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Voorwoord: “Allen actor van duurzame ontwikkeling„
Anderzijds, is mij ook de opmerkelijke
stijging van het aantal leden bijgebleven.
Meer dan 1.100 invoerders en producenten
doen vandaag de dag beroep op het
Recupel-systeem om hun aanvaardingsplicht uit te voeren. Of ze nu lid zijn van het
begin af of pas later zijn toegetreden, allen
tonen blijk van vertrouwen in een collectief
systeem. Hun lidmaatschap bevestigt onze
voor België gemaakte systeemkeuze.

Willy Quinart,
ALGEMEEN DIRECTEUR

Het jaarverslag is de jaarlijkse gelegenheid
om de feiten en de resultaten van het voorbije
jaar eens op een rijtje te zetten. Wanneer ik
op de laatse 12 maanden terugblik, ben ik
zelfs aangenaam verrast met het resultaat en
trots op de reeds afgelegde weg sinds de
oprichting van Recupel.
Ook het jaar 2003 kent een stijgende tendens
op alle gebieden. Indien men zich maar één
cijfer zou moeten herinneren van de
behaalde cijfers in 2003, dan zou ik de
nadruk leggen op het inzamelcijfer: 4,5 kg
apparaten per inwoner werden ingezameld
met het oog op recyclage. Niemand had zich
bij de start van Recupel kunnen voorstellen
dat deze kaap zo vlug zou worden bereikt.
Ik sta er dan ook op om alle partners bij de
inzameling, het transport en de verwerking
van AEEA te bedanken voor dit succes,
alsook alle gebruikers van toestellen die er
een goede gewoonte van hebben gemaakt
om hun oude toestellen terug te brengen
naar het Recupel-inzamelnetwerk.

Vanuit financieel oogpunt, hebben we onze
inspanningen toegespitst op de correcte
perceptie van de recyclagebijdragen en op
de controles van de leden. Het financieel
beheer trekt heel wat aandacht gezien zijn
impact op de toekomstige activiteiten van
Recupel. Ik ben gerust op de toekomst want
de gemaakte keuzes inzake provisies lieten
ons toe het gewenste evenwicht te vinden
tussen kosten en inkomsten.
Het nastreven van alle aan ons toegewezen
doelstellingen gebeurt met oog voor
duurzame ontwikkeling. De verzoening van
de drie pijlers milieu, economie en
maatschappij, situeert zich op verschillende
niveau’s. Door de selectieve ophaling aan te
moedigen en door actief deel te nemen aan
de recyclage van de opgehaalde toestellen,
werken we dagelijks aan het behoud van
onze leefomgeving. De verplichtingen inzake
milieu genereren een economische activiteit
die gefinancierd wordt door de recyclagebijdrage. Het in werking getreden collectief
systeem rechtvaardigt zich ook door de door
haar geboden economisch voordeliger
oplossing. De sociale dimensie wordt niet
verwaarloosd. Recupel beheert de middelen
die haar ter beschikking zijn gesteld in het
belang van heel de maatschappij. Ik denk
ook aan de belangrijke sociale rol die
Recupel speelt bij de creatie van jobs,
in een sector in volle expansie,

en meer bepaald in de sector van de sociale
economie.
Dergelijke resultaten plaatsen ons op de
voorgrond van de Europese scene. Wij zijn
fier om tot de voorlopers van Europa te
behoren. De Europese Unie heeft, nu al 12
maanden geleden, de WEEE richtlijn
goedgekeurd. De lidstaten leggen er zich nu
op toe om deze voorschriften om te zetten in
hun nationale wetgeving. Gesterkt door
twee en een half jaar ervaring, wordt vaak
op onze organisatie een beroep gedaan en
proberen we gunstig te antwoorden op de
vele tot ons gerichte informatievragen.
De vooruitgang van onze verwezelijkingen,
in het perspectief van een lange termijn
ontwikkeling, is het resultaat van de
geleverde inspanningen van een hecht team
gedurende het hele jaar enerzijds en de
vlotte en dynamische samenwerking met
onze externe partners anderzijds. Wat onze
organisatie in 2003 heeft gerealiseerd, dient
in de schijnwerpers te worden geplaatst. Dit
toont ook aan dat voor Recupel, de
duurzame ontwikkeling niet enkel bij
woorden blijft. Wij zijn trots om aan dit
toekomst-project te kunnen deelnemen en,
bewust van het belang van onze missie,
zullen we het daar niet enkel bij houden.
Met stevig gebouwde funderingen sinds
2001, ben ik tegelijk enthousiast en vol
vertrouwen voor de toekomst van Recupel.

