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Recupel kiest resoluut voor
administratieve vereenvoudiging

Recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.
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WOORD VOORAF
Beste lezer,
De AEEA-wereld is in beweging. Op wetgevend vlak zorgde
de Europese richtlijn voor heel wat commotie.
De aanpassing aan deze nieuwe regelgeving heeft zowel bij
Recupel als in de sector heel wat voeten in de aarde
gehad. De besprekingen met de drie gewesten rond de nieuwe
Milieubeleidsovereenkomst stevenen af op een happy end:
dat is bijzonder goed nieuws.
Maar evenzo is er op het terrein een evolutie aan de gang.

financieel beheer doen we aan innovatie. Van een passief

Soms lijkt het erop dat het etiket van afvalstof dat de wetgever

beheer van onze middelen schakelen we binnenkort over naar

op alle AEEA heeft gekleefd, aan het vervagen is. De waarde

een actief beheer. Al deze optimalisaties zijn niet intuïtief

van metaal gaat de hoogte in, en kijk: AEEA promoveren in de

doorgevoerd, maar zijn het resultaat van een planmatig

ogen van sommigen van afvalstof tot grondstof, ze krijgen zelfs

verbeteringsproces. Door ons te benchmarken aan onafhanke-

een zweem van big business. De inzamelcijfers voor 2007

lijke standaarden weten we waar we staan. Al blijven onze

geven een eerste signaal dat de inzameling van AEEA aan het

resultaten het meest sprekende bewijs. Dat de manier waarop

afvlakken is. Een teken aan de wand? Bij Recupel nemen we

we in België met AEEA omgaan, tot de kop van het internatio-

onze verantwoordelijkheid. We willen er mee voor zorgen dat

nale peloton behoort, doet deugd.

de ophaling en de verwerking van AEEA op een duurzame,
milieuvriendelijke manier en volgens de Europese en gewes-

Mijn appreciatie spreek ik in de eerste plaats uit voor alle

telijke afvalstoffenwetgeving blijven gebeuren. Voor de profes-

interne en externe medewerkers van Recupel, onze

sionele AEEA bieden we voortaan het Recupel-charter aan.

partners binnen- en buitenshuis. Maar uiteraard hebben ook

Deze administratieve dienstverlening vertrekt van de essentie,

de leden, de handelaars en de consumenten onze organisatie

namelijk het engagement van de operatoren om als een

mee naar dit mooie resultaat gebracht.

goede huisvader en met oog voor de beste beschikbare

Recupel kiest resoluut voor administratieve vereenvoudiging...

technieken met AEEA om te springen.

en rekent hierbij ook op u.

Het wijzigende klimaat zorgt ervoor dat we als organisatie
wakker blijven. In al onze afdelingen streven we naar een
onafgebroken verbetering en een verregaande automatisering.
Efficiëntieverbetering en resultaatgericht werken zijn de

Willy Quinart

sleutelbegrippen van onze interne organisatie. Ook inzake het

Algemeen Directeur Recupel
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Uitmuntendheid, ons oogmerk
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Het inzamelen, transporteren en verwerken van AEEA, het
informeren en ondersteunen van de leden, het opvolgen en
controleren van de aangiften, het opsporen van free-riders,
het in goede banen leiden van de financiën: Recupel streeft
in alle geledingen van haar organisatie naar kwaliteit.
Onze organisatie wil diensten leveren die beantwoorden aan de eisen van de klanten en voldoen aan wet- en
regelgeving. Recupel ziet kwaliteitssystemen als ISO, EFQM
en CobiT niet als een doel op zich, maar hecht veel waarde
aan het benchmarken van haar organisatie op basis van
objectieve en erkende standaarden.

4

Organisatie en kwaliteit

Nieuw ISO-9001:2000
certificaat op zak

EFQM: op weg naar
de volgende trap

Recupel benchmarkt
ook IT-systemen

In 2007 kwam de einddatum in zicht

Recupel haalde in 2006 als één van

Recupel begon het afgelopen jaar ook

van Recupels ISO-9001:2000 certifi-

de eerste tien organisaties in België

aan een traject om haar IT-systemen te

caat, verkregen in 2004. Op 13/12 en

het EFQM-’Committed to Excellence’-

benchmarken. Als objectieve standaard

14/12/2007 werd bij Recupel een

certificaat. EFQM (European Founda-

kozen we voor CobiT, een internatio-

vernieuwingsaudit uitgevoerd.

tion for Quality Management) is een

naal erkend beheersingskader voor ICT-

Een externe auditeur heeft de proces-

allesomvattend kwaliteitsmodel dat

gerelateerde processen.

sen van onze organisatie gedurende

organisaties toelaat uit te munten in

Het CobiT-raamwerk spitst zich toe op

anderhalve dag onder de loep geno-

hun marktsegment. EFQM peilt naar

IT-processen, IT-resources en informa-

men. Doordat Recupel reeds jaren voor

de (financiële) prestaties, de klanten,

tiecriteria. CobiT gaat eveneens uit van

een verregaande automatisering en

de medewerkers en de mate waarin

een systeem van zelfopvolging. Een

een permanente optimalisatie gaat,

de organisatie met oog voor de sa-

eerste reeks verbeteringsstappen bij

verliep de audit vlekkeloos.

menleving handelt. Zelfevaluatie is het

Recupel spitste zich toe op de beveiliging

EFQM-codewoord: het is de bedoeling

van de IT-systemen, testprocedures bij

dat de organisatie zelf een verbete-

installatie van nieuwe applicaties en

Het nieuwe ISO-9001:2000

ringsproces in gang zet, en zichzelf

het op punt stellen van de documen-

certificaat bevestigt onze

toetst op een aantal basiscriteria, zoals

tatievereisten. Om de dienstverlening

kwalitatieve aanpak

strategie, medewerkers en processen.

naar de eindgebruikers te systema-

De doorlichting resulteerde in de

Recupel heeft het afgelopen jaar, in het

tiseren werd beslist om gebruik te

hernieuwing van het ISO-9001:2000

kader van EFQM, de tevredenheid van

maken van de OmniTracker software.

