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Voor een tweede maal in de startblokken

Recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.
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Beste lezer,
Recupel vierde in 2006 haar vijfde verjaardag. Dit lustrum
was voor onze organisatie niet alleen een reden om te vieren, maar
ook en vooral een reden van tevredenheid. Recupel heeft de afgelopen vijf jaar een kwaliteitsvolle dienstverlening uitgebouwd die
nergens in Europa haar gelijke kent. De tonnage aan ingezamelde
goederen blijft stijgen en ook de groep bedrijven die zich bij onze
organisatie aansluit, groeit aanhoudend.
Maar de meest opmerkelijke realisatie van 2006 is
wellicht dat Recupel zich opnieuw klaarstoomde voor een grote
uitdaging, namelijk de aanpassing van haar systeem voor professionele elektrische en elektronische apparaten. Het ontwerpen van
dit nieuwe concept, het opstellen van de professionele productenlijsten en het communiceren over al deze nieuwigheden naar de
betrokkenen gebeurde niet in een handomdraai. Voor onze organisatie en onze medewerkers betekende het in stelling brengen van
dit systeem zoveel als een nieuwe start.
Voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel zal de opstart
van het nieuwe systeem in 2007 een belangrijke mijlpaal zijn.
Onze organisatie voorziet de drie gewesten van een marktklare
oplossing die een antwoord biedt op de wettelijk vastgelegde
aanvaardingsplicht. Het Recupel-systeem is volledig conform de
Europese wetgeving, garandeert 100% naspoorbaarheid van de
afgedankte apparaten tot en met de eindverwerking ervan en sluit
kruisfinanciering uit.
Het wijzigende klimaat eist een voortdurende alertheid
van onze organisatie. In 2005 hebben we onze missie, visie en
waarden opnieuw geformuleerd om ze in lijn te brengen met de
huidige en toekomstige beleidsontwikkelingen. 2006 stond in het
teken van de vertaling van deze nieuwe koers naar het operationele niveau. We vertalen de langetermijndoelstellingen van de organisatie stelselmatig naar concrete taakstellingen voor de Recupelafdelingen. En ook onze organisatiestructuur werd hertekend.
Zeven operationele teams verzekeren voortaan de klantvriendelijke
dienstverlening en de efficiënte werking van Recupel.
Ook op andere vlakken streven we naar een permanente verbetering. De Recupel-website werd verder uitgebouwd
tot een internetdienstverlening van het hoogste niveau. Het
financiële beheer werd verder op punt gesteld door het invoeren

van de forfaitaire factuur. Ons
basisprincipe ‘alle leden gelijk
voor de wet’ wordt daarmee
concreet in de praktijk gebracht,
in overeenstemming met de
toetredingsovereenkomsten.
Al deze optimalisaties
zijn niet intuïtief doorgevoerd,
maar zijn het resultaat van een
planmatig verbeteringsproces.
Dat deze aanpak vruchten
afwerpt, wordt nu ook zwart op
wit bewezen. Eind 2006 ontving
Recupel, als een van de eerste
tien organisaties in België, het Committed to Excellence EFQMcertificaat. Onze organisatie toont hiermee aan dat ze excelleert
in haar marktsegment. Ere wie ere toekomt: ik wens dan ook van
deze gelegenheid gebruik te maken om dit belangrijke wapenfeit
op te dragen aan de hele Recupel-organisatie, aan al onze partners
en aan alle eindgebruikers en consumenten.
Ik wens u veel leesplezier.

Willy Quinart
Algemeen Directeur Recupel
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Een nieuwe start
Recupel organiseert al vijf jaar in heel België de inzameling en de verwerking
van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). In 2005
zorgde de WEEE-richtlijn voor een Europees beleidskader met nieuwe
uitdagingen. Het Recupel-bestuur herformuleerde toen haar missie, visie en
waarden en bracht de organisatie op koers voor de toekomst. In 2006 werd
deze bijgestuurde oriëntatie vertaald naar concrete taakstellingen voor de
operationele afdelingen.

Een nieuwe start

01.1 Recupel in het kort

Een nieuw logo in 2007
Recupel wil zich ook aan de
buitenwereld tonen als een dynamische
organisatie die mee evolueert in een
veranderend klimaat. Begin 2007 stelde
zij haar nieuw logo voor. Recupel behoudt
wel de basiskleuren van haar huisstijl: het
Recupel-merk blijft dus herkenbaar. Het
nieuwe logo is terug te vinden op alle nieuwe
communicatiemiddelen van Recupel en
wordt ook reeds door de distributeurs en
de verkooppunten gebruikt.

De vzw Recupel werd in 2001 opgericht door de producenten en invoerders
van elektrische en elektronische apparaten.
Aan de basis hiervan lagen afspraken
tussen de industriële sectoren en de gewestelijke overheden om de wettelijke aanvaardingsplicht van Afgedankte Elektrische
en Elektronische Apparaten (AEEA) in de
praktijk te brengen.
Recupel organiseert in heel België de inzameling en de
verwerking van AEEA. Voor de inzameling werkt Recupel nauw samen
met de handelaars, de gemeenten, de intercommunales en de
hergebruikcentra. Voor het transport en de duurzame verwerking
van de afgedankte apparaten doet Recupel een beroep op gespecialiseerde firma’s. De financiering van al deze activiteiten wordt
gewaarborgd door de Recupel-bijdrage die de consument betaalt
bij aankoop van een toestel.
Recupel heeft ook de taak om de consument te informeren
en te sensibiliseren en de overheid te ondersteunen bij de controle
van haar resultaten. Het Recupel-systeem voor inzameling en
verwerking van AEEA werd in 2001 opgestart voor grote en kleine
huishoudelijke toestellen, audiovisuele apparaten, ICT-apparatuur
en elektrisch tuingereedschap. In 2002 werd het uitgebreid met
elektrisch gereedschap, in 2004 werden de verlichtingstoestellen
toegevoegd en met ingang van 1 juli 2005 werd het systeem uitgebreid voor gasontladingslampen en elektrische en elektronische
medische hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur.