Willy Quinart,
ALGEMEEN DIRECTEUR VAN RECUPEL VZW
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Recupel, missie en structuur
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Recupel, haar grondprincipes, haar missie, haar structuur

Het wettelijk kader
Sinds juli 2001 verplicht de wetgeving in
België tot de terugname en de recyclage van
afgedankte elektrische en elektronische
apparaten. Deze wettelijke verplichting is
van toepassing op alle invoerders en
producenten van toestellen die actief zijn op
de Belgische markt. Krachtens de
Milieubeleidsovereenkomsten moeten deze
bedrijven, om tegemoet te komen aan hun
verplichtingen, een individueel afvalbeheersplan opstellen en dit laten goedkeuren door
de overheid. Invoerders en producenten
kunnen ook beroep doen op een erkend
organisme om aan hun individuele
verplichtingen te voldoen. Hiervoor werd in
2001 de vzw Recupel opgericht door de
industrie, en dit in samenspraak met de
bevoegde publieke overheden.

Recupel, de collectieve oplossing
voor de milieuverplichting
Sinds 1 juli 2001 beschikken invoerders en
producenten van apparaten, dankzij Recupel,
over een praktische oplossing voor de
naleving van hun wettelijke verplichtingen.

De directievergadering van Recupel vzw

Vijf sectorale beheersorganismen van
Recupel werden opgericht die elk een
welomschreven groep van producten
vertegenwoordigen. Recupel AV
(audiovisuele toestellen), Recupel ICT
(informatie- en commununicatietoestellen en
kantoorapparatuur) en Recupel SDA (kleine
huishoudtoestellen) werden in de schoot van
de beroepsfederatie Agoria opgericht. De
sector BW-Rec (grote huishoudtoestellen)
zag het licht dankzij het initiatief van de
Federatie voor Elektronica en Elektriciteit
(FEE), terwijl Recupel ET&G, die het
elektrische gereedschap en

tuingereedschap groepeert, het initiatief is
van de federaties Imcobel en Fedagrim.
Invoerders en producenten zijn lid van een
of meerdere beheersorganismen naargelang
het aantal sectoren waarin ze actief zijn.

Eind 2003 hadden de vijf sectoren
samen 1.826 toetredingsoverkomsten
afgesloten met invoerders en
producenten van apparaten.

DE RAAD VAN BESTUUR
De leden van de Raad van Bestuur
van de uitvoerende organisatie
Recupel vzw in 2003 met vermelding
van hun beheersorganisme of
beroepsfederatie.
Roger Erzeel,
VOORZITTER (BW-REC)
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Yves Dewitte,
VICE-VOORZITTER
(RECUPEL AV)

Filip Geerts,
VICE-VOORZITTER
(RECUPEL ICT)

Claudine Stubbe-Cools,
VICE-VOORZITTER
(RECUPEL SDA)

Peter Tilgenkamp,
VICE-VOORZITTER
(RECUPEL ET&G)

Recupel, missie en structuur

Het team van de uitvoerende vzw Recupel

Eén uitvoerende organisatie in
dienst van de vijf sectoren

Corporate Governance

De vijf sectorbeheersorganismen hebben de
uitvoerende organisatie Recupel vzw
opgericht. Deze laatste coördineert het hele
proces van inzameling, sortering, transport
en recyclage, verzorgt de communicatie
over haar activiteiten en organiseert de
financiering van dit proces.

Een uiterst nauwkeurige beheer- en controlestructuur werd ingevoerd om de verschillende
organismen bij te staan tijdens de uitvoering
van hun dagelijkse taken. De vijf vzw sectororganisaties beschikken elk over hun eigen
Raad van Bestuur die beslist over de
strategische koers voor hun sector. De
sectororganisaties roepen jaarlijks hun
algemene vergadering samen om het budget,
de jaarrekeningen en het beheer van de
bestuurders goed te keuren.

Eind 2003 nam Recupel de
aanvaardingsplicht van 1.134 bedrijven
op zich.

Peter Binnemans,
BESTUURDER EN
SECRETARIS (FEE)

Philippe Celis,
BESTUURDER
(RECUPEL SDA)

Elke sector vaardigt twee vertegenwoordigers
af naar de Raad van Bestuur van Recupel vzw.
De beroepsfederaties (Agoria en FEE) zijn
eveneens vertegenwoordigd met een
bestuurder. De Raad van Bestuur van Recupel
roept minstens eenmaal per jaar de algemene
vergadering bijeen tijdens dewelke onder

René Heinix,
BESTUURDER
(RECUPEL ET&G)

Ronald Spaans,
BESTUURDER
(RECUPEL AV)

Eric Theunis,
BESTUURDER
(RECUPEL ICT)

meer het budget, de jaarrekeningen en het
beheer van de bestuurders worden
goedgekeurd. Ten slotte vergadert de Raad
van Bestuur op regelmatige basis om zich te
informeren over de lopende zaken en om te
beslissen over toekomstige verbintenissen.