certificaat. Voor Recupel is dit de be-

haar klanten onderzocht. Het is onze

Hiermee worden alle vragen met betrek-

vestiging dat ze als organisatie het

ambitie om het volgende EFQM-niveau

king tot IT geregistreerd en opgevolgd

juiste pad bewandelt. Onze procedures

(‘Recognized for Excellence’) in 2008

conform de ITIL-methodiek. ITIL staat

en beheermethodes staan garant voor

te behalen.

voor Information Technology Infrastruc-

kwaliteit. En ook de uitdaging om de

ture Library en is ontwikkeld als een

inspanningen vol te houden en een

referentiekader voor het inrichten van

continue verbetering te realiseren,

een ICT-serviceorganisatie.

hebben we doorstaan.
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De doorstart naar nieuwe markten
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Sinds 2001 biedt Recupel een oplossing voor de aanvaardingsplicht van producenten en invoerders van
huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische
apparaten. 2007 was het jaar waarin Recupel haar systeem
uitbreidde naar professionele AEEA. Door de nieuwe
Europese AEEA-richtlijn geldt sinds 2005 immers ook voor
professionele AEEA een aanvaardingsplicht.

6

Inzameling, transport en verwerking van AEEA

Een nieuwe markt
en dito concept

Het Recupel-charter:
een engagement van de operatoren

De professionele AEEA vertegenwoordi-

Professionele AEEA moeten op een transpa-

gen een afvalstroom die, in vergelijking

rante, duurzame en efficiënte manier én in over-

met de huishoudelijke AEEA, eigen

eenstemming

karakteristieken heeft. Ze worden ge-

worden opgehaald en verwerkt. Recupel ontwik-

kenmerkt door een kleinere volume-

kelde voor professionele AEEA met een administra-

stroom. De specialisatiegraad van de

tieve bijdrage een dienstverlening op maat: het

professionele markt is hoger, en zo ook

Recupel-charter. Het Recupel-charter is gebaseerd op

de diversiteit aan apparaten én AEEA.

een samenwerkingsovereenkomst met de operatoren.

Dat vraagt een specifieke aanpak op

Die engageren zich om de ophaling en de verwer-

het vlak van inzameling en verwerking,

king van professionele AEEA nauw ter harte te nemen met het oog op een correcte

die rekening houdt met de eigenheden

depollutie en op het verwezenlijken van de recyclagedoelstellingen. Met het Recupel-

van professionele AEEA. Met dit doel

charter zet Recupel ontdoeners aan om met een door haar aanvaarde operator (een

voor ogen biedt Recupel vanaf 2008

erkende overbrenger van gevaarlijk afval of een vergunde verwerker van AEEA)

een nieuwe administratieve dienst-

samen te werken voor de ophaling en de verwerking van het afgedankte toestel.

verlening aan voor de ophaling en

Ontdoeners die zich via het Recupel-charter van hun AEEA ontdoen, krijgen de garan-

verwerking van professionele AEEA: het

tie dat de operatoren duurzaam en efficiënt te werk gaan in overeenstemming met

Recupel-charter. Door de administratie

de afvalstoffenwetgeving.

en de rapportering te verzorgen, leidt

Alles werd voorbereid om in 2008 de eerste proefprojecten op te starten.

Recupel de ophaling en verwerking in

In een eerste fase focust Recupel zich met deze oefening op de grootkeukens, de

goede banen, zonder evenwel tussen

automaten, professionele audio-video en ICT-apparatuur en lichtarmaturen voor

te komen in logistiek of financiering.

professioneel gebruik.

Ontdoeners kunnen ook nog steeds een

Meer info over het Recupel-charter: lees onze brochure op www.recupel.be.

met

de

wettelijke

bepalingen

beroep doen op de full option, waarbij
Recupel instaat voor de ophaling en de
verwerking van de AEEA.
Deze uitbreiding van haar dienstverlening noopte de logistieke diensten
tot de ontwikkeling van een gespecialiseerde softwaremodule op maat van
de professionele ontdoener.
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Kaap 80.000 ton gerond

Inzameling en transport: kerncijfers

Het inzamelnetwerk van Recupel is
een geoliede machine die heel wat
raders telt. Naast de containerparken,
de hergebruikcentra en de detailhandelaars zijn er specifieke inzamelkanalen
voor gasontladingslampen en voor
medische hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur. Samen zijn deze

2005

2006

2007

Inzamelpunten - containerparken

518

518

518

Inzamelpunten - hergebruikcentra

17

19

19

Inzamelpunten (actief) - distributie

2.691

2.904

3.115

Totaal inzamelpunten

3.226

3.441

3.652

Ingezamelde toestellen (kg/inwoner)

6,5

7,2

7,7

Gemiddeld aantal transporten per dag

113

185

195

kanalen goed voor 3.652 inzamelpunten en gemiddeld 195 AEEA-trans-

Verdeling van de ingezamelde AEEA in 5 fracties (ton)

porten per dag.

90.000

KV: Koel- en vriesapparaten

In 2006 zamelde Recupel 76.144 ton

80.000

GW: Groot wit

AEEA in. In 2007 steeg deze hoeveel-

70.000

heid tot 81.414 ton. Dat komt overeen

TVM: Televisieschermen
en monitoren

60.000

met ongeveer 6.784 ton per maand en

OVE: Overige apparaten

40.000

7,7 kg per inwoner per jaar. Reeds ver-

LMP: Gasontladingslampen

50.000
30.000
20.000

scheidene jaren doet België het een

10.000

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

stuk beter dan de Europese doelstelling,
die een inzameling van 4 kg AEEA per

0

inwoner per jaar vooropstelt.

