Recupel bevestigt en kijkt vooruit
2008 was voor Recupel een jaar van consolidatie.
Recupel breidde in 2008 de omvang van haar dienstverlening verder uit, zodat die vandaag een maximale
dekking biedt van de Europees vastgelegde categorieën
van huishoudelijke en professionele toestellen. Het jaar
2008 stond ook voor het overige volledig in het teken
van de aanpassing aan de Europese WEEE-richtlijn, met
onder meer de afstemming van de productenlijsten en
de aangifteapplicatie op de tien Europese categorieën.
Zowel op het operationele vlak (het systeem Recupel) als
wat betreft de ﬁnanciële resultaten en de administratieve
dienstverlening (Recupel als organisatie), slaagt Recupel er
in de lat ieder jaar weer iets hoger te leggen. Het streven
naar performantie, kwaliteit en klantvriendelijkheid is een
constante in het relaas van de afgelopen acht jaar.

Jaarverslag

2008

Recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.

WOORD VOORAF

2008
Beste lezer,
Het doet mij plezier u dit jaar opnieuw de resultaten en

Ook binnen het Europese kader zijn informatieuitwisseling en

verwezenlijkingen van Recupel te mogen toelichten.

overleg belangrijk. In het kader van het WEEE-forum kan

De organisatie heeft een lange weg afgelegd sinds haar opstart

Recupel haar inspanningen en de efﬁciëntie van haar werking

in 2001. Jaar na jaar wordt er verder gewerkt aan de uitbouw

aftoetsen met andere Europese landen. Recupel blijft actief

van het systeem, rekening houdend met de wensen en noden

betrokken bij de initiatieven van dit Europees platform van

van verschillende partijen.

collectieve systemen.

Recupel slaagde erin om in 2008 haar dienstverlening maximaal

In 2008 was er ten slotte ook heel wat te doen rond illegale

af te stemmen op de Europese Richtlijn. Zowel naar dekking als

afvalexport van o.a. afgedankte elektrische en elektronische

naar presentatie van de productenlijsten biedt Recupel voortaan

apparaten. Dat dergelijke activiteiten onaanvaardbaar zijn is

een administratief eenvoudige oplossing voor de scope van de

evident. Recupel garandeert dan ook dat alle AEEA die via haar

Europese Richtlijn. De driemaandelijkse elektronische aangifte

kanalen ingezameld worden in overeenstemming met de

en facturatie leveren een maximale vereenvoudiging van de

regelgeving verwerkt worden. Recupel vertrouwt op een

administratie op voor onze leden. De resultaten van het

intensief en resultaatgericht optreden van de drie regionale

ledenonderzoek bevestigen dan ook de tevredenheid van de

overheden met betrekking tot illegale (niet vergunde) circuits

leden omtrent deze wijzigingen.

inclusief illegale afvalexport.

Sinds de opstart van Recupel legt de organisatie de nadruk op

Door de inspanningen van alle betrokken partijen kan Recupel

kwaliteit en streeft zij een continue verbetering van haar

het jaar 2008 opnieuw afsluiten met mooie resultaten. Ik wens

processen na. Een performant en hoogtechnologisch IT-platform

dan ook mijn appreciatie en dank uit te spreken aan eenieder

is hierbij onontbeerlijk. Ook in de komende jaren zal Recupel

die heeft bijgedragen tot het succes van Recupel.

hier verdere inspanningen voor leveren.
Met de nieuwe Milieubeleidsovereenkomsten in zicht wordt
het transparante karakter van de organisatie verder benadrukt.
Operationeel en strategisch overleg met overheden en andere
stakeholders wordt geformaliseerd. Het uitwerken van
doelgroepgerichte extranetten garandeert de toegankelijkheid

Willy Quinart

van informatie en een efﬁciënte informatieuitwisseling.