01.2 De nieuwe koers doorvertaald
naar alle afdelingen
In 2005 herformuleerde Recupel haar missie, visie en
waarden. Recupel wil de industrie een totaaloplossing bieden,
haar eigen werkprocessen verregaand automatiseren, haar



Vijf jaar Recupel
In 2006 bestond Recupel vijf jaar en dat
werd gevierd met een feestelijk event. Voorzitter
van de Raad van Bestuur Roger Erzeel en Algemeen
Directeur Willy Quinart zetten niet alleen de eigen
organisatie in de bloemetjes, maar uitten ook hun
waardering voor het werk van de talloze partners van
Recupel. Gastspreker Rudi Thomaes (gedelegeerd
bestuurder VBO) benadrukte dat Recupel het product
is van een industrie die haar verantwoordelijkheid
niet uit de weg gaat. Sigrid Linher (Adviser bij
Orgalime) wierp een blik op het Europa WEEE-toneel
van de toekomst. Er was ook een debat met vertegenwoordigers van de drie gewestelijke overheden.

werking bouwen op de fundamenten van EFQM, haar competentie
permanent blijven uitbreiden en zichzelf klaarstomen voor de concurrentie op de professionele markt.
Sinds 2006 wordt deze langetermijnstrategie doorvertaald naar de operationele afdelingen van de organisatie. Hiertoe
heeft Recupel haar sleutelprocessen gedefinieerd en per team
kritische succesfactoren (KSF’s) en key prestatie indicatoren (KPI’s)
geformuleerd. Deze drie criteria worden gebruikt om de jaarlijkse
teamdoelstellingen vast te leggen.

01.3 EFQM-certificaat getuigt van
excellente kwaliteitszorg
In 2006 behaalde Recupel als een van de eerste tien
organisaties in heel België het EFQM-’committed to excellence’certificaat. Dit certificaat is een eerste stap in de doelstelling tot
het behalen van ‘total excellence’ of totale uitmuntendheid binnen
haar organisatie en haar sector.
EFQM (European Foundation for Quality Management) is
een allesomvattend kwaliteitsmodel dat organisaties toelaat te
excelleren in hun marktsegment. EFQM peilt naar de (financiële)
prestaties, de klanten, de medewerkers en de samenleving. EFQM
behelst een zelfevaluatie op een aantal basiscriteria, zoals strategie, medewerkers en processen. Zo heeft Recupel het afgelopen
jaar, in het kader van EFQM, de klanten- en de personeelstevredenheid onderzocht.
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Recupel, nu ook voor professionele AEEA
Ten gevolge van de nieuwe Europese WEEE-richtlijn worden de invoerders
en producenten van professionele elektrische en elektronische apparaten
geconfronteerd met een aanvaardingsplicht voor de afgedankte toestellen.
Vanaf januari 2007 stelt Recupel haar ervaring met de inzameling en verwer
king van huishoudelijke toestellen ook ten dienste van de professionele markt.

Recupel, nu ook voor professionele AEEA

02.1 De eisen van Europa
De Europese WEEE-richtlijn heeft als doel de inzameling,
de behandeling, de verwerking en het terugwinnen van afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur te bevorderen. De richtlijn
legt minimum maatstaven op, niet alleen voor de huishoudelijke
elektrische en elektronische toestellen, maar ook voor professionele apparatuur.
Producenten en invoerders zijn verplicht een afgedankt
elektrisch of elektronisch toestel voor professioneel gebruik terug
te nemen wanneer een nieuw equivalent toestel wordt aangekocht. Voor toestellen die op de markt kwamen na 13 augustus
2005, geldt deze aanvaardingsplicht ook wanneer de klant geen
nieuwe aankoop doet. Dit heet het ‘een-voor-nul’-principe.

02.2 Professionele apparatuur,
een systeem op maat
Elektrische en elektronische apparaten voor professioneel
gebruik zijn er in alle soorten en maten: industriële stofzuigers,
drankautomaten, munt- en kaarttelefoons, overheadprojectors,…
Deze productstroom wordt gekenmerkt door een kleiner volume,
maar door de hogere specialisatiegraad is er een grotere diversiteit in toestellen. De professionele apparaten maken dus een heel
eigen marktsegment uit, dat om een specifieke aanpak vraagt.
Recupel heeft het afgelopen jaar een systeem voor inzameling en verwerking klaargestoomd op maat van de professionele
markt. Dit systeem vermijdt kruisfinanciering van het huishoudelijke naar het professionele circuit. Het garandeert bovendien de
volledige naspoorbaarheid van de afgedankte apparaten tot en met
de eindverwerking.

02.3 Kruisfinanciering uitgesloten
Voor alle professionele apparaten, uitgezonderd de medische hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur, wordt gewerkt met
een administratieve bijdrage die Recupel gebruikt om de rapportering van de op de markt gebrachte producten en de administratieve
kosten te dekken. Voor de inzameling en de verwerking van het
afgedankte toestel, wordt gewerkt met een marktconforme prijs en
een contract op maat tussen Recupel en de producent/invoerder.
Voor de medische hulpmiddelen en laboratorium
apparatuur wordt, zoals voor de huishoudelijke apparaten, gewerkt
met een all-in bijdrage, die zowel de kosten dekt voor inzameling, transport en verwerking als de kosten voor rapportering en
communicatie.
De financiering van het professionele circuit is volledig
onafhankelijk van de huishoudelijke sectoren. Op die manier
vermijdt Recupel elke vorm van kruisfinanciering tussen beide
sectoren. Dat is een belangrijke voorwaarde die de WEEE-richtlijn
oplegt aan de Europese lidstaten.
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Inzameling, transport en verwerking
Recupel biedt voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische
apparaten een globale oplossing aan via de inzamelpunten bij de handelaars,
de containerparken en de kringloopcentra.
In 2006 steeg de inzameling voor de vijfde keer op rij. In totaal werd 76.144
ton AEEA ingezameld, een stijging van ongeveer 12% ten opzichte van 2005.