2003

2004

2005

KV
9.514
GW
11.117
TVM 9.835
OVE 14.571
LMP
-

11.537
15.141
12.693
18.693
-

12.723
16.649
15.340
22.921
00.498*

2006

2007

13.561
17.822
16.973
26.642
1.146

13.934
18.909
18.619
28.789
1.163

TOTAAL 45.037 58.064 68.131 76.144 81.414

90.000

Bereikt de inzameling van huishoudelijke AEEA een plateau?
80.000

De inzameling van AEEA maakte sinds de 70.000
Door de stijgende waarde van materialen
start van Recupel een steile klim. Niet al-

60.000
als koper,

aandachtspunt. We zijn ook van plan om

ijzer en aluminium evolueren

nog intensiever en meer resultaatgericht

leen nam de inzameling van jaar tot jaar 50.000
AEEA meer en meer van een afvalstof

met de overheden samen te werken,

toe, het stijgingspercentage werd ook 40.000
naar een grondstof. Ook onder deze wijieder jaar groter. Met een toename van 30.000
zigende voorwaarden blijft duurzaam

zodat de controle op de aanvaardingsplicht nog aan doeltreffendheid wint.

7 % in 2007, groeide de inzameling voor- 20.000
omgaan met AEEA, volgens de regels van
het eerst minder dan de vorige jaren. 10.000
de afvalstoffenwetgeving, een belangrijk
0

Hoeveelheid AEEA per2003
maand 2004
ingezameld
in België
in 20072007
(ton)
2005
2006
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Jan.

Febr.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

7.332

6.077

6.926

6.811

6.047

6.858

6.654

8.725

7.389

6.906

6.515

5.174
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Nieuwe contracten
steken van wal
Midden 2007 liepen de contracten van

De lampendoos, een nieuw
recipiënt voor gasontladingslampen

Recupel met de logistieke partners en
met de verwerkingsindustrie ten einde.
Recupel sloot nieuwe overeenkomsten
af, met ingang van 1 juli 2007. Door de

De inzameling van AEEA is een kwestie van

stijgende waarde van de metalen in

maatwerk, en dat vraagt creativiteit. In 2007

AEEA, stijgen ook de opbrengsten voor

lanceerde Recupel haar lampendoos. Dit is een

de verwerkers. Recupel was dan ook in

nieuw recipiënt om gasontladingslampen in te

staat financieel interessante contracten

zamelen, speciaal ontwikkeld voor ontdoeners

te onderhandelen. Voor de consument

van kleinere volumes. De lampendoos is ont-

heeft dit onder meer als gevolg dat de

worpen om 40 à 50 kg lampen in op te slaan.

Recupel-bijdragen opnieuw zullen dalen.

De collectiepunten mogen de doos maximaal

Het aanhaken van een nieuwe logis-

driemaal per jaar aanbieden voor ophaling. Wordt

tieke partner aan onze goed lopende

deze frequentie overschreden, dan vragen we het collectie-

logistieke trein, heeft tijdelijk voor

punt om over te schakelen op een lampenbox (voor minstens 200 kg

geringe problemen gezorgd met het

gasontladingslampen). De lampendoos werd uitvoerig getest tijdens een

serviceniveau. Het ging om een over-

proefproject, en geoptimaliseerd totdat zij 100 % aan de vereisten voldeed.

gangssituatie, die na een periode van
proefdraaien snel onder controle was.
Vanaf het vierde trimester van het jaar

rapportering aan de overheden. Gezien

toestel behoort. Op hetzelfde moment

bereikte de dienstverlening opnieuw

de impact, wordt de sampling jaarlijks

wordt het toestel gewogen en gefoto-

het niveau van tevoren.

geauditeerd door een externe partij.

grafeerd, wat controle achteraf moge-

Het afgelopen jaar heeft Recupel een

lijk maakt. De automatisering betekent

Fonkelnieuwe samplingmachine wekt interesse

eigen, hoogefficiënte samplingmachine

een forse verbetering en efficiëntie-

ontwikkeld. Bij aankomst van de AEEA

verhoging ten opzichte van de vroegere,

op de verwerkingssites worden de

volstrekt manuele samplingmethode.

Recupel voert reeds jaren een per-

verhoudingen per fractie gemeten.

Recupel vertrouwt de AEEA-sampling

manente sampling uit op 5 % van de

Dat gaat als volgt: eerst worden de

integraal toe aan de beschutte werk-

ingezamelde AEEA. Het doel van deze

gevulde boxpaletten handmatig leeg-

plaatsen Revam (Vlaanderen) en Hautes

detailsampling is de verhoudingen van

gemaakt en gesorteerd. Elk apparaat

Ardennes (Wallonië). De sampling-

de verschillende productgroepen in

passeert op een lopende band, waarbij

machine van Recupel oogst ook bijval

de gemengde AEEA-stromen bloot te

de werknemer via een touchscreen

buiten België.

leggen. Ze vormt ook de basis voor de

aangeeft tot welke AEEA-categorie het

RECYCLAGERESULTATEN* PER FRACTIE EN PER MATERIAALSTROOM IN 2007
GW	KV
TVM
OVE
LMP	
						
Ferrometalen
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Non-ferrometalen
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Synthetische materialen
81 %
92 %
83 %
90 %
0%
Overige
35 %
17 %
87 %
12 %
96 %
						

Resultaten per fractie
Legale objectieven**

85 %
85 %

93 %
85 %

89 %
70 %

81 %
75 %

96 %
80 %

Resultaten per
Legale
materiaalstroom objectieven**
100 %
95 %
100 %
95 %
88 %
20 %
55 %

GW: Groot wit
KV: Koel- en vriesapparaten
TVM: Televisieschermen
en monitoren
OVE: Overige apparaten
LMP: Gasontladingslampen

* Recyclage = valorisatie van de materialen
** Objectieven opgelegd door de Milieubeleidsovereenkomsten
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Het Recupel-loket voor producenten en invoerders
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Jaarlijks

stelt

Recupel

productenlijsten

ter

beschik-

king van producenten en invoerders. In 2007 zijn we
gestart met de voorbereidingen om deze productenlijsten aan te passen aan de indeling in 10 categorieën
zoals bepaald in de Europese Richtlijn 2002/96/EG.
Het resultaat is een administratieve vereenvoudiging
om u tegen te zeggen: er is voortaan nog maar één
productenlijst voor huishoudelijke en professionele AEEA.
Met een bijgewerkte productzoekmachine en nog beter
uitgeschreven FAQ is de online informatie van Recupel
duidelijker en accurater dan ooit.
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Leden werven en informeren