Een hecht team, steunend
op zijn partners
De uitvoerende vzw Recupel kan vandaag de
dag rekenen op een directievergadering
bestaande uit zes leden en een team van 25
personen. Haar structuur, opgebouwd rond
drie pijlerdepartementen (operations, finance
en information & support), laat toe zo goed
mogelijk in te spelen op de behoeften van
alle geïnteresseerde partijen.

Dirk Van Assche,
BESTUURDER
(BW-REC)

Christian Vanhuffel,
BESTUURDER
(AGORIA)
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1.

Information & Support

1.1. Recupel in dienst van haar leden
Recupel neemt de terugname- en informatieplicht van haar leden, de invoerders en
producenten van apparaten, volledig op zich. Dit is Recupel’s voornaamste taak sinds haar
oprichting. Dit jaar werd voorrang gegeven aan twee werkgebieden: de toename van het
aantal leden en de optimalisering van de productenlijsten. In 2003 deden meer dan 1.100
bedrijven een beroep op de organisatie, die samen niet minder dan 1.826 toetredingsovereenkomsten sloten bij de vijf Recupel-sectoren. Een merkwaardige vooruitgang,
gerealiseerd dankzij de efficiënte aanpak van het departement ‘Information & Support’.

CONSTANTE STIJGING
VAN HET AANTAL LEDEN
Sinds de oprichting van de organisatie, blijft
het aantal aangesloten invoerders en
producenten bij Recupel maar toenemen. In
2003 zette dezelfde trend zich verder, zowel
m.b.t. het aantal leden (+36%) als m.b.t. het
aantal toetredingsovereenkomsten bij de
sectororganisaties (+24%). Ter herinnering,
elk bedrijf dat terugnameplichtig is, kan zich
aansluiten bij één of meerdere
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sectororganisaties van Recupel, naargelang
het gamma van producten dat het
commercialiseert.
De opvallendste stijgingen zijn terug te
vinden in de sectoren Recupel ICT en
Recupel AV, met een toename toetredingsovereenkomsten van respectievelijk 38% en
34%. Op het niveau van de totale markt,
kennen deze sectoren een opmerkelijke
groei.

Information & Support

AANTAL TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN

AANTAL LEDEN
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POSITIEVE RESULTATEN
DANKZIJ CONTINUE OPVOLGING

EEN BETERE KENNIS VAN DE
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Deze overtuigende resultaten zijn geen
toeval. Ze zijn vooral het resultaat van de
regelmatige contacten van de organisatie
met de invoerders en producenten via
verschillende informatiekanalen
(telefonische contacten, mailings,
informatieve bezoeken, enz.). De dynamiek
van de sector, met zijn continue creatie van
nieuwe bedrijven, heeft ook een niet te
onderschatten invloed op de toetredingen tot
het collectief Recupel systeem. En
uiteindelijk is er ook nog de opvolging door
Recupel en de controles door de overheid
die de toename van de overeenkomsten
verklaren. Daarenboven zijn er heel weinig
bedrijven die hun samenwerking met
Recupel hebben stopgezet, het gaat hier
meestal om evidente redenen zoals
faillissement, fusie of opheffing van de zaak.

In het algemeen zijn de meeste bedrijven
alsmaar beter geïnformeerd over hun
wettelijke verplichtingen en de werking van
Recupel. De organisatie vermenigvuldigt
haar pogingen om de bedrijven in te lichten,
of het nu om reeds bestaande leden gaat of
om bedrijven die pas van start zijn gegaan
met een invoer-, productie-, of distributieactiviteit in elektro. Zo worden bijvoorbeeld
doelgerichte mailings gestuurd naar nieuwe
bedrijven in de sector. De reeds aangesloten
bedrijven en hun beroepsfederaties worden
op regelmatige basis via een klassieke of
elektronische mailing op de hoogte gebracht
van de nieuwigheden (productenlijsten,
lopende acties, …). Informatiebezoeken op
maat, pro-actief of op aanvraag van de
leden, worden eveneens aangeboden.

