.449,17 €

Afschrijvingen, waardeverminderingen -883.181,47 € -870.121,05 €

Voorzieningen voor risico’s en kosten 88.479,85 € 504.500,00 €

Andere bedrijfskosten -34.330,23 € -72.099,28 €

Bedrijfskosten -35.039.242,62 € -43.094.538,08 €

BEDRIJFSWINST/VERLIES -90.276,34 € -151.667,90 €

Financiële opbrengsten 110.168,44 € 161.775,23 €

Financiële kosten -11.945,92 € -10.107,33 €

Financieel resultaat 98.222,52 € 151.667,90 €

Uitzonderlijke kosten -7.946,18 € 0,00 €

OVER TE DRAGEN WINST/VERLIES 0,00 € 0,00 €



BALANS VAN DE SECTOREN
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Financiëel Beheer (in €)
Cijfers zijn inclusief het  
professionele luik (Dit is niet  
van toepassing op SDA)

BW-REC
Recupel AV 

geconso lideerd
Recupel SDA

Recupel ICT 
geconso lideerd

Recupel ET&G LightRec MeLaRec

ACTIVA

Vorderingen op ten  
hoogste een jaar

6.023.553,37 4.865.326,02 1.265.917,69 3.526.368,54 757.717,87 3.980.878,09 1.690.685,39

Liquide middelen  
en beleggingen

83.043.466,98 58.043.116,05 29.082.543,85 23.651.144,19 15.387.306,33 43.266.700,55 4.424.212,18

Overlopende rekeningen 78.402,65 70.629,74 26.553,40 57.809,41 98.893,99 6.662,93 85,53

VLOTTENDE ACTIVA 89.145 423,00 62.979.071,81 30.375.014,94 27.235.322,14 16.243.918,19 47.254.241,57 6.114.983,10

TOTAAL ACTIVA 89.145.423,00 62.979.071,81 30.375.014,94 27.235.322,14 16.243.918,19 47.254.241,57 6.114.983,10

PASSIVA

Overgedragen winst -2.065.478,14 27.343.010,92 22.907.177,76 17.464.072,35 12.766.256,90 27.458.103,48 4.994.326,25

EIGEN VERMOGEN -2.065.478,14 27.343.010,92 22.907.177,76 17.464.072,35 12.766.256,90 27.458.103,48 4.994.326,25

Voorzieningen voor  
risico’s en kosten

89.736.691,43 33.137.357,97 7.434.179,34 9.542.756,02 3.457.011,19 18.698.387,32 248.754,17

VOORZIENINGEN 89.736.691,43 33.137.357,97 7.434.179,34 9.542.756,02 3.457.011,19 18.698.387,32 248.754,17

Schulden op ten  
hoogste een jaar

1.474.209,71 2.498.677,20 33.642,63 228.452,25 20.608,80 1.097.675,33 871.857,88

Overlopende rekeningen 0,00 25,72 15,21 41,52 41,30 75,44 44,80

VREEMD VERMOGEN 1.474.209,71 2.498.702,92 33.657,84 228.493,77 20.650,10 1.097.750,77 871.902,68

TOTAAL PASSIVA 89.145.423,00 62.979.071,81 30.375.014,94 27.235.322,14 16.243.918,19 47.254.241,57 6.114.983,10

RESULTATENREKENING (op 31 december 2010)

Omzet 8.088.372,22 1.808.060,43 603.079,53 1.712.141,23 1.131.791,36 5.054.722,49 1.314.454,84

Andere bedrijfsopbrengsten 242.463,56 113.243,94 0,00 217.383,19 44.138,28 305.999,01 614.576,76

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 8.330.835,78 1.921.304,37 603.079,53 1.929.524,42 1.175.929,64 5.360.721,50 1.929.031,60

Inkopen -8.603.248,75 -5.436.494,14 -662.343,37 -3.042.471,25 -244.404,31 -1.377.767,75 -112.326,28

Diensten en diversen -1.837.170,50 -906.307,43 -703.490,14 -1.018.474,84 -658.363,73 -2.487.430,55 -847.605,05

Waardeverminderingen -171.919,09 29.167,83 17.049,79 2.674,46 -61,37 -42.574,98 6.862,84

Voorzieningen voor  
risico’s en kosten

1.629.022,23 3.849.117,87 1.400.605,06 4.177.125,53 186.696,08 -2.256.238,67 11.415,84

Andere bedrijfskosten -101.548,41 -130.466,72 -37.002,28 -185.872,17 -85.710,07 -48.014,60 -4.545,53

BEDRIJFSKOSTEN -9.084.864,52 -2.594.982,59 14.819,06 -67.018,26 -801.843,40 -6.212.026,55 -946.198,18

Bedrijfswinst / verlies -754.028,74 -673.678,22 617.898,59 1.862.506,16 374.086,24 -851.305,05 982.833,42

Financiële opbrengsten 1.141.737,98 776.827,37 418.018,88 292.817,86 611.983,70 687.979,63 63.157,75

Financiële kosten -244,83 -243,41 -168,08 -220,99 49.451,42 -278,19 -200,87

FINANCIËLE RESULTATEN 1.141.493,15 776.583,96 417.850,80 292.596,87 661.435,12 687.701,44 62.956,88

Winst / verlies  
voor belastingen

387.464,41 102.905,74 1.035.749,39 2.155.103,02 1.035.521,36 -163.603,61 1.045.790,30

Belastingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Over te dragen  
winst / verlies

387.464,41 102.905,74 1.035.749,39 2.155.103,02 1.035.521,36 -163.603,61 1.045.790,30



De vzw Recupel werd als organisatie op-

gericht door de sectorbeheersorganismen. 