Eén productenlijst
volgens Europees stramien

Enkele nieuwigheden
in de lijsten

Voor producenten en invoerders van

Voortaan omvat de productenlijst de

Elke rubriek heeft een nummer dat

elektrische en elektronische appa-

volgende tien categorieën:

uit zes cijfers bestaat. De eerste twee

1) grote huishoudelijke apparaten,

cijfers geven de Europese AEEA-catego-

2) kleine huishoudelijke apparaten,

rie weer, de volgende twee duiden het

3)	IT- en telecommunicatie-

jaar aan waarin de productenlijst van

De vereenvoudiging van de productenlijst gaat gepaard met een nieuwe
nummering van de rubrieken.

raten is het cruciaal te weten voor
welke toestellen een Recupel-bijdrage
geldt, en zo ja, hoeveel deze bedraagt.
Recupel publiceert daarom jaarlijks
productenlijsten met een overzicht van
apparaten die aan de Recupel-bijdrage
onderhevig zijn. De producten zijn onderverdeeld in rubrieken en voorzien
van een duidelijke omschrijving, met
vermelding van de bijdrage. Deze lijsten worden ieder jaar geactualiseerd
en verfijnd in nauwe samenspraak met
de industriële sectoren.
Helemaal nieuw is de overname van

toepassing werd (bv. 08 voor 2008) en

apparatuur,
4) consumentenapparatuur,

de laatste twee verwijzen naar de sub-

5) verlichtingsapparatuur,

categorie. Dit is een cijfer kleiner dan

6)	elektrisch en elektronisch

50 voor AEEA met een all-in bijdrage
(huishoudelijk) en een cijfer groter of

gereedschap,
7)	speelgoed en apparatuur voor

gelijk aan 50 voor AEEA met een administratieve bijdrage (professioneel).

sport en ontspanning,
8) medische hulpmiddelen,
9)	meet- en controle-instrumenten,
10) automaten.

de tien categorieën waarvoor een aanvaardingsplicht geldt zoals gedefinieerd
in de Europese richtlijn. Dat zijn tevens

Tien nieuwe pictogrammen

de categorieën die Recupel gebruikt

Hieronder ziet u de tien nieuwe pictogrammen op basis van de tien
categorieën, zoals gedefinieerd in de Europese richtlijn.

om naar de overheden te rapporteren.
We hebben het afgelopen jaar de
vroegere productenlijsten op één lijn
gebracht met de Europese categorieën
en geïntegreerd in één productenlijst.
De nieuwe productenlijst is geldig vanaf
1 juli 2008.
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Elektronische informatie
op scherp

lijk verbeterd werd, zonder dat er aan

AEEA is significant gedaald in vergelij-

de kwaliteit van de ledenondersteu-

king met de vorige jaren. Het container-

ning werd getornd.

park boet in aan populariteit als inza-

De Recupel-website is een onmisbaar

melkanaal voor AEEA. De inzameling

instrument voor de communicatie met

van AEEA via de handelaar blijft op

al onze doelgroepen. Leden, transporteurs, verwerkers, overheden en eindgebruikers van AEEA maken er dagelijks

Marktonderzoek legt
verbeterpunten bloot

hetzelfde niveau als vorig jaar. Recupel
blijft uiteraard inspanningen leveren

gebruik van. De cijfers spreken: in 2007

Recupel liet in 2007 een marktonder-

registreerde de Recupel-website dage-

zoek uitvoeren. Traditiegetrouw spitste

lijks gemiddeld 195 transportaanvragen.

dit onderzoek zich toe op de consu-

Recupel stopt veel energie in het

menten en de distributie. Sinds 2006

verbeteren van haar website om het

peilt Recupel ook naar de tevredenheid

intensieve gebruik op een kwaliteits-

bij de leden.

melkanalen blijvend te optimaliseren.
Distributie uit tevredenheid over de
dienstverlening
over Recupel is in 2007 significant

ren. Behoudens werkzaamheden is

Consument kent inzamelkanalen

www.recupel.be dan ook 7 dagen op

minder goed

7 en 24 u op 24 u beschikbaar.

Bij

Recupel maakt er ook een punt van

bekendheid van Recupel, de kennis van

haar website actueel te houden, zodat

de Recupel-bijdrage en de recyclage-

de leden er steeds de meest recente

kanalen onderzocht. Ook het gedrag

informatie op kunnen terugvinden.

van de consument ten opzichte van

Taalbarrières zijn er niet: de Recupel-

AEEA, en de informatiedoorstroming

website is immers in het Nederlands,

van de distributie naar de consument

Frans, Engels en Duits opgemaakt.

werden geanalyseerd. Met een totale

In 2007 lanceerde Recupel een vol-

bekendheid van 70 % kan geconclu-

ledig nieuwe lijst met veelgestelde

deerd worden dat Recupel voldoende

vragen (FAQ) en een nieuwe product-

gekend is bij zowel de Vlaamse, Waalse

zoekmachine. Deze werden volledig

als Brusselse consument. De geholpen

afgestemd op de nieuwe wetgeving.

bekendheid is gestegen, de spontane

Recupel heeft de informatie op zo’n

bekendheid is enigszins afgenomen.

manier bijgewerkt - transparant, en

Meer dan drie op de vier consumenten

eenvoudig te gebruiken - zodat de re-

is vertrouwd met de Recupel-bijdragen.