Ten slotte zijn er nog de elektronische post
en de helpdesk met het gratis nummer,
informatiekanalen die erg geapprecieerd
worden door de bedrijven en het grote
publiek. Zo beantwoordt Recupel maandelijks gemiddeld een 600-tal informatievragen. Dankzij de continue bijscholing van
het personeel krijgen de bedrijven die
aansluiten een snel en duidelijk antwoord op
hun vragen (producten, aansluitingsprocedure, aangiften, enz.). Heel specifieke
vragen krijgen een schriftelijk antwoord na
juridisch advies. Men kan hier vaststellen
dat de noties dienstverlening en informatieverspreiding naar leden, aanwezig zijn in alle
handelingen van Recupel.
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Information & Support

AANTAL TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN PER SECTOR
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29
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UPDATING VAN DE PRODUCTENLIJSTEN
De nieuwe productenlijsten waren van
toepassing vanaf 1 juli 2003. In de
productenlijsten, vijf in het totaal sinds twee
jaar, zijn alle aanvaardingsplichtige
elektrische en elektronische apparaten
opgenomen die ook aan de recyclagebijdrage onderhevig zijn. De verschillende
producten van elke lijst zijn onderverdeeld in
rubrieken en zijn voorzien van een duidelijke
omschrijving en een recyclagebijdrage. De
definitie van de criteria laat toe een duidelijk
onderscheid te maken tussen de huishoudelijke en de professionele toestellen.

8
JAARVERSLAG 2003

Elk jaar worden de lijsten herzien. Deze
jaarlijkse herziening eist een permanente
research en een alsmaar betere kennis van
de sector. Dit werk van verscheidene
maanden is het resultaat van een
succesvolle samenwerking met de
sectororganisaties, de invoerders en
producenten, de beroepsfederaties en de
gewestelijke overheden. Begin 2003 werden
de definitieve lijsten gecommuniceerd naar
alle leden opdat zij de aanpassingen geldig
vanaf 1 juli op tijd zouden kunnen integreren.

De bedoeling van de herziening is de
evolutie van de producten op de markt zo
goed mogelijk op te volgen. Dit jaar werden
in de lijsten geen grote aanpassingen qua
structuur aangebracht. De updating liet
vooral toe de bestaande lijsten te verfijnen.
Anderzijds zijn er toch heel wat nieuwe
toestellen opgenomen, in het bijzonder door
de toename van het aantal gecombineerde
en multifunctionele toestellen. Denken we
hier als voorbeeld maar aan de geïntegreerde wijnkelders, de GPS-systemen of de
spelcomputers. Ten slotte zijn de bedragen
van de bijdragen niet gewijzigd, afgezien van
enkele uitzonderingen zoals de CRT
schermen en de LCD projectoren.

Information & Support

1.2. Bewustmakende communicatie
Recupel heeft de taak haar belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren over haar
activiteiten en haar werking. De organisatie is er namelijk van overtuigd dat enkel een
herhaaldelijke en aangepaste communicatie naar elk publiek en het juist laten begrijpen van
de boodschap, een gewijzigd gedrag tot stand brengt met goede inzamelcijfers als gevolg.
Communicatie strekt zich uit in de breedste zin. Ze richt zich ook tot een zeer gevarieerd
publiek: de organisatie informeert niet alleen de leden, de distributie en de bevoegde
overheden, maar ook haar partners bij de inzameling en de recyclage. Ze betrekt ook al haar
belanghebbende in de communicatie naar de burger.

RESULTATEN VAN DOELSTELLINGEN OP
LANGE TERMIJN NU AL ZICHTBAAR
De in 2003 gerealiseerde communicatieacties lieten toe de vastgelegde doelstellingen van de vorige jaren verder te
zetten en de impact van de verspreide
boodschappen te versterken. De wettelijke
aanvaardings- en recyclageplicht vormen de
kern van alle communicatie. De aanvaarding
van de bijdrage blijft een belangrijk objectief
om het publiek te sensibiliseren voor de
recyclageproblematiek en dit vanaf de
aankoop van het toestel. Een andere

doelstelling van de communicatie spitst zich
vooral toe op de verspreiding van de
verschillende selectieve inzamelwijzen,
opdat deze een reflex wordt in het gedrag
van de gebruikers. En tenslotte werd dit jaar
het accent gelegd op de communicatie van
de door Recupel sinds haar oprichting
behaalde inzamelcijfers. Het was voor
Recupel een ideale gelegenheid om een
eerste balans op te maken en heel wat
partners te bedanken voor hun inspanningen.

acties in de media en naar de distributie, de
deelname aan verscheidene beurzen en
lokale evenementen alsook de ontwikkeling
van sensibilisatiemateriaal. Het positieve
effect van deze acties werd bewezen door
de marktonderzoeken uitgevoerd op het
einde van het jaar.

Op het programma van het voorbije jaar
stonden heel wat informatieve mailings,

In 2003 heeft Recupel verschillende
communicatie-tools ontwikkeld ter attentie
van het grote publiek. De creatie van een
brochure werd gevolgd door de lancering
van een informatiefilm beschikbaar op
meerdere dragers (video, CD-Rom en DVD),
terwijl op het einde van het jaar een
multimedia module werd geconcipieerd.
Deze informatie-tools hebben een
gezamenlijk objectief: de verschillende
facetten van de organisatie op een concrete
manier illustreren. De activiteiten van
Recupel, haar werking, de inzameling en de
recyclage worden er op een duidelijke en
volledige manier in voorgesteld. Al deze
tools beantwoorden aan voor de hand
liggende behoeften van het publiek en
worden op verzoek toegestuurd naar de
geïnteresseerden of worden verspreid
tijdens acties op het terrein.