Inzameling, transport en verwerking

Inzameling en transport: kerncijfers



Hoeveelheid AEEA ingezameld in België (2002-2006) (ton)
80.000
70.000

Eind 2002

Eind 2003

Eind 2004

Eind 2005

Eind 2006

Inzamelpunten – containerparken

379

554

518

518

518

Inzamelpunten – hergebruikcentra

24

19

18

17

19

Inzamelpunten (actief) – distributie

1.964

1.812

2.374

2.691

2.904

30.000

Totaal inzamelpunten

2.367

2.385

2.910

3.226

3.441

20.000

Ingezamelde toestellen (kg/inwoner)

3,6 kg

4,5 kg

5,7 kg

6,46

7,22

Gemiddeld aantal transporten per dag

123

134

104

113

185

60.000
50.000
40.000

10.000
0

2002
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2006

35.875

45.037

58.063

67.634

76.144

Hoeveelheid AEEA per maand ingezameld in België in 2006 (ton)
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
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febr.

maart

april

mei

juni

juli
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sept.

okt.

nov.
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6.599

5.412

6.251

5.786

6.206

5.680

6.680

8.122

7.038

6.683

6.443

5.244

Proefprojecten testen nieuwe inzamelopties uit
De inzameling van AEEA is een kwestie van maatwerk, wat creativiteit vraagt. Recupel investeert in onderzoek om nieuwe inzamelopties en
-mogelijkheden uit te testen.
Zo lanceerde Recupel het afgelopen jaar haar lampenbox voor het
ophalen van gasontladingslampen in kleinere hoeveelheden. De lampenbox
is een kleinere, kartonnen doos die wordt aangeboden bovenop het systeem
met boxpaletten voor grotere volumes. Met dit nieuwe, gebruiksvriendelijke
recipiënt voor gasontladingslampen startte Recupel in 2006 een proefproject
op, dat in 2007 geëvalueerd zal worden.
Een bepaalde stroom AEEA-apparaten wordt niet ingezameld
volgens de gebruikelijke Recupel-inzamelkanalen, maar via schroothandelaars. In 2006 werd in samenwerking met de bevoegde overheden en de
sectororganisaties Febem en Coberec een systeem uitgetest (de private
regionale overslagstations) waarmee deze resterende AEEA-stroom wordt
geïntegreerd in het Recupel-systeem. De evaluatie van dit proefproject is
eveneens gepland voor 2007.

03.1 Steeds meer AEEA
ingezameld
Het inzamelnetwerk van Recupel kent klassiek drie
kanalen: de containerparken, de kringloopcentra en de handelaars.
Deze kanalen vertegenwoordigden eind 2006 3.441 inzamelpunten.
Daarnaast zijn er specifieke inzamelkanalen die in de loop van
2005 werden opgestart: het inzamelnet voor gasontladingslampen
bij de eindhandelaars en het ophaalcircuit voor medische hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur bij ziekenhuizen, laboratoria en
dokterspraktijken .
Globale trend
De inzameling kende, net zoals de afgelopen jaren,
een globaal stijgende trend. In totaal werden 76.144 ton AEEA
ingezameld, wat in vergelijking met 2005 een stijging betekent
van ongeveer 12%. Deze inzameling komt overeen met gemiddeld
6.345 ton per maand en 7,22 kg per inwoner per jaar. Daarmee voldoet België ruimschoots aan de doelstelling van 4 kg per inwoner
per jaar die de Europese richtlijn oplegde. Recupel haalt deze norm
trouwens al sinds 2003.

Containerparken grootste volume
De containerparken vertegenwoordigen met 65% nog
steeds de grootste goederenstroom. De inzameling bij de handelaars en de kringloopcentra vertegenwoordigen respectievelijk
27% en 8% van de inzameling. Deze cijfers houden geen rekening
met de ingezamelde medische hulpmiddelen en laboratorium
apparatuur en gasontladingslampen die via een ander circuit
worden ingezameld.
‘Nieuwe’ stromen uit opstartfase
De ophaling van verlichtingstoestellen (sinds 2004) en van
gasontladingslampen en medische hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur (sinds 2005) kent een gestage groei. Verwacht wordt
dat de inzameling van deze ‘nieuwe stromen’ ook de komende
jaren nog verder zal stijgen. Hiermee treden deze twee inzamelstromen definitief uit de opstartfase.
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Transportaantal per collectiepunt t ype 31/12 /2006 (trajecten)

FOS:
Fijnmazig
Overslagstation

3.000

2.000

KC: Kringloopcentrum
IC: Afvalintercommunale
EH:
Eindhandelaar

1.000

0
jan.

febr.

maart

april

mei

juni

juli

FOS

924

755

871

824

670

866

877

KC

150

126

153

137

155

140

136

IC

662

528

681

713

697

632

EH

1.210

1.020

1.097

947

1.231

1.022

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

1.047

988

955

874

749

180

158

176

152

121

713

890

720

712

665

554

993

1.055

1.122

1.041

967

916

Verdeling van de ingezamelde AEEA in 5 fracties (ton)

KV

GW

TVM

OVE

LMP

Totaal

2003

9.514

11.117

9.835

14.571

-

45.037

2004

11.537

15.141

12.693

18.693

-

58.064

2005

12.723

16.649

15.340

22.921

498*

68.131

2006

13.561

17.822

16.973

26.642

1.146

76.144

KV: Koel- en vriesapparaten
GW: Groot wit
TVM: Televisieschermen en monitoren

OVE: Overige apparaten
LMP: Gasontladingslampen

* cijfer gebaseerd op inzameling gedurende 6 maanden (juli 2005 tot dec. 2005)