actiesnelheid op de 0800-lijn aanzien-

De kennis van de inzamelkanalen voor

consumenten

king van AEEA en de beschikbare inza-

De tevredenheid van de distributeurs

volle en continue manier te garande-

de

om de communicatie rond de verwer-

werden

toegenomen. De distributeurs zijn
de

erg tevreden over de zoekmachine
FAQ (Frequently Asked Questions)
en de productzoekmachine die beschikbaar zijn op de website van
Recupel. Wat de leden betreft, maakt
het merendeel gebruik van de website, vooral om een aangifte in te dienen. Ook de algemene dienstverlening
van Recupel en de manier waarop de
controles georganiseerd worden, werden
positief onthaald.
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Recupel neemt haar
communicatietaak
nauw ter harte
In 2007 lanceerde Recupel een grootscheepse advertentiecampagne om
het brede publiek te tonen dat het
Recupel-systeem werkt. De campagne
was opgebouwd rond 5 thema’s:
• de daling van de Recupel-bijdragen,
• de uitstekende resultaten,
• de administratieve vereenvoudiging,
• de pioniersfunctie binnen Europa,
• d e uitbreiding van de Recupel-bijdragen
naar de professionele toestellen.

Recupel op vakbeurzen
In 2007 nam Recupel deel aan verschillende professionele beurzen in België.
Onze organisatie was met een stand
aanwezig op Laborama, de vakbeurs
voor laboratoriumprofessionals, op de
milieubeurs Best en op de gereedschapsbeurs Tools&Tools Professional
Equipment.
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Gelijke rechten en plichten voor al onze leden

Jaarverslag 2007

4
Recupel heeft de verantwoordelijkheid om de aangifteplicht van haar leden te controleren. Ook het opsporen
van bedrijven die hun aanvaardingsplicht ontduiken,
is onze taak. In 2007 hebben we de aanpak van deze
free-riders bijgestuurd. De toetredingsovereenkomsten werden het afgelopen jaar in een nieuw jasje gestoken, zodat ze
voortaan in overeenstemming zijn met de Europese richtlijn.
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RESPONSABILISERING en controle

Controle: de goede mix
De toetredingsovereenkomst stipuleert

Aanpak free-riders
over andere boeg

Recupel werkt nauw samen met de
controleurs van de drie gewesten om
de aanpak van free-riders te verbeteren

dat Recupel controles verricht op de

Het naleven van de afvalstoffenwet-

aangifteplicht. Bij de controles wordt

geving is een verantwoordelijkheid

de basisregel gehanteerd dat elk lid

van de hele sector. Het is de taak van

minimaal eenmaal per drie jaar ge-

Recupel om iedereen zijn verantwoor-

controleerd wordt. Het uitgangspunt is

delijkheid te laten opnemen en alle

dat alle leden een gelijke behandeling

aangifteplichtige ondernemingen hier-

krijgen. Recupel past een combinatie

in te laten delen. In de beginjaren van

toe van controles ter plaatse en controles

Recupel werden in heel België de bedrij-

op afstand. Een omvangrijk team van

ven in het kader van hun aanvaardings-

eigen mensen én externe krachten is

en aangifteplicht ondersteund door

betrokken bij de controle van de aan-

persoonlijke bezoeken van Recupel-

giften. De financiële impact van deze

medewerkers. Om gerichter te kunnen

controleacties is groot: de controle

werken, koos Recupel in 2007 resoluut

op de aangifte resulteert in een aan-

voor een hoofdzakelijk telefonische

zienlijk bedrag aan extra facturen.

prospectie. Door middel van een korte

De communicatie tussen controleur

telefonische enquête werd de onder-

en lid is het afgelopen jaar nog sterk

nemingstoestand van potentiële leden

verbeterd door het invoeren van een

afgetoetst. Bedrijven die worden ge-

automatisch opvolgingssysteem.

ïdentificeerd als free-riders (dit zijn

Hiermee wordt op basis van diverse

bedrijven die hun aangifteplicht niet

parameters het controletype bepaald

vervullen), worden door Recupel be-

dat moet worden uitgevoerd, kunnen

handeld als ‘prospect’. Deze contacten

documenten door de controleurs en

worden intern verder opgevolgd via

het lid online worden toegevoegd aan

een

de controledossiers en kan al deze

Hierbij streven we tevens een intense

informatie ter plaatse bij het lid worden

samenwerking na met de gewestelijke

geconsulteerd en bijgewerkt.

overheden, die instaan voor de hand-

automatische

opvolgingsflow.

en nog doelgerichter te maken.

Toetredingsovereenkomsten
op Europese leest
Elke producent of invoerder die onder
de aanvaardingsplicht voor AEEA valt,
kan zich lid maken van Recupel.
Aansluiten is gratis en kan eenvoudig
door een online overeenkomst af te
sluiten. Door de sterke evolutie van
de markt met de opkomst van nieuwe
media en stijgende internetverkopen,
bleek de bestaande toetredingsovereenkomst onvoldoende aangepast aan
de nieuwe wetgeving. Aan bestaande
leden werd gevraagd om de toetredingsovereenkomsten

met

Recupel

te vernieuwen. Nieuwe leden konden onmiddellijk de nieuwe overeenkomst ondertekenen. De leden stonden
positief tegenover deze vernieuwing
en de manier waarop Recupel ze heeft
aangepakt; voor de meerderheid van
de overeenkomsten verliep de vernieuwing dan ook op wieltjes.

having van de afvalstoffenwetgeving.