Algemeen Directeur
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Eén productenlijst voor huishoudelijke en professionele AEEA
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productenlijsten voor het eerst sinds de opstart van Recupel een structurele
aanpassing. De bestaande indeling van de productenlijst per sector werd

voor huishoudelijke en professionele AEEA.
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Om in overeenstemming te blijven met de constante evolutie op het vlak
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De resultaten: de inzameling van AEEA opnieuw op koers
Sinds 2001 biedt Recupel een oplossing voor de aanvaardingsplicht van producenten
en invoerders van huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparaten.
In navolging van de oplossing die Recupel sinds 1 juli 2005 biedt voor de terugname
en verwerking van medische hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur, heeft zij haar
inzamelsystemen uitgebreid naar de professionele toestellen en volledig afgestemd op
de Europese wetgeving.

InzamelIng en tRanspoRt: keRncIjfeRs
2006

2007

2008

Inzamelpunten - containerparken

518

518

520

Inzamelpunten - hergebruikcentra

19

19

20

Inzamelpunten (actief) - distributie

2.904

3.115

3.319

totaal inzamelpunten

3.441

3.652

3.859

7,2

7,7

8,2

Ingezamelde toestellen (kg/inwoner)

Het collectieve systeem voor de inzameling
en de verwerking van huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten dat Recupel
in 2001 heeft opgestart, behaalt schitterende
resultaten. Jaar na jaar haalt Recupel meer
afgedankte apparaten op. In 2008 bevestigde Recupel opnieuw deze stijgende trend.
In totaal werd 86.940 ton huishoudelijke
AEEA ingezameld, wat een stijging betekent
van 7 % ten opzichte van 2007. Gemiddeld
zamelde Recupel daarmee 8,15 kg AEEA
in per inwoner per jaar, een resultaat dat
de door Europa opgelegde norm van 4 kg/
inwoner ruimschoots overschrijdt.
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Verdeling van de ingezamelde AEEA per fractie
%+" Koel- en vriesapparaten

,#"###
+#"###

$," Groot wit

*#"###

2004

2005

2006

2007

2008

KV

11.537

12.723

13.561

13.934

15.062

GW

15.141

16.649

17.822

18.909

19.108

*+'" Televisieschermen
en monitoren

)#"###
(#"###

TVM

12.693

15.340

16.973

18.619

20.120

(+#" Overige apparaten

'#"###

OVE

18.693

22.921

26.642

28.789

31.421

&#"###

LMP

-

498*

1.146

1.163

1.229

68.131

76.144

81.414

86.940

&')" Gasontladingslampen

%#"###

TOTAAL

$#"###

58.064

#

%##'

%##(

%##)

%##*

%##+

* cijfer gebaseerd op inzameling gedurende 6 maanden (juli 2005 - december 2005)

Dit inzamelresultaat was geen evidentie: door de stijgende prijzen voor grondstoffen als koper, ijzer en aluminium waren afgedankte grote
toestellen een tijd lang erg gegeerd. Recupel wist deze trend te compenseren door opvallend goede resultaten voor de andere fracties.
Wellicht dankzij de speciﬁeke aandacht voor de inzameling van kleine toestellen in de communicatie kende deze fractie fraaie resultaten.

Recyclageresutaten* per fractie en per materiaalstroom voor 2008
gW

kV

tVm

oVe

lmp

Resultaten per
legale
materiaalstroom objectieven**

Ferrometalen

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

95 %

Non-ferrometalen

100 %

100 %

100 %

99 %

100 %

100 %

95 %

Synthetische materialen

98 %

98 %

92 %

86 %

0%

91 %

80 %

Overige

22 %

27 %

91 %

3%

95 %

53 %

Resultaten per fractie

85 %

96 %

93 %

76 %

95 %

Legale objectieven**

85 %

85 %

70 %

75 %

80 %

* Recyclage = valorisatie van de materialen

gW: Groot wit
kV: Koel- en vriesapparaten
tVm: Televisieschermen
en monitoren
oVe: Overige apparaten
lmp: Gasontladingslampen