GEVARIEERDE TOOLS
OM BETER TE INFORMEREN
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RECUPEL IN DE MEDIA
Deze zomer konden de lezers van een
twintigtal tijdschriften de nieuwe Recupelcampagne ontdekken. Met een indringende
foto van twee kinderen die een boom
beschermen, onderstreept de advertentie
het belang van recyclage voor de
toekomstige generaties. De geschreven
boodschap legde de nadruk op de selectieve
inzameling, een zich toe te eigenen reflex om
het milieu te beschermen, en op de dankzij
de inspanningen van ieder behaalde
positieve resultaten.

ACTIES BIJ DE DISTRIBUTIE
WORDEN VERDERGEZET
Ook dit jaar werden talrijke projecten
opgezet om de distributie te informeren. De
belangrijkste acties hadden plaats in het
midden van het jaar. In mei 2003 werd een
informatiemap met de nieuwe
productenlijsten verspreid in meer dan
20.000 exemplaren. Ook alle leden kregen
een exemplaar. Tegelijkertijd kregen de
winkeliers de kans informatiemateriaal
(affiches, leaflets, enz.) te ontvangen om in
hun verkooppunten de klanten te informeren
en de inzameling en de recyclage te
promoten.

DE COMMUNICATIE GAAT LOKAAL
In 2003 ging Recupel van start met de
ontwikkeling van de communicatie op lokaal
niveau. In samenwerking met enkele
intercommunales in Vlaanderen en Wallonië,
werd de efficiëntie van een aantal nieuwe
informatiedragers getest. De vzw moedigt de
directe communicatie naar de burger aan:
de communicatie op de inzamelpunten is
een belangrijke stimulering voor een efficiënte en kwalitatieve selectieve inzameling.
Lokale communicatie vergroot ook de zichtbaarheid van de organisatie bij het grote
publiek en de verspreide boodschap heeft
haar weerslag op andere niveaus. Daarnaast
antwoordt Recupel positief op de vragen van
de geïnteresseerde intercommunales door
hen de nodige redactionele en visuele
ondersteuning te bieden bij hun publicaties
en andere communicatie-tools.
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In Brussel werd op het einde van het jaar
een meer gerichte actie gevoerd in
samenwerking met Net Brussel. Het na te
streven doel was een grotere sensibilisatie
van Brusselse particulieren en kleinhandelaars. Zo kregen meer dan 900 winkels
een bezoekje van een vertegenwoordiger en
informatiemateriaal, terwijl een tiental stands
ieder weekend animatie voorzagen in
grootwarenhuizen en gespecialiseerde
winkels van de hoofdstad.

RECUPEL’S DEELNAME AAN BEURZEN
Recupel was dit jaar aanwezig op twee
belangrijke beurzen. In oktober 2003 stond
Recupel op Media Planet in Brussel. De
grootste multimedia beurs was een ideale
kans om een breed publiek, gepassioneerd

door de laatste technologische snufjes en
niet ongevoelig voor het milieu, te
ontmoeten. De 6de editie van de Best beurs
had plaats in november te Luik. Deze
tweejaarlijkse professionele beurs,
afwisselend met Ifest, verenigt alle privé- en
overheidsactoren actief in de milieu-,
energie- en propere technologiesector. De
stand van Recupel stelt de verschillende
aspecten van haar activiteiten in het licht, en
meer in het bijzonder het recyclageproces.
Visueel en interactief, wordt er een film
vertoond en is er een interactieve animatie
geïntegreerd in een ijskast die tot de
verbeelding spreekt van alle generaties.
Recupel heeft ook deelgenomen aan meer
lokale evenementen zoals het Leefmilieufeest in Brussel, en heeft lokale acties
materieel ondersteund. De aanwezigheid van
Recupel op het terrein is noodzakelijk want
het laat toe het publiek direct aan te spreken
en de geïnteresseerden op een bevoorrechte
manier te ontmoeten.