Optimalisatievergoeding moet distributie prikkelen
Recupel heeft in 2006 haar overeenkomst met de distributiesector geoptimaliseerd. Deze overeenkomst voert de zogenaamde ‘optimalisatievergoeding’ in.
Recupel is zich bewust van de extra kosten die het ter beschikking stellen van ruimte voor tijdelijke opslag van afgedankte toestellen teweegbrengt voor
de distributeurs. Om hieraan tegemoet te komen, kende Recupel al een financiële
vergoeding toe aan distributeurs die als ophaalpunt geregistreerd zijn bij Recupel,
voldoende toestellen laten ophalen én een distributiecontract ondertekend hebben. Wanneer de distributeur daarenboven nog eens het aantal transporten
beperkt door toestellen op te sparen (tot 16 respectievelijk 24 stuks in plaats van
de gebruikelijke 8 stuks of 1 boxpallet), dan kan hij voortaan ook genieten van een
optimalisatievergoeding bovenop de distributievergoeding.

03.2 Overeenkomst met de
kringloopcentra op papier
In 2006 raakte de samenwerkingsovereenkomst met de
kringloopcentra formeel rond. Recupel heeft al jaren een samenwerking met de kringloopcentra voor het hergebruik van afgedankte
elektrische en elektronische apparaten. Veel afgedankte toestellen
kunnen immers mits een opknapbeurt nog te koop aangeboden
worden in het hergebruikcircuit. Recupel ondertekende hierover in
2006 een overeenkomst met de Vlaamse Kringloopcentra en het
Réseau Ressources voor Wallonië en Brussel.
Centraal in de samenwerkingsovereenkomst staan de
regionale overslagstations (ROS). De regionale overslagstations
zijn inzamelpunten waar de afvalstromen uit een regio worden
samengebracht. De kringloopcentra kunnen op de ROS goederen
komen ophalen en uitselecteren om ze in hun ateliers te herstellen.
In de overeenkomst worden de ratio’s vastgelegd volgens dewelke
Recupel toestellen zal aanleveren aan de kringloopcentra. De
betrokken partners zullen deze overeenkomst na een eerste
werkingsperiode evalueren.

03.3 Transport van AEEA:
blijvend verbeteren
Voor het transport van de ingezamelde apparaten doet
Recupel een beroep op gespecialiseerde partners. Hiervoor heeft
zij doorheen de jaren een fijnmazig en een bulktransportnet uitgebouwd. Het ‘fijnmazig transport’ omvat de inzameling van AEEA bij
de handelaars. In bepaalde regio’s maken ook de intercommunales
gebruik van fijnmazig transport. Het transport wordt verzorgd door
de intercommunale, door de gespecialiseerde operator in opdracht
van Recupel of door sommige bedrijven van de sociale economie.
In gecentraliseerde depots worden de AEEA opgesplitst in vijf
specifieke stromen. Het tweede transportnetwerk omvat het bulktransport. Het gaat hier om goederenstroom van de grotere container-
parken, de regionale overslagstations en de gecentraliseerde
depots naar de verwerkers.
In 2006 voerde Recupel in totaal 32.972 transport
aanvragen uit, waarvan 50% bulk en 50% fijnmazig. Per dag
kwam dit neer op gemiddeld 185 aanvragen.

Inzameling, transport en verwerking

Recycl ageresultaten* per fractie en per materiaalstroom in 2006
Fractie

Groot wit

Koel- en
vriesapparaten

Televisieschermen
en monitoren

Ferrometalen

100%

100%

100%

100%

100%

95%

Non-ferrometalen

100%

100%

90%

100%

98%

95%

Synthetische materialen

99%

98%

82%

99%

95%

20%

Overige

37%

11%

85%

14%

54%

Resultaten per fractie

85%

91%

87%

84%

Legale objectieven**

80%

70%

70%

70%

Materiaalstroom

Overige
apparaten

Resultaten per
Legale
materiaalobjectieven**
stroom

* Recyclage = valorisatie van de materialen
** Objectieven opgelegd door de Milieubeleidsovereenkomsten

03.4 Nieuwe contracten
voor duurzame verwerking
voorbereid
De verwerking van AEEA gebeurt, in overeenstemming
met de voorschriften van de Milieubeleidsovereenkomsten,
volgens fractie. De globale stroom is zo op te delen in vijf grote
fracties: de grote huishoudelijke toestellen (of groot wit), de koelen diepvriestoestellen (groot wit met CFK en andere schadelijke
gassen/oliën), de televisie- en computerschermen, de gasontladingslampen en ten slotte alle overige toestellen waaronder alle
klein witgoed, bruingoed, ICT-materiaal, elektr(on)ische gereedschappen, tuingereedschappen, verlichtingstoestellen en medische
hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur.
Voor de verwerking van deze fracties doet Recupel een
beroep op bedrijven die gespecialiseerd zijn in de milieuvriendelijke ontmanteling van AEEA en de duurzame verwerking van afval.
Deze bedrijven zijn door de overheid erkend en worden uitgekozen
op basis van strenge milieuvereisten.
Deze overeenkomsten worden periodiek hernieuwd.
In 2007 begint er zo’n nieuwe periode en zal Recupel nieuwe overeenkomsten sluiten met verschillende verwerkingsbedrijven. In de
loop van 2006 werd deze procedure voorbereid.
De nieuwe contracten worden zo afgesloten, dat er voor
elke te verwerken fractie minstens twee verwerkers zijn. Door deze
spreiding worden eventuele tekortkomingen in het systeem ondervangen. De continuïteit van de verwerking wordt dus permanent
gegarandeerd, wat ook de bedrijfszekerheid van Recupel ten goede

komt. Bovendien verzekert Recupel zich via meerdere partnerschappen van competitieve prijzen en draagt ze bij tot de gezonde
ontwikkeling van de recyclagemarkt in België.