** Objectieven opgelegd door de Milieubeleidsovereenkomsten

De inzameling van professionele AEEA gaat de goede richting uit
Ook professionele afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten op een transparante,
duurzame en efﬁciënte manier én in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden opgehaald en verwerkt. Met dit doel voor ogen biedt Recupel vanaf 2008 een nieuwe aanvullende dienstverlening aan voor de ophaling en verwerking van professionele AEEA via het Recupel-charter.
Deze uitbreiding van haar dienstverlening werd positief onthaald door de ﬁnale eindgebruikers van
professionele AEEA en de eerste inzamelresultaten zijn veelbelovend.
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Recupel investeert in stimulerende partnerschappen
Op alle niveaus van haar werking hecht

aan de zeer strikte milieunormen opge-

dat door Recupel ter beschikking wordt

Recupel erg veel belang aan samenwer-

nomen in deze lastenboeken.

gesteld. Vanaf 2009 zal de interactieve

Ook op het uitvoerende niveau investeert

intercommunales nog verder uitgebreid

samenwerking tussen Recupel en de

king. Zowel met de overheden als op het
operationele niveau bouwt ze structurele

Recupel in wederzijds stimulerende partner-

worden en zal de toegankelijkheid tot het

schappen. Ze organiseert op regelmatige

extranet voor communicatie-uitwisseling

Met de overheden en administraties van

basis overleg met de hergebruikcentra en

vereenvoudigd en versoepeld worden.

het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofd-

de distributie. Met de Vlaamse intercom-

partnerschappen uit.

stedelijk Gewest onderhoudt Recupel

munales heeft Recupel het afgelopen

Met Coberec, de Confederatie van de Bel-

een georganiseerd overleg. Jaarlijks is

jaar

gische Recuperatie, werkte Recupel het

een

overeenkomst

afgesloten.

er met de drie gewesten een strategisch

In de overeenkomst wordt extra aandacht

afgelopen jaar samen om het ﬁjnmazige

opvolgingsoverleg, en de drie regio’s

gevraagd aan de intercommunales voor de

inzamelnet voor AEEA van bedrijven beter

zijn bovendien in de Raad van Bestuur

communicatie rond de problematiek van

te organiseren. De partners organiseerden

van Recupel en de sectoren aanwezig

de inzameling en verwerking van AEEA

infosessies om de schroothandelaars een

als waarnemer. Het afgelopen jaar was

zodat de consument, in samenwerking

betere kijk te geven op hun wettelijke

er ook een intensief overleg over het

met Recupel, op een uniforme en re-

verplichtingen wanneer zij AEEA ophalen

dossier van de nieuwe lastenboeken.

gelmatige manier geïnformeerd wordt.

en stockeren. Voortaan zullen ook de inza-

In juni 2009 lopen de huidige contracten

De komende jaren zullen de intercommu-

melcijfers van deze vergunde schroothan-

tussen Recupel en de inzamel- en ver-

nales en Recupel dus de krachten bundelen

delaars in de cijfers van Recupel worden

werkingsbedrijven af. In 2008 werden de

om de inzamelboodschap ook op het lokale

meegenomen.

nieuwelastenboekenvoorde hernieuwing

niveau op een sterke manier te brengen.

Recupel investeert ook in de dialoog

van deze contracten voorbereid in samen-

Recupels communicatiecampagne van

met haar leden. Speciaal voor hen opti-

spraak met de overheden. Recupel werkt

2008 werd al gedeeltelijk in deze geest

maliseerde Recupel de reeds bestaande

enkel met erkende overbrengers en

opgevat. De intercommunales kunnen

portaalsite.

vergunde verwerkers die beantwoorden

gebruikmaken van het publiciteitsmateriaal

Transparantie: een klare kijk op de Recupel-provisies
Recupel heeft het afgelopen jaar inspan-

van de ﬁnanciële situatie van Recupel.