DE WEBSITE,
HET COMMUNICATIEPLATFORM
De marktonderzoeken tonen aan dat
particulieren en bedrijven de Recupel
website meer en meer gebruiken en
appreciëren. Voorstander van interactieve
communicatie, doet de organisatie veel
moeite om een volledige en ge-update
website aan te bieden. Daarenboven

Information & Support

KENNIS INZAMELMOGELIJKHEDEN VOOR AEEA

Containerparken

Detailhandel

POSITIEVE ATTITUDE T.A.V. RECYCLAGE

Hergebruikcentra

De recyclage van AEEA
is nuttig

100

100

75

75

50

50

25

25

0

De recyclagebijdrage
is een goed idee

0
2002
41%

44%

2003
3%

69%

46%

2001
12%

De Belgen kennen en gebruiken de inzamelmogelijkheden voor afgedankte apparaten.

ondersteunen de website en de elektronische communicatie alle acties, door
ondermeer de bezoeker op de hoogte te
brengen van de nieuwigheden, de lopende
acties en de recentste persberichten.

RECUPEL VERWERFT
ALSMAAR MEER BEKENDHEID
Voor de derde maal sinds haar oprichting,
liet Recupel onderzoek uitvoeren bij
consumenten en de distributie. Er werden
1.200 particulieren en 600 handelaars actief
in de elektroverkoop telefonisch bevraagd.
De contacten werden op een evenwichtige
manier verdeeld over de drie landsgewesten.
De onderzoeken tonen aan dat de bekendheid van Recupel alsmaar toeneemt en dat

90%

2002
66%

92%

2003
75%

94%

83%

De grote meerderheid van de consumenten staat gunstig t.a.v. zowel de recyclage van AEEA
als t.a.v. de financiering van de recyclage d.m.v. de bijdrage.

de bevolking positief staat t.a.v. de recyclage
van toestellen en de aanpak van Recupel.
Het onderzoek bij de consument focuste zich
op drie thema’s: de kennis van Recupel en
de recyclagebijdrage, de doelstelling van de
bijdrage en de kennis van de verschillende
inzamelwijzen voor AEEA. De conclusies van
het onderzoek zijn positief: de Belgen
kennen alsmaar beter de recyclagebijdrage
(89% van de ondervraagden) en Recupel als
organisatie (46% van de ondervraagden); ze
zijn goed geïnformeerd en bezoeken de
inzamelpunten voor afgedankte toestellen,
zoals de bovenstaande grafiek aantoont.

Ook bij de distributie zijn de resultaten
positief: 98 % van de handelaars kent
Recupel, en de grote meerderheid (91%)
stelt de recyclage op prijs. Ondanks een
lichte ontevredenheid over de algemene
dienstverlening, blijken de meeste winkeliers
toch tevreden met de ontvangen informatie.
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2.

Operations: inzameling, transport & recyclage

2.1. Recupel in het veld: van inzameling tot transport
Na drie werkingsjaren, heeft Recupel een solide en efficiënte structuur opgebouwd voor de
opvang van afgedankte apparaten. De opdracht van de afdeling logistiek bestaat erin de
inzameling, en vervolgens de sortering en het transport van de afgedankte toestellen naar de
verwerkers, op een optimale manier te organiseren. Eind 2003 beschikte Recupel over een
nationaal netwerk van 1.800 actieve inzamelpunten en zamelde het meer dan 45.000 ton AEEA
in over gans België. Deze cijfers, in stijgende lijn, zijn het resultaat van een samenwerking in
het veld met de distributie, de afvalintercommunales en de industriepartners.

EEN STIJGENDE TENDENS
De marktonderzoeken uitgevoerd in 2003
toonden aan dat de particulieren alsmaar
beter geïnformeerd zijn over de mogelijkheden om zich van oude toestellen te
ontdoen. De Belgen doen dan ook vaker een
beroep op de voorhanden zijnde faciliteiten,
zoals blijkt uit de stijgende inzamelcijfers.
De grafieken op de volgende pagina vertalen
de spectaculaire groei van de tonnen
ingezamelde afgedankte toestellen in 2003.
45.037 ton afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur werden opgehaald
tussen de maanden januari en december. Dit
komt overeen met een gemiddelde van 3.740
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ton per maand en 4,5 kg per inwoner per
jaar. België mag blij zijn met dit resultaat
want het voldoet nu al aan de doelstellingen
die de Europese richtlijn voorziet voor 2005.

batterijen, een automatisch gedrag. We
kunnen er enkel prat op gaan.

OPTIMALISATIE VAN HET NETWERK
De toename van 25% in vergelijking met
vorig jaar wordt verklaard door tal van
factoren. Het aantal en de toegankelijkheid
van de inzamelpunten werden verbeterd,
zoals verder zal blijken. Men moet eveneens
de nadruk leggen op de invloed van de door
Recupel sinds 2001 gevoerde communicatie.
Tenslotte spreekt het voor zich dat een beter
geïnformeerde bevolking leidt tot
gedragsverandering. Voor heel wat Belgen
wordt het selectief sorteren van oude
apparaten, net zoals bij verpakkingen en

Gedurende het hele jaar 2003 stond de
‘optimalisatie’ centraal bij de dienst logistiek.
Recupel heeft zich in eerste instantie
toegespitst op de optimalisatie van haar
inzameldienst. Het inzamelnetwerk berust op
een nauwe samenwerking met de distributie,
de afvalintercommunales en de hergebruikcentra. Recupel organiseert dankzij haar
logistieke dienst, het transport van afgedankte
toestellen tussen de verscheidene inzamelpunten en de recyclagebedrijven. Hiervoor

Operations: inzameling, transport & recyclage

wordt gebruik gemaakt van specifieke recipiënten (boxpallets en containers) die Recupel
ter beschikking stelt.