03.5 Primeur met Europese
rapporteringstool
Recupel informeert elk jaar de overheidsadministraties
OVAM, OWD en BIM over de verwerkingsresultaten. Dit is een
van haar opdrachten en is vastgelegd in de Milieubeleidsovereen
komsten. De gewesten krijgen zo de formele garantie dat de
verwerking volgens de procedures en de vastgelegde akkoorden
gebeurt.
In samenwerking met de Europese collega’s van het
WEEE-forum heeft Recupel deze rapportering de afgelopen jaren
verregaand geautomatiseerd en op punt gesteld. De verwerkers en
toeleveranciers brengen hun gegevens over ingaande en uitgaande
stromen in via een klantvriendelijke, webgebaseerde tool, die
toegankelijk is via de Recupel-website. Op die manier kunnen in
heel Europa eenvormige rapporten gegenereerd worden over de
verwerking van AEEA.
Recupel rapporteerde over de resultaten van het jaar
2005 (in 2006) voor het eerst aan de hand van deze nieuwe
softwaremodule. Zij heeft hiervoor nauw samengewerkt met de
betrokken overheidsadministraties van de drie gewesten en met
de recyclagesector. Ze was daarmee de eerste organisatie in heel
Europa om deze tool in de praktijk toe te passen.
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04

Informatie, werving en ondersteuning van de leden
In 2006 ging de aandacht naar de voorbereiding van het professionele
circuit en het informeren van de leden hierover. Voor het eerst werden
productenlijsten en illustratieve lijsten opgesteld om producenten en
invoerders wegwijs te maken in de aangifte van hun professionele toestellen.
Een uitgebreide communicatiecampagne had als doel de leden en de
gebruikers zo goed mogelijk te informeren over de nieuwigheden.

Informatie, werving en ondersteuning van de leden
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A antal toetredingsovereenkomsten
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Productenlijsten: de nieuwigheden
Recupel heeft het afgelopen jaar nieuwe productenlijsten opgesteld voor volgende professionele apparaten:
professioneel groot en klein witgoed en automaten, professionele audio-video toestellen, professionele ICT-toestellen
en automaten, professioneel elektrisch en elektronisch
(tuin)gereedschap, medische hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur en test- en meetapparatuur.
Ook voor de huishoudelijke apparaten voert de
wetgeving enkele nieuwe aanvaardingsplichten in, zoals
kamer- en klokthermostaten, sporttoestellen en speelgoed.
Deze apparaten werden opgenomen in de huishoudelijke
productenlijsten die Recupel verspreidt.
Alle productenlijsten zijn, samen met definities en
illustratieve lijsten, te raadplegen op www.recupel.be.

04.1 Ledenaantal nog
steeds in de lift
Elk bedrijf dat onder de aanvaardingsplicht valt (producent of invoerder) kan zich aansluiten bij één of meerdere sectororganisaties van Recupel, afhankelijk van de sectoren waarin het
bedrijf actief is en de producten die het op de markt brengt. Eind
2006 telde Recupel 2.625 aangesloten bedrijven, samen goed voor
4.172 toetredingsovereenkomsten.

04.2 Nieuwe productenlijsten,
een werk van formaat
Voor elke sector maakt Recupel jaarlijks een productenlijst op. Deze bevat alle elektrische en elektronische apparaten
waarvoor de aanvaardingsplicht geldt en die ook aan de Recupelbijdrage onderhevig zijn. De producten zijn telkens onderverdeeld
in rubrieken en voorzien van een duidelijke omschrijving en een
Recupel-bijdrage.

Door de opstart van het Recupel-systeem voor professionele elektrische en elektronische apparaten, was het noodzakelijk
om voor elke sector ook een (nieuwe) professionele productenlijst
aan te maken. Deze oefening gebeurde in nauwe samenspraak met
de sectoren. Ook heeft Recupel zoals gebruikelijk de bestaande
lijsten voor de huishoudelijke apparaten geactualiseerd en verfijnd.
In de eerste helft van 2006 werden de nieuwe lijsten voorgelegd
aan de bevoegde overheden. De nieuwe lijsten zijn van toepassing
vanaf 3 januari 2007.
Ook de communicatie over de lijsten naar de leden is
een taak van Recupel. In de zomer van 2006 werden alle nieuwe
productenlijsten kenbaar gemaakt aan de leden en de distributiesector, zodat zij zich voldoende konden voorbereiden op het nieuwe
systeem. In het kader van deze jaarlijkse communicatiecampagne
stelt Recupel begin 2007 informatiemateriaal ter beschikking van
winkels en handelaars.
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04.3 Communicatie op maat
van de sectoren
Recupel heeft als taak te communiceren en te informeren
over de aanvaardingsplicht, over het bestaan van een selectief inzamelsysteem en over de Recupel-bijdrage. De wetgever wil hiermee alle betrokkenen wijzen op hun plichten: leden en distributie,
maar ook eindgebruikers en consumenten. Daarnaast onderhoudt
Recupel een intensieve communicatie met de invoerders en producenten, de distributie en gemeenten en intercommunales. Zij zet
hiertoe verschillende communicatie-instrumenten in.
In 2006 publiceerde Recupel een nieuwe reeks brochures,
die iedere betrokkene – leden, distributie en eindgebruikers – gepast
informeert over zijn verplichtingen en taken. Voor de productgroepen
‘verlichtingstoestellen en gasontladingslampen’ en ‘medische
hulpmiddelen en laboratoriumapparatuur’ stelde Recupel een
specifieke brochure beschikbaar. Deze laatste productgroep werd
ook geïnformeerd via een publireportage in enkele vakbladen. Alle
brochures zijn te downloaden via de website www.recupel.be
(rubriek ‘Sectoren’).