Vlaamse Parlement. Voor al haar stake-

ningen geleverd om de transparantie van

De conclusie van deze studie luidde dat

holders

haar werking nog verder te verbeteren.

Recupel een degelijk en onderbouwd

ten op maat. Die stellen allerlei doel-

Sinds haar oprichting legt Recupel jaar-

ﬁnancieel

een

groepgerichte

informatie

lijks provisies aan om de toekomstige

ﬁnanciële buffer die garanties geeft

geïntegreerde

manier

verwerking van AEEA te garanderen.

voor de toekomst wenselijk is en dat de

via het internet. De overheden krij-

Op vraag van

de Openbare Vlaamse

berekening van de Recupel-bijdragen op

gen via deze weg bijvoorbeeld inzage

beheer

voert,

dat

ontwikkelt

Recupel

extranetop

een

beschikbaar

Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voerde

een correcte en onderbouwde manier

in de dagelijks geactualiseerde inzamel-

BDO, een accountancy, audit en consulting

gebeurt. Het rapport van BDO werd op

resultaten, de verslagen van de Raad

bureau, een onafhankelijke analyse uit

vraag van Recupel overgemaakt aan het

van Bestuur enzovoort.
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Kwaliteit, kostenefﬁciëntie en professionalisme: Recupel-waarden bij uitstek
Het inzamelen, transporteren en ver-

Automatisering is altijd al een speer-

werken van AEEA, het informeren en

punt geweest van de Recupel-werking.

ondersteunen van de leden, het opvol-

Het pad van de administratieve vereen-

gen en controleren van de aangiften, het

voudiging, dat enkele jaren geleden werd

opsporen van free-riders, het in goede

ingeslagen, wordt vastberaden en met

banen leiden van de ﬁnanciën: Recupel

zin voor efﬁciëntie en gebruiksvriende-

streeft in alle geledingen van haar orga-

lijkheid gevolgd. Recupel is vooruitstre-

nisatie naar kwaliteit. Daartoe investeert

vend op IT-gebied, en performante syste-

de organisatie in de optimalisatie van haar

men vormen een prioriteit. Een concrete

processen, en stemt ze haar werking af op

realisatie op dit vlak is de introductie van

de internationale kwaliteitsstandaarden

een traceersysteem voor het overzichtelijk

zoals ISO en EFQM. Ook het benchmarken

verwerken en opvolgen van binnenko-

van de organisatie op basis van objectieve

mende vragen van de leden.

en erkende standaarden maakt onlosma-

Uit een marktonderzoek dat Recupel liet

kelijk deel uit van de Recupel-werking.

uitvoeren onder haar leden blijkt dat
de optimalisatie en de administratieve
vereenvoudiging van de facturatie- en de
aangiftetools uitstekend werden onthaald.

Een duurzame verwerking volgens
de afvalstoffenwetgeving:
Recupel staat garant

De blik vooruit: naar een
wijzigend Europees AEEA-klimaat?

Geregeld komen illegale afvaltransporten in het nieuws, ook

Met haar uniek model is Recupel erin geslaagd de afgelopen

speciﬁek in de sector van AEEA. Recupel is zich ervan bewust dat

acht jaar een excellente dienstverlening uit te bouwen, die

niet alle afgedankte toestellen in de legale (vergunde) circuits

door geen enkele andere Europese lidstaat wordt geëvenaard.

terechtkomen. Recupel vertrouwt op een intensievere handhaving

Het Recupel-systeem wordt met recht en rede beschouwd als dé

en controle vanuit de regionale overheden om deze illegale

referentie voor de inzameling en verwerking van AEEA in Europa.

circuits op te sporen. Essentieel is dat de afgedankte toestellen

De Europese WEEE-richtlijn blijft het belangrijkste werkingskader

die via Recupel worden ingezameld, het collectief systeem

voor de Recupel-werking. Sinds het van kracht worden van deze

niet verlaten. Recupel staat dan ook garant voor een duurzame

richtlijn ligt er al opnieuw een herziening in het vooruitzicht.

ophaling en verwerking volgens de afvalstoffenwetgeving, van

Europa blijft dus ook de volgende jaren toonaangevend voor

alle toestellen die via haar kanalen worden ingezameld.

de inzameling van AEEA in België. De concrete uitwerking van
de herziening is vooralsnog niet gekend zodat de impact op de
Recupel-werking op dit ogenblik nog niet kan ingeschat worden.