Aantal leden
*%%%

Recupel telt 3.540 leden op 31/12/2007
De nieuwe toetredingsovereenkomsten werden ter beschikking gesteld via
de website. Nieuw is dat de producenten en invoerders op de website bij het
aanvragen van hun lidmaatschap de voor hen relevante productcategorieën
moeten aanvinken, overeenkomstig de Europese AEEA-richtlijn. Recupel telde
eind 2007 3.540 leden waarvan 3.105 leden van huishoudelijke producten en
435 leden van professionele apparaten.
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Ledenbestand up-to-date
Het afgelopen jaar maakte Recupel werk van het actualiseren van haar ledenbestand. Leden die niet meer actief zijn, werden uit
het IT-systeem gehaald en de contracten werden opgezegd. Door het secuur afwerken van dit arbeidsintensief karwei,
beschikt Recupel nu over een volledig up-to-date ledenbestand. De opvolging van de leden zal de komende jaren hiervan de vruchten
kunnen plukken.
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De administratieve vereenvoudiging blijkt een succes

Jaarverslag 2007

5
De leidraad van het financiële beheer bij Recupel is automatisering. De elektronische factuur kan één jaar na de
invoering een succes genoemd worden. Het kredietbeheer
werd geïntensifieerd en geoptimaliseerd.
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Financieel beheer

De facturatie
stukje bij beetje elektronisch

forfaitaire aangifte elektronisch aan te
passen en een werkelijke aangifte in

Recupel-bijdrage
wordt onzichtbaar...

te brengen waarop een normale fac2006 was het startjaar van de elektro-

turatie volgt op basis van de aange-

Begin 2007 daalden de Recupel-bij-

nische Recupel-factuur. Het systeem

paste aangifte. Indien het lid na twintig

dragen voor het eerst aanzienlijk. Voor

werkt via een persoonlijke brievenbus

dagen nog niet gereageerd heeft, wordt

het komende jaar stelt Recupel op-

op het internet, waarin de Recupel-

een forfaitaire factuur opgestuurd,

nieuw een daling in het vooruitzicht.

facturen automatisch terechtkomen.

verhoogd met administratieve kosten.

Dat heeft enerzijds te maken met de

De leden krijgen een mail ter verwit-

gunstige voorwaarden waaronder we

tiging dat er een elektronische factuur

nieuwe contracten konden afsluiten.

beschikbaar is in hun persoonlijke brie-

De kosten van de ophaling en de ver-

venbus op internet. Dit betekent zowel

werking zijn daardoor gedaald.

voor Recupel als voor haar leden een

… en wordt
‘Recupel inbegrepen’

aanzienlijke tijdwinst en een vereenvoudiging van de administratie. De facturen kunnen eenvoudig gearchiveerd

Het begrip van de zichtbare bijdrage

en geraadpleegd worden. Het markton-

of visible fee wordt vanaf 1 juli 2008

derzoek wijst uit dat het merendeel van

anders ingevuld om een maximale ver-

de bedrijven positief staat tegenover deze

eenvoudiging te bekomen. De invoer-

evolutie naar een papierloze omgeving.

ders/producenten blijven de bijdrage

Eén jaar na datum wordt het gros van

apart doorrekenen aan de distributie, en

de facturen elektronisch verstuurd. Dit

vermelden deze steeds op een aparte

is het gevolg van een zeer intensieve
telefonische opvolging tijdens de opstartfase. Het valt te verwachten dat
het komende jaar nog meer bedrijven
de overstap zullen maken.

lijn op de factuur. De distributie rekent

Gescheiden financiën voor
huishoudelijke
en professionele AEEA
De opstart van het professionele

Recupel optimaliseert
haar kredietbeheer

systeem heeft gevolgen voor alle

Leden die nalaten hun op de markt ge-

het financiële beheer. De financiering

brachte goederen aan te geven of dit

van de professionele productgroep

niet tijdig doen, krijgen van Recupel een

is volledig onafhankelijk van de huis-

forfaitaire factuur die berekend wordt op

houdelijke productgroep. Op die manier

basis van de gemiddelde aangifte van

vermijdt Recupel elke vorm van kruis-

de drie laatste maanden, vermeerderd

financiering tussen beide circuits: dat is

met administratieve kosten. De leden

een belangrijke voorwaarde die de

hebben twintig dagen de tijd om de

overheden Recupel opleggen.

afdelingen en taken van Recupel. Dit
is niet in het minst het geval voor

de bijdrage netto door aan de consument. De distributie informeert de consument duidelijk over de hoogte van de
bijdrage die hij betaalt. Hierbij kan de
handelaar gebruikmaken van de affiche
die hij via het online bestelformulier kan
aanvragen. Indien de distributeur ervoor kiest om de Recupel-bijdrage niet
meer apart te vermelden in zijn publicaties (folders, prijsetiketten,...) dient
hij te vermelden ‘Recupel inbegrepen’.
Essentieel is dat maximale transparantie gewaarborgd blijft en de consument
te allen tijde de Recupel-bijdragen kan
raadplegen.
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De beheersorganismen van Recupel

Jaarverslag 2007

6
De vzw Recupel werd als organisatie opgericht door
de sectorbeheersorganismen. In 2007 bleef hun aantal
onveranderd, met name zeven; elk beheersorganisme
vertegenwoordigt een duidelijk omschreven productgroep.
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Roger Erzeel
VOORZITTER
(BW-REC)

Johny Beeckaert
VICE-VOORZITTER
(LIGHTREC)

Filip Geerts
VICE-VOORZITTER
(RECUPEL ICT)

Luc Meert
VICE-VOORZITTER
(MELAREC)

Ronald Spaans
VICE-VOORZITTER
(RECUPEL AV)

Rudy Lintermans
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)

Steven Thomas
BESTUURDER
(RECUPEL SDA)

Rob Geeraerts
BESTUURDER
(LIGHTREC)

Eric Theunis
BESTUURDER
(RECUPEL ICT)

Dirk Van Assche
BESTUURDER
(BW-REC)

Richard Van den Broeck
BESTUURDER
(MELAREC)

Peter Vanhecke
BESTUURDER
(RECUPEL AV)

Christian Vanhuffel
BESTUURDER
(AGORIA)

De structuur van Recupel
De zeven sectorbeheersorganismen
bleven in 2007 bestaan, mits de toevoeging van een professioneel luik
voor de sectoren BW-Rec, AV, ICT, ET&G
en MeLaRec.
De verschillende beheersorganismen vertegenwoordigen elk de hiernavolgende
welomschreven productgroepen:
■ 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 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)

Het Recupel-bestuur
De Raad van Bestuur van Recupel bestaat uit twee vertegenwoordigers van elke sector
en een vertegenwoordiger van de oprichtende beroepsfederaties Agoria en FEE.
De Raad van Bestuur roept de algemene vergadering minstens een keer per jaar