04.4 Elektronische informatie
op punt
De Recupel-website is een onmisbaar instrument
geworden voor de communicatie met tal van doelgroepen.
Met gemiddeld 185 transportaanvragen per dag, is de website
een echt knooppunt van informatiestromen. Om nog meer
kwaliteit en continuïteit te kunnen garanderen, investeerde
Recupel het afgelopen jaar in de ontdubbeling van haar servers.
Klanten hebben voortaan de garantie dat ze 24 uur per dag,
zeven dagen op zeven kunnen inloggen op de site, behoudens
onderhoudswerkzaamheden.
De Frequently Asked Questions (FAQ’s) en de productzoekmachine werden in 2006 geactualiseerd en worden vanaf
2007 operationeel ter beschikking gesteld. Deze tools moesten
immers aangepast worden aan de nieuwe wetgeving en de
bijkomende dienstverlening voor de professionele apparatuur.
De geactualiseerde versie is op de website te raadplegen sinds
1 januari 2007.

Informatie, werving en ondersteuning van de leden

TV-spot Recupel gesmaakt
In de zomer van 2006 lanceerde
Recupel een TV-spot om het brede publiek te
sensibiliseren om afgedankte elektrische en
elektronische apparaten in te leveren. De TVspot was een groot succes.

04.5 Consument, distributie en
leden zijn tevreden
In 2006 liet Recupel opnieuw een marktonderzoek uitvoeren. Een eerste onderzochte groep was de consument, bij wie
werd gepeild naar de kennis van Recupel en de wettelijke regeling,
de perceptie van de bijdrage, het imago en de tevredenheid over
Recupel. Ook de tevredenheid bij de distributie en de Recupelophaalpunten werd onder de loep genomen. Voor het eerst spitste
het marktonderzoek van Recupel zich ook toe op de leden. Bij hen
werd gepolst naar hun eerste contact en de toetreding tot Recupel,
de informatiedoorstroming van en naar Recupel, de aangifte en
hun tevredenheid ten opzichte van Recupel.
De resultaten van het marktonderzoek waren positief.
De spontane bekendheid van Recupel bij de eindgebruiker blijft
stabiel in vergelijking met 2005, de geholpen bekendheid stijgt.
De distributeurs tonen hun tevredenheid over de online applicatie,
de transportaanvraag en de hulp bij problemen. Ook het merendeel

van de Recupel-leden is tevreden: zowel de algemene dienstverlening en de informatiedoorstroming, als de aangifte en de controles
krijgen een hoge score.

04.6 Recupel op beurzen
en conferenties
Recupel nam in 2006 ook deel aan de milieubeurs Ifest
en de beurs Laborama voor de laboratoriumsector. Van 22 tot en
met 24 oktober hield het Europese WEEE-forum een conferentie
in Dublin. Recupel heeft actief deelgenomen aan de voorbereiding
van deze internationale bijeenkomst.

15

16

Recupel jaarverslag 2006

05

Controles en financieel beheer
Recupel doet aan actieve ledenwerving en heeft ook de verantwoordelijkheid
de aangifteverplichting van haar leden te controleren. Vanaf 2007 wordt een
elektronische toetredingsovereenkomst ter ondertekening aangeboden aan de
bestaande en nieuwe leden.
Recupel investeert in een voortdurende optimalisatie en automatisering van
haar financieel beheer. In 2006 werd de forfaitaire factuur ingevoerd. De
gelijke behandeling van alle leden is hierbij een belangrijk basisprincipe.

Controles en financieel beheer
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Nieuwe toetredingsovereenkomst:
administratieve vereenvoudiging voor de leden
In het kader van de Europese WEEE-richtlijn heeft
Recupel haar toetredingsovereenkomst aangepast. Aangiftes tot
5.000 euro per kalenderjaar mogen trimestrieel ingediend worden.
De uiterste datum voor aangifte is vastgelegd op de 20ste van de
maand, gelijktijdig met de BTW-aangifte. De nieuwe toetredingsovereenkomst loopt vanaf januari 2007 en is elektronisch af te
sluiten. De bestaande leden werden gevraagd hun toetredingsovereenkomst te hernieuwen.

2006: aangiften in een notendop
In 2006 hebben alle sectoren samen bijna 67 miljoen
elektrische en elektronische toestellen aangegeven. Deze
hoeveelheden kunnen worden omgezet in ton, door een
gemiddeld theoretisch gewicht toe te kennen aan elk product.
Recupel berekent zo dat in 2006 in totaal 213.839 ton
elektrische en elektronische apparatuur werd verhandeld in
België. Dit komt overeen met 20,3 kg verkochte toestellen
per persoon.

05.1 Aangifte driemaandelijks
De bedrijven die bij Recupel zijn aangesloten,
zijn verplicht om op regelmatige basis aangifte te doen
van de goederen die op de markt werden gebracht.
Nieuw voor 2006 is dat de aangifte trimestrieel gebeurt, voor
zover het totaal van de aangiften per kalenderjaar het bedrag van
€ 5 000 niet overschrijdt. Vroeger gebeurden alle aangiften maandelijks, tenzij de BTW-aangifte van het lid trimestrieel verliep.
De uiterlijke datum voor aangifte is voortaan vastgelegd op de
20ste van de maand, gelijktijdig met de BTW-aangifte.

05.2 Controles: alle leden
gelijk voor de wet
In de toetredingsovereenkomst die bedrijven met Recupel
afsluiten, is opgenomen dat Recupel controles verricht op de aangifteplicht. Bij de controles wordt de basisregel gehanteerd dat elk
lid minimaal eenmaal per drie jaar gecontroleerd wordt.

05.3 Recupel-bijdrage neemt af
Door een recente wijziging in de wetgeving, gaat
het merendeel van de Recupel-bijdragen vanaf januari 2007
naar beneden.