Het Recupel ledenbestand
stijgt gestaag

Recupel engageert zich desalniettemin om de duurzame,
kwaliteitsvolle en kostenefﬁciënte inzameling en verwerking van
AEEA via haar collectief systeem te blijven garanderen.

Op 31/12/2007 telde Recupel 3.105 leden die aangesloten waren voor huishoudelijke toestellen (allin) en 435 leden aangesloten voor professionele apparaten (administratief). Eind 2008 bedroegen deze
cijfers respectievelijk 3.306 en 1.774. Duidelijk een
zeer sterke stijging van het aantal actieve leden binnen de professionele sector.
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Recupel informeert en sensibiliseert
In 2008 besteedde Recupel heel veel aandacht aan de problematiek van inzameling en verwerking van elektrische en elektronische apparaten.
Recupel zocht naar een symbool dat alle elektr(on)ische apparaten overkoepelt, en heeft dit gevonden in de gedaante van een witte draad.
Een witte draad met stekker die op een zeer eenvoudige manier aan het grote publiek duidelijk maakt wat er moet en niet moet gebeuren met afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Speciale aandacht werd besteed aan de inzameling en verwerking van kleine elektrische en elektronische apparaten en van spaarlampen. Het werd een nationale campagne van half juni tot
december 2008, met TV-spotjes op de belangrijkste nationale zenders, advertenties in een brede selectie magazines en in alle grote kranten
en een grote aanwezigheid op afﬁchageborden en tram- en bushokjes.
Dat deze campagne, in volledig nieuwe stijl en look, heel erg werd gesmaakt en heel duidelijk werd begrepen door het grote publiek,
bewijzen de resultaten van een marktonderzoek dat begin 2009 werd uitgevoerd.

er is een simpele uitweg voor
je afgedankte elektrische en
elektronische apparaten.

afgedankte apparaten horen
niet thuis in de vuilniszak.

Neem met de glimlach afscheid
van je afgedankte apparaten.

Weet je niet waar naartoe met je
afgedankte elektrische en elektronische apparaten? recycleer ze via het
containerpark of de elektrohandel.

Haal afgedankte apparaten van
je zolder of uit je kelder en laat
ze op gepaste manier recycleren.

afgedankte elektrische en
elektronische apparaten
binnenbrengen kost niets.

Recupel neemt deel aan professionele beurzen
In 2008 was Recupel aanwezig op Laborama, de vakbeurs voor laboratoriumprofessionals.
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De structuur van Recupel
De vzw Recupel werd als organisatie opgericht
door de sectorbeheersorganismen.
In 2008 bleef hun aantal onveranderd, met
name zeven. De zeven sectorbeheersorganismen vertegenwoordigen elk de hiernavolgende welomschreven productgroepen:
BW-Rec

Roger erzeel
vOOrZITTer
(BW-REC)

johny Beeckaert
vICe-vOOrZITTer
(LIGHTREC)

Werner Donckers
vICe-vOOrZITTer
(RECUPEL ICT)

luc meert
vICe-vOOrZITTer
(MELAREC)

Ronald spaans
vICe-vOOrZITTer
(RECUPEL AV)

chris Baeten
vICe-vOOrZITTer
(RECUPEL SDA)

jean-pierre Van keer
vICe-vOOrZITTer
(RECUPEL ET&G)

peter Binnemans
BesTUUrDer
eN seCreTarIs (FEE)

Harry Beullens
BesTUUrDer
(RECUPEL ET&G)