Invoerders en producenten zijn lid van

samen. De jaarrekening, het budget en het beheer van de bestuurders worden

een of meerdere beheersorganismen,

dan onder meer goedgekeurd. Het dagelijkse bestuur van Recupel rapporteert op

afhankelijk van het gamma elektrische

regelmatige tijdstippen aan de Raad van Bestuur zodat deze geïnformeerd blijft over

en elektronische apparaten die ze op

de lopende zaken en over de gegevens beschikt om te beslissen over toekomstige

de markt brengen.

verbintenissen van Recupel.
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Balans Recupel vzw

FINANCIEEL BEHEER (in €)

2007

2006

Activa
Immateriële vaste activa

85.054,08

90.068,44

Materiële vaste activa

2.132.997,08

1.667.818,00

Financiële vaste activa

0,00

1.172,61

Vaste activa

2.218.051,16

1.759.059,05

Vorderingen op ten hoogste een jaar

4.927.070,11

7.220.757,98

Liquide middelen

5.061.903,09

2.951.701,41

69.544,81

59.211,38

Overlopende rekeningen
Vlottende activa

10.058.518,01

10.231.670,77

TOTAAL ACTIVA

12.276.569,17

11.990.729,82

PASSIVA
Voorzieningen voor risico’s en kosten

486.416,68

Voorzieningen
Schulden op ten hoogste een jaar
Overlopende rekeningen

492.960,77
486.416,68

11.785.391,85

492.960,77
11.492.879,90

4.760,64

4.889,15

Vreemd vermogen

11.790.152,49

11.497.769,05

TOTAAL PASSIVA

12.276.569,17

11.990.729,82

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
Omzet

28.488.663,41

Bedrijfsopbrengsten
Diensten en diversen

29.273.907,35
29.273.907,35

28.488.663,41
-26.759.257,56

-27.584.537,15

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-1.165.540,67

-1.332.966,28

Afschrijvingen, waarderingsverminderingen

-645.419,21

-545.615,01

6.544,09

146.607,20

-28.598,25

-11.025,08

Voorzieningen voor risico’s en kosten
Andere bedrijfskosten

-28.592.271,60

-29.327.536,32

BEDRIJFSWINST/VERLIES

-103.608,19

-53.628,97

Financiële opbrengsten

112.652,65

63.527,60

-9.044,46

-9.898,63

Bedrijfskosten

Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten

0,00

0,00

OVER TE DRAGEN WINST/VERLIES

0,00

0,00
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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

85.493.513,67 €

70.226.794,33 €

30.208.750,99 €

34.334.578,92 €

14.685.551,17 €

37.875.735,70 €

MeLaRec

Activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op ten hoogste een jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
TOTAAL

3.105.831,96 €

6.586.221,13 €

4.859.919,50 €

1.919.629,66 €

3.398.567,45 €

1.267.856,45 €

3.267.435,06 €

800.108,33 €

78.856.637,46 €

65.356.624,17 €

28.282.407,07 €

30.925.693,51 €

13.406.397,72 €

34.581.445,93 €

2.301.403,60 €

50.655,08 €

10.250,66 €

6.714,26 €

10.317,96 €

11.297,00 €

26.854,71 €

4.320,03 €

85.493.513,67 €

70.226.794,33 €

30.208.750,99 €

34.334.578,92 €

14.685.551,17 €

37.875.735,70 €

3.105.831,96 €

17.012.863,41 €

34.729.992,24 €

22.709.545,83 €

20.689.702,20 €

10.960.616,85 €

27.222.944,85 €

2.807.135,05 €

17.012.863,41 €

34.729.992,23 €

22.709.545,83 €

20.689.702,20 €

10.960.616,85 €

27.222.944,85 €

2.807.135,05 €

67.860.175,48 €

34.228.071,31 €

7.414.574,65 €

12.748.418,72 €

3.682.788,70 €

10.307.298,52 €

88.235,66 €

67.860.175,48 €

34.228.071,31 €

7.414.574,65 €

12.748.418,72 €

3.682.788,70 €

10.307.298,52 €

88.235,66 €

620.474,78 €

1.268.730,78 €

84.630,51 €

896.458,00 €

42.145,62 €

345.492,33 €

210.461,25 €

612.599,33 €

1.268.727,74 €

84.590,71 €

883.835,15 €

41.801,93 €

340.561,48 €

209.672,91 €

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overgedragen resultaat
VOORZIENINGEN EN
UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico’s en kosten
SCHULDEN
Schulden op ten hoogste een jaar
Overlopende rekeningen
TOTAAL