In 2010 bleef hun aantal onveranderd, 

met name zeven. De zeven sectorbeheers-

organismen vertegenwoordigen elk de hier-

navolgende welomschreven productgroepen:

BW-REC  Grote huishoudelijke apparaten, pro-

fessioneel groot en klein witgoed en automaten.

Recupel AV  Huishoudelijke en professionele 

audio-video apparaten.

Recupel SDA  Kleine huishoudelijke toestellen.

Recupel ICT  Informatica-, telecommunicatie- en 

kantoorapparaten, professionele ICT-apparaten  

en automaten.

Recupel ET&G  Huishoudelijke en profes-

sionele elektrische en elektronische (tuin)-

gereedschappen.

LIGHTREC  Verlichtingsapparatuur en gas-

ontladingslampen.

MELAREC  Huishoudelijke en professionele 

medische hulpmiddelen, laboratoriumappa-

ratuur, sporttoestellen, thermostaten, test- 

en meetapparatuur, bloedglucosemeters en 

rookmelders.

De Raad van Bestuur van Recupel be-

staat uit twee vertegenwoordigers van elke  

sector en een vertegenwoordiger van de 

oprichtende beroepsfederaties Agoria  

en FEE.

DE STRUCTUUR VAN RECUPEL
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Paul Van Laethem
BESTUURDER
(BW-REC)

Kris De Rudder
VICE-VOORZITTER
(RECUPEL SDA)

Jean-Pierre Van Keer
VICE-VOORZITTER
(RECUPEL ET&G)

Koen Van Hulle
BESTUURDER
(RECUPEL AV)

Hendrik Vermeire
VICE-VOORZITTER
(LIGHTREC)

Peter Binnemans
BESTUURDER  
EN SECRETARIS (FEE)

Harry Beullens
BESTUURDER
(RECUPEL ET&G)

Luc Meert
VOORZITTER
(MELAREC)

Eric Theunis
BESTUURDER
(RECUPEL ICT)

Dirk Van Assche
VICE-VOORZITTER
(BW-REC)

Richard Van den Broeck
BESTUURDER
(MELAREC)

Christian Vanhuffel
BESTUURDER
(AGORIA)

Werner Donckers
VICE-VOORZITTER
(RECUPEL ICT)

Johan Deschryvere
BESTUURDER
(LIGHTREC)

Dimitri Peeters
BESTUURDER
(RECUPEL SDA)

Kristof Vermeersch
VICE-VOORZITTER
(RECUPEL AV)



BESLUIT VAN DE VOORZITTER

2010 was een belangrijk jaar voor Recupel. Tien jaar 

geleden werd Recupel op initiatief van de industrie op-

gestart met de steun van de regionale overheden. Voor 

Recupel was het jaar 2010 dan ook een gelegenheid om 

haar werking te evalueren en een strategie uit te bouwen 

die de nieuwe uitdagingen van deze snel evoluerende  

maatschappij aangaat.

De positieve trend op het gebied van ophaling en verwer-

king van afgedankte elektro-apparaten zet zich verder. 

Recupel verstevigt verder haar sterke positie als bench-

mark in Europa. Dit is een stimulans om onze processen 

blijvend te optimaliseren, rekening houdend met externe 

factoren zoals sterk wisselende grondstofprijzen en het 

ontstaan van alternatieve ophaalcircuits, waarbij de con-

trole op de juiste manier van verwerking niet altijd even 

efficiënt kan gebeuren.

We concentreerden ons tien jaar op het vervullen van onze 

initiële opdracht. Nu is het moment aangebroken om een 

proactieve stap te zetten en onze missie uit te breiden.  

In de toekomst zullen we vaker spreken over het recycleren 

van grondstoffen om zo een belangrijke rol te spelen in het 

uitbouwen van een duurzame maatschappij. Dit gebeurt 

steeds in overleg met overheden en industrie. 

Om onze acties beter te ondersteunen, krijgt ook onze 

communicatiestrategie een nieuw elan. In de communicatie  

zullen de mens, de toegevoegde waarde en haar emotie cen-

traal staan. En Recupel richt zich in die context vooral op 

haar verschillende doelgroepen en stakeholders.

Om dit te realiseren, vertrouw ik op de medewerkers en 

de Directie van Recupel. Mijn dank aan allen die betrokken 

zijn in het behalen van deze mooie resultaten van Recupel.

 

Luc Meert
Voorzitter Recupel vzw 
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