Dimitri peeters
BesTUUrDer
(RECUPEL SDA)

Rob geeraerts
BesTUUrDer
(LIGHTREC)

eric theunis
BesTUUrDer
(RECUPEL ICT)

Dirk Van assche
vICe-vOOrZITTer
(BW-REC)

Richard Van den Broeck
BesTUUrDer
(MELAREC)

paul lits
BesTUUrDer
(RECUPEL AV)

christian Vanhuffel
BesTUUrDer
(AGORIA)

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
kantoorapparaten, professionele
ICT-apparaten en automaten.
Recupel et&g
Huishoudelijke en professionele
elektrische (tuin)gereedschappen.
lightRec
Verlichtingsapparatuur en
gasontladingslampen.
melaRec
Sporttoestellen, huishoudelijke en
professionele medische hulpmiddelen,
laboratoriumapparatuur en test- en
meetapparatuur.

De Raad van Bestuur van Recupel bestaat uit twee vertegenwoordigers van elke sector
en een vertegenwoordiger van de oprichtende beroepsfederaties Agoria en FEE.
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BALANS VAN RECUPEL

Balans Recupel vzw (in €)

2008

2007

AcTiVA
Immateriële vaste activa

49.636,86 €

85.054,08 €

Materiële vaste activa

2.688.200,21 €

2.132.997,08 €

Financiële vaste activa

0,00 €

0,00 €

Vaste activa

2.737.837,07 €

2.218.051,16 €

Vorderingen op ten hoogste een jaar

13.892.266,47 €

5.019.930,55 €

Liquide middelen

10.799.251,00 €

5.061.903,09 €

48.099,29 €

69.544,81 €

Overlopende rekeningen
Vlottende activa

24.739.616,76 €

10.151.378,45 €

TOTAAL AcTiVA

27.477.453,83 €

12.369.429,61 €

PASSiVA
Voorzieningen voor risico’s en kosten

1.076.416,68 €

Voorzieningen
Schulden op ten hoogste een jaar
Overlopende rekeningen

486.416,68 €
1.076.416,68 €

26.400.676,37 €

486.416,68 €
11.878.252,29 €

360,78 €

4.760,64 €

Vreemd vermogen

26.401.037,15 €

11.883.012,93 €

TOTAAL PASSiVA

27.477.453,83 €

12.369.429,61 €

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
Omzet

28.488.663,41 €

33.771.604,30 €

Bedrijfsopbrengsten

28.488.663,41 €

33.771.604,30 €
-31.570.763,85 €

-26.759.257,56 €

-929.615,76 €

-1.165.540,67 €

Afschrijvingen, waarderingsverminderingen

-777.220,87 €

-645.419,21 €

Voorzieningen voor risico’s en kosten

-590.000,00 €

6.544,09 €

Diensten en diversen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Andere bedrijfskosten
Bedrijfskosten
BEDRIJFSWINST/VERLIES
Financiële opbrengsten

-28.598,25 €

-33.398,89 €
-33.900.999,37 €

-28.592.271,60 €

-129.395,07 €

-103.608,19 €

137.695,52 €

112.652,65 €

-8.300,45 €

-9.044,46 €

Uitzonderlijke kosten

0,00 €

0,00 €

OVER TE DRAGEN WINST/VERLIES

0,00 €

0,00 €

Financiële kosten
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BALANS VAN DE SECTOREN

FiNANciEEL BEHEER (in €)
cijfers zijn inclusief het professionele luik
(Dit is niet van toepassing op SDA)