7.875,45 €

3,04 €

39,80 €

12.622,85 €

343,69 €

4.930,85 €

788,34 €

85.493.513,67 €

70.226.794,33 €

30.208.750,99 €

34.334.578,92 €

14.685.551,17 €

37.875.735,70 €

3.105.831,96 €

RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten

19.706.295,64 €

9.329.432,38 €

3.638.735,77 €

6.463.156,46 €

3.144.272,03 €

8.509.194,50 €

1.749.511,60 €

Bedrijfskosten

-8.901.266,32 €

-6.523.595,44 €

-1.416.650,64 €

-4.320.048,96 €

-870.008,86 €

-2.005.999,63 €

-784.305,14 €

Voorzieningen risico’s en kosten

-9.419.271,17 €

-5.529.372,52 €

1.840.005,99 €

2.544.453,23 €

369.655,50 €

3.344.180,87 €

765.721,63 €

BEDRIJFSWINST
(BEDRIJFSVERLIES - )
Financiële opbrengsten
Financiële kosten

1.385.758,15 €

-2.723.535,58 €

4.062.091,12 €

4.687.560,73 €

2.643.918,67 €

9.847.375,74 €

1.730.928,09 €

1.245.387,28 €

1.084.949,71 €

466.837,01 €

560.901,72 €

199.723,22 €

526.838,70 €

44.669,52 €

-881,39 €

-487,31 €

-471,40 €

-7.270,17 €

-110.254,07 €

-1.702,83 €

-307,21 €

2.630.264,04 €

-1.639.073,18 €

4.528.456,73 €

5.241.192,28 €

2.733.387,82 €

10.372.511,61 €

1.775.290,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0.00 €

0,00 €

2.630.264,04 €

-1.639.073,18 €

4.528.456,73 €

5.241.192,28 €

2.733.387,82 €

10.372.511,61 €

1.775.290,40 €

2.630.264,04 €

-1.639.073,18 €

4.528.456,73 €

5.241.192,28 €

2.733.387,82 €

10.372.511,61 €

1.775.290,40 €

WINST V/H BOEKJAAR
VOOR BELASTINGEN
Belastingen
WINST/VERLIES V/H BOEKJAAR
TE BESTEMMEN RESULTAAT
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BESLUIT VAN
DE VOORZITTER

Duurzaam omgaan met AEEA:
dé prioriteit voor de toekomst
Recupel doet het goed. 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 zeven jaar. Als er
één resultaat is dat boekdelen spreekt, dan is het wel de evolutie
van de inzamelresultaten. Het afgelopen jaar bereikte de inzameling van AEEA een historisch hoogtepunt: meer dan 80.000 ton
AEEA kregen via de Recupel-inzamelkanalen een milieuvriendelijke verwerking. De Europese mijlpaal voor de inzameling van
AEEA van 4 kg per inwoner per jaar heeft België jaren geleden
al afgetikt. Anno 2007 halen we bijna het dubbele, met een
gemiddelde inzameling van 7,7 kg per inwoner per jaar. De
vooruitgang zet zich ook door op andere vlakken: de groep
bedrijven die zich bij Recupel aansluit, groeit van jaar tot jaar
aan. Dat de industrie zich als één man achter Recupel schaart,
is de verdienste van een uitgekiend en performant systeem dat
jaar na jaar haar resultaten scherp stelt en zich permanent in lijn
zet met de toenemende wettelijke verplichtingen.
Stimulerende partnerschappen. Van bij haar start in 2001
heeft Recupel zich geëngageerd om de bijdragen op een correcte manier te innen. Ze hanteerde daarbij consequent de
stelregel: de bijdrage verhogen als het moet, verlagen als het
kan. Begin 2007 gingen de Recupel-bijdragen voor het eerst
flink naar beneden. Voor het komende jaar stelt Recupel opnieuw
een daling in het vooruitzicht. Deze dalingen van de bijdragen
hebben onder meer te maken met de gunstige nieuwe contracten die Recupel kon afsluiten met de partners voor logistiek
en verwerking. Samen met deze partners is Recupel er in geslaagd om, ondanks deze wissel in het hart van haar systeem,
na een korte inloopperiode aanhoudend een onberispelijke
kwaliteit te blijven garanderen. Dat Recupel veel belang hecht
aan wederzijds stimulerende partnerschappen, blijkt ook uit de
optimalisatievergoeding die ze toekent aan distributeurs: een
extra financiële prikkel die de distributiesector ademruimte
geeft. Nog zo’n succesvol partnership is de samenwerking met
de kringloopcentra: de integratie van het hergebruik in de
verwerkingsketen voor AEEA verloopt steeds beter.

Vereenvoudiging troef. Ook de administratieve dienstverlening
van Recupel leidt tot tevredenheid bij de klanten. Het pad van
de administratieve vereenvoudiging, dat enkele jaren geleden
werd ingeslagen, wordt vastberaden en met oog voor efficiëntie
en klantvriendelijkheid gevolgd. Initiatieven zoals de elektronische facturatie en de optimalisatie van het kredietbeheer
worden geapprecieerd door de sectoren. Daarbij verliest Recupel
de kwaliteit nooit uit het oog. Ze levert diensten die beantwoorden aan de eisen van de klanten én voldoen aan wet- en
regelgeving, volgens objectieve en erkende standaarden zoals
ISO en EFQM.
Aan de kop van het internationale peloton. Met haar uniek
model is Recupel erin geslaagd de afgelopen zeven jaar een
excellente dienstverlening uit te bouwen, die door geen enkele
andere Europese lidstaat wordt geëvenaard. Het Recupel
systeem wordt met recht en rede beschouwd als dé referentie
voor de inzameling en verwerking van AEEA in Europa.
De belangstelling uit het buitenland is groot: geregeld krijgt
Recupel internationaal bezoek over de vloer, dat inspiratie komt
opdoen voor een gelijkaardig collectief systeem in eigen land.
Deze adviserende, helpende rol wil Recupel blijven vervullen.
Via het WEEE-forum, het Europese samenwerkingsverband voor
collectieve inzamelorganisaties, blijft ze jaar na jaar haar competentie en ervaring ter beschikking stellen van andere landen.
Recupel ontloopt haar verantwoordelijkheid niet. Met het
van kracht worden van de nieuwe Milieubeleidsovereenkomst
wordt 2008 opnieuw een jaar van betekenis voor Recupel.
De dialoog en de constructieve samenwerking van Recupel met
de overheid worden voortaan ook door de samenstelling van
de Raad van Bestuur onderstreept. Vanaf 2008 zal één afgevaardigde van elk gewest hierin zetelen en is dus iedere bevoegde overheid in België geïntegreerd in het Recupel-bestuur.
Ook door intensiever en meer resultaatgericht met de overheden samen te werken rond controles, wil Recupel de aanvaardingsplicht nog aan doeltreffendheid doen winnen. Met de
recente evoluties in de markt ten gevolge van het stijgen van
de marktwaarde van tal van materialen, wordt een duurzaam
omgaan met AEEA, volgens de regels van de afvalstoffenwetgeving, dé prioriteit voor de komende jaren.

Roger Erzeel
Voorzitter Recupel vzw
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Dit document is ook beschikbaar in het Frans, het Engels en het Duits.
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Recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.