Vroeger moesten, via het collectief systeem, financiële
voorzieningen – ‘provisies’ – aangelegd worden om de toekomstige inzameling en verwerking van elk toestel veilig te stellen.
Als gevolg van het van kracht worden van de Europese
WEEE-richtlijn is het niet langer nodig om voorzieningen aan te
leggen, omdat het Recupel-systeem zelf garant staat.

05.4 Op weg naar een
elektronische facturatie
De facturatie van Recupel evolueert naar een volledig
papierloze omgeving. In 2007 wordt een systeem van elektronische
facturatie opgestart met Certipost.
Het systeem werkt via een persoonlijke brievenbus op het
internet, waarin de Recupel-facturen automatisch terechtkomen.
De leden krijgen hun facturen niet langer per post, maar wel elektronisch via deze brievenbus. Zij winnen hierdoor tijd en kunnen
hun facturen eenvoudig archiveren en raadplegen.
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Organisatie
De vzw Recupel, opgericht door de Belgische industrie, telt anno
2006 zeven beheersorganismen die elk een welomschreven groep
van producten vertegenwoordigen.

Organisatie

Roger Erzeel
VOORZITTER
(BW-REC)
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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)

Peter Tilgenkamp
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)

06.1 De zeven beheersorganismen van Recupel
De sectorbeheersorganismen van Recupel – zeven in
totaal – bleven het afgelopen jaar onveranderd: BW-Rec (grote
huishoudtoestellen), AV (audio-video toestellen), SDA (kleine
huishoudtoestellen), ICT (informatie- en communicatietoestellen en
kantoorapparatuur), ET&G (elektrisch gereedschap en tuingereedschap), LightRec (verlichtingstoestellen en gasontladingslampen)
en MeLaRec (elektrische en elektronische medische hulpmiddelen
en laboratoriumapparatuur).
Elk van deze beheersorganismen vertegenwoordigt een
welomschreven groep van producten. Invoerders en producenten
zijn lid van een of meerdere beheersorganismen, naargelang het
gamma aan elektrische en elektronische apparaten dat ze op de
markt brengen.

06.2 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.
Het dagelijkse bestuur van Recupel rapporteert op regelmatige basis aan de Raad van Bestuur. Zo blijft deze op de hoogte
van de lopende zaken en beschikt over de nodige informatie om de
strategie van Recupel eventueel bij te stellen.
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Balans Recupel vzw
2006

in e

2005

Activa
Immateriële vaste activa

90.068,44

87.902,00

Materiële vaste activa

1.667.818,00

2.019.520,82

Financiële vaste activa

1.172,61

1.172,61

Vaste activa

1.759.059,05

2.108.595,43

Vorderingen op ten hoogste een jaar

7.220.757,98

8.081.309,06

Liquide middelen

2.951.701,41

3.058.566,71

Overlopende rekeningen

59.211,38

Vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

49.200,67
10.231.670,77

11.189.076,44

11.990.729,82

13.297.671,87

Passiva
Voorzieningen voor risico’s en kosten

492.960,77

Voorzieningen
Schulden op ten hoogste een jaar
Overlopende rekeningen

639.567,97
492.960,77

11.492.879,90
4.889,15

Vreemd vermogen
TOTAAL PASSIVA

639.567,97
12.656.200,73
1.903,17

11.497.769,05

12.658.103,90

11.990.729,82

13.297.671,87

RESULTAAT van het boekjaar
Omzet

29.273.907,35

Bedrijfsopbrengsten
Diensten en diversen

23.300.112,35
29.273.907,35

23.300.112,35

-27.584.537,15

-21.282.085,72

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-1.332.966,28

-1.512.061,85

Afschrijvingen, waarderingsverminderingen

-545.615,01

-385.962,56

Voorzieningen voor risico’s en kosten

146.607,20

-139.567,97

Andere bedrijfskosten

-11.025,08

Bedrijfskosten
BEDRIJFSWINST/VERLIES

-11.206,67
-29.327.536,32

-23.330.884,77

-53.628,97

-30.772,42

Financiële opbrengsten

63.527,60

37.465,65

Financiële kosten

-9.898,63

-6.693,23

Uitzonderlijke kosten

0,00

0,00

OVER TE DRAGEN WINST/VERLIES

0,00

0,00

Balans
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Balans van de sectoren
2006    in e

BW-Rec

Recupel AV

Recupel SDA

Recupel ICT

Recupel ET&G

LightRec

MeLaRec

74.511.954,12

66.637.301,18

28.068.020,27

32.696.808,88

12.647.217,19

31.129.040,45

2.454.870,29

5.817.049,14

4.081.049,80

1.585.097,32

2.693.728,11

1.059.538,87

2.964.592,80

1.310.068,97

68.390.002,50

62.257.860,90

26.350.383,26

29.864.436,07

11.550.552,03

27.927.164,45

1.135.734,08

304.902,48

298.390,48

132.539,69

138.644,70

37.126,29

237.283,20

9.067,24

74.511.954,12

66.637.301,18

28.068.020,27

32.696.808,88

12.647.217,19

31.129.040,45

2.454.870,29

14.382.599,37

36.369.065,42

18.181.089,10

15.448.509,92

8.227.229,03

16.850.433,24

1.031.844,65

Activa
Vlottende activa
Vorderingen op
ten hoogste een jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
Totaal
Passiva
Eigen vermogen
Overgedragen resultaat