BW-Rec

Recupel AV
geconsolideerd

Recupel SDA

Recupel ICT
geconsolideerd

Recupel ET&G

LightRec

MeLaRec

AcTiVA
Vorderingen op ten hoogste een jaar

8.583.507,30 €

3.386.972,44 €

1.361.059,38 €

1.904.870,88 €

1.551.697,35 €

5.524.309,01 €

1.308.826,61 €

Liquide middelen

84.987.102,18 €

68.851.543,24 €

30.438.835,55 €

33.208.087,81 €

13.728.404,55 €

37.771.174,45 €

2.791.846,23 €

140,29 €

82,19 €

44,84 €

82,56 €

1.148,30 €

655,92 €

9,41 €

VLOTTENDE ACTIVA

93.570.749,77 €

72.238.597,87 €

31.799.939,77 €

35.113.041,25 €

15.281.250,20 €

43.296.139,38 €

4.100.682,25 €

TOTAAL ACTIVA

93.570.749,77 €

72.238.597,87 €

31.799.939,77 €

35.113.041,25 €

15.281.250,20 €

43.296.139,38 €

4.100.682,25 €

Overgedragen winst

10.694.064,41 €

27.743.732,99 €

22.304.724,69 €

18.233.182,32 €

11.501.385,96 €

27.757.140,65 €

3.081.127,44 €

EIGEN VERMOGEN

10.694.064,41 €

27.743.732,99 €

22.304.724,69 €

18.233.182,32 €

11.501.385,96 €

27.757.140,65 €

3.081.127,44 €

Voorzieningen voor risico’s en kosten

81.275.884,83 €

40.855.136,53 €

8.863.030,05 €

14.741.155,15 €

3.281.776,71 €

13.326.028,19 €

168.822,82 €

VOORZIENINGEN

81.275.884,83 €

40.855.136,53 €

8.863.030,05 €

14.741.155,15 €

3.281.776,71 €

13.326.028,19 €

168.822,82 €

1.600.732,27 €

3.639.660,97 €

632.122,40 €

2.138.632,47 €

497.658,37 €

2.212.696,29 €

850.595,51 €

68,26 €

67,38 €

62,63 €

71,31 €

429,16 €

274,25 €

136,48 €

1.600.800,53 €

3.639.728,35 €

632.185,03 €

2.138.703,78 €

498.087,53 €

2.212.970,54 €

850.731,99 €

93.570.749,77 €

72.238.597,87 €

31.799.939,77 €

35.113.041,25 €

15.281.250,20 €

43.296.139,38 €

4.100.682,25 €

3.655.112,60 €

1.395.841,46 €

2.856.433,79 €

1.680.459,19 €

5.689.715,45 €

1.063.958,09 €

Overlopende rekeningen

PASSiVA

Schulden op ten hoogste een jaar
Overlopende rekeningen
VREEMD VERMOGEN
TOTAAL pASSIVA

RESULTATENREKENiNG (op 31 december 2008)
Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten

10.701.901,64 €
166.874,04 €

168.695,31 €

11.963,47 €

290.934,26 €

298.222,11 €

411.682,44 €

530.860,32 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

10.868.775,68 €

3.823.807,91 €

1.407.804,93 €

3.147.368,05 €

1.978.681,30 €

6.101.397,89 €

1.594.818,41 €

Inkopen

-5.750.435,30 €

-5.269.071,83 €

-406.781,61 €

-3.306.301,25 €

-179.590,05 €

-1.352.187,63 €

-43.517,29 €

Diensten en diversen

-1.256.188,28 €

-1.342.257,13 €

-1.124.523,83 €

-1.486.915,08 €

-1.047.923,15 €

-2.514.056,63 €

-1.265.874,59 €

Waardeverminderingen

-81.027,24 €

-400.929,97 €

-83.322,49 €

-37.173,16 €

-104.634,65 €

-37.028,62 €

-6.863,87 €

-13.415.709,35 €

-6.627.065,22 €

-1.448.455,40 €

-1.992.736,43 €

401.011,99 €

-3.018.729,67 €

-80.587,16 €

-493.961,54 €

-462.503,39 €

-161.568,18 €

-319.567,04 €

-197.756,59 €

-284.320,39 €

-9.249,47 €

BEDRIJFSKOSTEN

-20.997.321,71 €

-14.101.827,54 €

-3.224.651,51 €

-7.142.692,96 €

-1.128.892,45 €

-7.206.322,94 €

-1.406.092,38 €

Bedrijfswinst / verlies

-10.128.546,03 €

-10.278.019,63 €

-1.816.846,58 €

-3.995.324,91 €

849.788,85 €

-1.104.925,05 €

188.726,03 €

Financiële opbrengsten

3.856.735,22 €

3.319.684,53 €

1.424.333,55 €

1.542.331,96 €

501.873,45 €

1.649.423,83 €

85.682,90 €

-46.988,19 €

-27.924,14 €

-12.308,11 €

-3.526,94 €

-810.893,19 €

-10.302,98 €

-416,54 €

-6.318.799,00 €

-6.986.259,24 €

-404.821,14 €

-2.456.519,89 €

540.769,11 €

534.195,80 €

273.992,39 €

Voorzieningen voor risico’s en kosten
Andere bedrijfskosten

Financiële kosten
Winst / verlies voor belastingen
Belastingen
Over te dragen winst / verlies

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-6.318.799,00 €

-6.986.259,24 €

-404.821,14 €

-2.456.519,89 €

540.769,11 €

534.195,80 €

273.992,39 €
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BeslUIt Van De VooRzItteR De industrie kiest voor continuïteit
Sinds haar opstart in 2001, heeft de vzw Recupel
reeds een zeer succesvol parcours afgelegd.
En na acht jaar boekt onze onderneming nog steeds
mooie vooruitgang bij het inzamelen en verwerken
van elektrische en elektronische apparaten. Het jaar
2008 hebben we kunnen afsluiten met een totaal
inzamelresultaat van 86.940 ton huishoudelijke AEEA,
hetzij een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar.
Naast de stijgende inzamelresultaten kent het Recupel-systeem ook ieder jaar
een uitbreiding van haar aantal leden.
Recupel werkt dan ook continu aan de verbetering van haar dienstverlening en
de uitbreiding van haar scope.
Het succes van het systeem is in belangrijke mate te wijten aan de goede
wisselwerking tussen de bedrijven en Recupel. Recupel stelt haar jarenlange
ervaring en expertise ter beschikking van de industrie en de invoerders en
producenten vinden in Recupel een betrouwbare partner waaraan zij de praktische
uitvoering van hun aanvaardingsplicht kunnen toevertrouwen.
Recupel is zich bewust van het belang van haar missie voor de maatschappij en
van haar verantwoordelijkheden ten aanzien van het grote publiek op het vlak
van informatie en communicatie.
Sinds haar oprichting besteedt Recupel de grootste aandacht aan de bescherming van het milieu door het georganiseerd inzamelen en milieuvriendelijk
verwerken van alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten.
Hiervoor respecteert zij de zeer strikte milieunormen die de overheid haar
oplegt en rekent zij op de medewerking van alle partijen, te beginnen bij de
invoerders/producenten en eindigend bij de eindgebruiker/consument.
Recupel neemt haar communicatietaak ook zeer nauw ter harte en voorziet
ieder jaar een grootschalige nationale informatie- en sensibiliseringscampagne
naar het grote publiek. In 2008 was dit niet anders. In 2009 wensen we nog een
stapje verder te gaan door zeer actief samen te werken met de intercommunales
teneinde de inzamelboodschap ook ‘op het terrein’ op een nog sterkere manier
te brengen.
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Het Recupel-systeem is nog steeds een voorbeeld voor veel Europese landen
die momenteel zelf een collectief recyclagesysteem opstarten of waarvan het
inzamelsysteem nog in de kinderschoenen staat.
Ik kan vandaag met trots vaststellen dat we de voorbije acht jaar een heel solide,
betrouwbaar en goed functionerend systeem hebben opgebouwd en kijk dan ook
vol vertrouwen naar de toekomst.

Roger Erzeel
Voorzitter Recupel vzw

Recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.