AANTAL AEEA PER MAAND INGEZAMELD IN BELGIË IN 2003 (ton)
5.000
4.000

INZAMELING BIJ DE HANDELAAR

3.000
2.000

Recupel zamelt ongeveer 9.300 ton AEEA
(of 21%) in bij verkopers van elektrische en
elektronische apparatuur. De wetgeving
verplicht immers dat eindverkopers de oude
toestellen van hun klanten gratis
terugnemen bij aankoop van een nieuw
gelijksoortig toestel. Handelaars kunnen
vervolgens gratis beroep doen op de
ophaaldienst van Recupel om de toestellen
te laten oppikken, op voorwaarde dat ze
over acht (grote) losse stukken of een volle
boxpallet beschikken. Recupel stelt gratis
aangepaste recipiënten ter beschikking.
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3.416

2.920
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3.631

3.512
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4.338

4.014

4.438

4.316

3.525

3.623

efficiëntie en gaf een juister beeld van de
realiteit. Eind december werkten 1.812
inzamelpunten voor de terugname van AEEA
actief samen met Recupel.

Het voorbije jaar, werkten 2.344 winkels voor
de ophaling van hun afgedankte toestellen op
een directe wijze samen met Recupel. Dit
komt overeen met een stijging van 20% inschrijvingen in vergelijking met het jaar ervoor.
Niettemin besliste Recupel in het midden van
het jaar om haar netwerk te rationaliseren
door de inzamelpunten die gedurende de
laatste zes maanden geen beroep meer
hadden gedaan op haar ophaaldienst, als niet
actieve inzamelpunten te beschouwen. Deze
beslissing, gecommuniceerd naar alle betrokken partijen, heeft geen grote invloed op een
toekomstige samenwerking: inschrijven als
inzamelpunt is gratis en winkels kunnen op
ieder moment terug een beroep doen op
Recupel mits het respecteren van enkele
voorwaarden. De maatregel leidde tot grotere

Op het einde van het jaar werd ook een
belangrijk akkoord getekend tussen Recupel
en de distributie. Het akkoord kent een
vergoeding toe aan de inzamelpunten voor de
opslagkosten die de inzameling van de
afgedankte toestellen genereert. Het akkoord
trad in werking op 1 januari 2004, en dit met
terugwerkende kracht voor 2002 en 2003.

INZAMELING EN SORTERING OP DE
CONTAINERPARKEN
Bij de inzameling van afgedankte elektr(on)ische apparaten werkt Recupel nauw
samen met de gemeenten en afvalinter-

HOEVEELHEID AEEA INGEZAMELD IN BELGIË (2001 - 2003) (ton)

Een eerste sortering gebeurt al op de
containerparken. Particulieren deponeren
zelf, met de nodige raad van de parkwachters, hun toestellen in de hiertoe
voorziene recipiënten: schermen en kleine
toestellen in de boxpallets en de grote
toestellen, groot wit enerzijds en koel- en
vriestoestellen anderzijds, in de containers
of in de hiervoor voorziene ruimtes. Deze
voorafgaande sortering bij deponering,
vergemakkelijkt de volgende stappen in het
proces.

VERDELING INZAMELING OVER DE DRIE INZAMELKANALEN

30.000

63%

25.000

communales. Het volume ingezameld op de
containerparken vertegenwoordigt 63% van
het totale door Recupel ingezamelde volume
of 28.600 ton. Alle containerparken in België
worden bediend door de organisatie, ofwel
rechtstreeks ofwel onrechtstreeks via de
regionale overslagstations of via de
tussenkomst van de hergebruikcentra.