14.382.599,37

36.369.065,42

18.181.089,10

15.448.509,92

8.227.229,03

16.850.433,24

1.031.844,65

voorzieningen en
uitgestelde belastingen

58.440.904,31

28.698.698,79

9.254.580,64

15.292.871,95

4.052.444,20

13.651.479,39

853.957,29

Voorzieningen
voor risico’s en kosten

58.440.904,31

28.698.698,79

9.254.580,64

15.292.871,95

4.052.444,20

13.651.479,39

853.957,29

1.688.450,44

1.569.536,97

632.350,53

1.955.427,01

367.543,96

627.127,82

569.068,35

1.686.630,19

1.568.010,11

631.769,04

1.954.700,16

367.543,96

626.837,07

569.068,35

1.820,25

1.526,86

581,49

726,85

0,00

290,75

0,00

74.511.954,12

66.637.301,18

28.068.020,27

32.696.808,88

12.647.217,19

31.129.040,45

2.454.870,29

Schulden
Schulden op
ten hoogste een jaar
Overlopende rekeningen
Totaal
resultatenrekening
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Voorzieningen risico’s
en kosten
bedrijfswinst
(bedrijfsverlies -)
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Winst V/H boekjaar
voor belastingen
Belastingen
Winst v/h boekjaar
te bestemmen
resultaat

23.385.452,69

14.291.049,79

6.477.529,77

9.680.368,46

4.163.441,21

15.678.632.46

2.908.728,68

-11.347.490,74

-6.534.758,45

-1.918.058,66

-4.919.703,94

-1.119.156,65

-3.141.304,23

-958.278,02

594.570,58

7.296.717,81

7.043.562,17

7.937.612,06

2.510.219,06

-398.021,62

-604.936,66

12.632.532,53

15.053.009,15

11.603.033,28

12.698.276,58

5.554.503,62

12.139.306,61

1.345.514,00

1.623.621,70

1.506.634,92

600.137,37

690.462,74

161.394,17

560.736,96

10.923,53

-710,95

-951,22

-2.032,80

-823,44

-531,46

-1.041,23

-325,24

14.255.443,28

16.558.692,85

12.201.137,85

13.387.915,88

5.715.366,33

12.699.002,34

1.356.112,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.255.443,28

16.558.692,85

12.201.137,85

13.387.915,88

5.715.366,33

12.699.002,34

1.356.112,29

14.255.443,28

16.558.692,85

12.201.137,85

13.387.915,88

5.715.366,33

12.699.002,34

1.356.112,29
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Besluit van de voorzitter:
de industrie neemt haar verantwoordelijkheid

Recupel blijft groeien.
Dat is mijn voornaamste conclusie bij deze jaarlijkse terugblik op
het voorbije jaar. Elk jaar zamelen
we meer afgedankte elektrische
en elektronische apparaten in en
ook onze lijsten met leden en toetredingsovereenkomsten groeien
telkens aan. Recupel is dan ook
geen statische organisatie. Zij
breidt haar kwaliteitsvolle dienstverlening permanent uit, zodat
die de toenemende wettelijke
verplichtingen blijft dekken.

bij Recupel. En ook de consument is tevreden: hij is steeds beter
bekend met ons systeem en heeft van het inleveren van oude
apparaten een goede gewoonte gemaakt. De gezamenlijk uitgevoerde controles door Recupel en de regionale milieuadministratie
bewijzen dat ook de samenwerking met de overheid gestroomlijnd
verloopt.

De drijfveer van Recupels groei zijn in de eerste plaats
de bedrijven. Zij hebben Recupel opgericht en vinden bij haar een
betrouwbare partner aan wie ze de praktische uitvoering van hun
aanvaardingsplicht kunnen toevertrouwen. Ook zonder nieuwe
Milieubeleidsovereenkomst met de gewestelijke overheden komt
de industrie haar verplichtingen na. Recupel is er dus het sprekende bewijs van dat de bedrijven in België aanzienlijke inspanningen
leveren voor het behoud en de verbetering van het leefmilieu.

Het jaar 2006 stond in het teken van de voorbereiding
van de professionele markt. Recupel heeft een sterk concept
ontwikkeld voor de inzameling en verwerking van professionele
afgedankte elektrische en elektronische toestellen. Dit concept
wordt gedragen door de expertise en de jarenlange ervaring die
Recupel heeft opgebouwd in het huishoudelijke circuit, maar werd
toegespitst op de karakteristieken van de markt van professionele
toestellen. De uitbreiding naar de professionele apparaten is dus
geen stap in het duister. Recupel is 100% voorbereid en heeft zich
van een goede positie verzekerd om haar succes ook de komende
jaren te laten voortduren.

Niet enkel de voortrekkers, maar álle bedrijven moeten
hun aanvaardingsplicht vervullen. De jacht op freeriders blijft een
uiterst belangrijke taak voor Recupel. De organisatie deed ook het
afgelopen jaar erg haar best om alle betrokkenen op een correcte
manier in het systeem in te passen.
En ook naar de consument toe neemt Recupel haar verantwoordelijkheid. De afstemming van de bijdragen op de kostprijs
is voor Recupel altijd een belangrijk aandachtspunt geweest. Begin
2007 hebben we voor het eerst een verlaging van de tarieven
doorgevoerd, mogelijk gemaakt door een wijziging in de Europese
wetgeving en het wegvallen van de aan te leggen provisies. De
praktische doorvoering van deze tariefverlaging verliep rimpelloos,
mede dankzij een geoliede samenwerking met de distributiesector.
De succesvolle samenwerking van Recupel met haar
verschillende partners blijkt ook uit het marktonderzoek van het
afgelopen jaar. De distributeurs en de leden zijn zeer te spreken
over de algemene dienstverlening en de informatiedoorstroming

Recupel heeft niet alleen in eigen land succes, maar
is ook internationaal een referentie. Andere landen komen voor
de inzameling en milieuvriendelijke verwerking van afgedankte
apparaten bij ons in de leer. Via het WEEE-forum, het Europese
samenwerkingsverband voor collectieve inzamelorganisaties, stelt
Recupel haar competentie en ervaring ter beschikking van landen
die momenteel zelf een inzamelsysteem opstarten.

Roger Erzeel
Voorzitter Recupel vzw
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Recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.