16%

20.000

21%

15.000
10.000

Sociale economie _ 16%
7.200 ton

5.000
0
juli
tot dec.
2001

januari
tot juni
2002

juli
tot dec.
2002

januari
tot juni
2003

juli
tot dec.
2003

6.787

13.912

17.799

20.783

24.254

Distributie _ 21%
9.260 ton
Containerparken _ 63%
28.577 ton
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INZAMELING EN TRANSPORT: KERNCIJFERS

Eind 2001

Eind 2002

Eind 2003

Inzamelpunten – containerparken

288

379

554

Inzamelpunten – hergebruikcentra

27

24

19

Inzamelpunten (actief) – distributie

1.184

1.964

1.812

Totaal inzamelpunten

1.499

2.367

2.385

Ingezamelde toestellen (kg/inwoner)

2 kg

3,6 kg

4,5 kg

93

123

134

Aantal transporten per dag

GROEI VAN HET OVERSLAGSTATION
De verdere groei van de regionale
overslagstations (ROS) draagt bij tot de
optimalisatie van het logistieke netwerk. Dit is
gebaseerd op een in 2002 door een extern
adviesbureau ontwikkeld kwantitatief model.
Dit model laat toe logistieke simulaties uit te
voeren en de meest voordelige financiële
opties te berekenen voor alle betrokken
partijen. Het werd voorgesteld aan de intercommunales en de parameters werden
gematcht met de werkelijke situatie op het
terrein. ROS’sen zijn centrale inzamelpunten
waar afvalstromen afkomstig uit één
geografische zone bijeenkomen. Uitgebaat
door private en publieke partners, zijn ze ook
toegankelijk voor handelaars en
hergebruikcentra.
De studiefase van 2002 werd in 2003
opgevolgd door een periode van intense en
constructieve onderhandelingen met de
intercommunales en hun coördinatie organen.
Het lastenboek, samengesteld met het oog op
de invoering van het ROS-systeem, beschrijft
duidelijk de samenwerking tussen Recupel en
de afvalintercommunales of de private
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partners, zowel op niveau van de inzameling
als van het transport in de werkingszone van
een ROS. Enkele overslagstations zijn reeds
operationeel sinds 2002. De definitieve
akkoorden met de verschillende partijen zijn
voorzien voor 2004, na goedkeuring van het
lastenboek; dit zal leiden tot een verdere
verspreiding van het ROS-systeem. De
optimalisatie van de logistieke structuur biedt
een veel efficiënter beheer en daarmee
samengaand een vermindering van een aantal
ophaal- en transportkosten.

De Recupel-containers werden getest in
verschillende containerparken dankzij de
nauwe samenwerking met een aantal
intercommunales in Vlaanderen en in
Wallonië. Recupel organiseerde eveneens
speciale informatiedagen in de maand juni
om de container op het park zelf voor te
stellen en haar toekomstige visie verder toe
te lichten.

DE KWALITEIT VAN DE RECUPELCONTAINER WORDT BEVESTIGD

Ook de hergebruikcentra dragen bij tot de
inzameling van AEEA, door toestellen van
particulieren en kleinhandelaars te
aanvaarden, of ook door de overslag van
apparaten van containerparken te organiseren
voor enkele intercommunales en dit via de
ROS’sen van de sociale economie. Eind 2003
waren er een twintigtal dergelijke bedrijven,
verspreid over heel België. Deze tussenkomst
aan de bron laat de sociale economie toe de
stroming herbruikbare toestellen eruit te
pikken. Conform de overeenkomsten, zullen
organisaties actief in het hergebruik ook
toegang krijgen tot de regionale overslag-

Sinds twee jaar ontwikkelt Recupel haar eigen
inzameleenheden. Gemakkelijk herkenbaar
door het publiek, zullen ze geleidelijk aan in
alle containerparken van het land worden
geplaatst. Dankzij de duidelijk aangebrachte
communicatie, vergemakkelijkt de container
de sortering in vier AEEA stromingen. Ze biedt
alle veiligheidsgaranties en beschermt het
materiaal tegen diefstal en slechte weersomstandigheden.

ACTIEVE MEDEWERKING
VAN DE SOCIALE ECONOMIE

Operations: inzameling, transport & recyclage

stations beheerd door intercommunales om er
de toestellen in goede staat uit te halen.
Recupel neemt vervolgens de toestellen
buiten gebruik terug met het oog op hun
verwerking.

VERDELING TRANSPORTEN PER TYPE INZAMELPUNTEN PER MAAND IN 2003 (trajecten)
4.000

3.000

2.000

HET TRANSPORT
Voor het transport doet Recupel een beroep
op een gespecialiseerde operator. De
organisatie draagt zorg voor een optimaal
beheer van de verplaatsingen. De geleidelijke invoering van de overslagstations zal
ook nog bijdragen tot het maximaal
beperken van het aantal verplaatsingen.
Twee types transport werden ingevoerd. Het
eerste type is het ‘fijnmazig’ transport, dat de
inzameling van AEEA van bij de handelaars
omvat. Ook sommige containerparken doen
een beroep op fijnmazig transport. Het
transport wordt uitgevoerd door ofwel de
intercommunales zelf, of rechtstreeks door de
gespecialiseerde partner van Recupel of door
sommige bedrijven van de sociale economie.
De AEEA worden vervolgens in vier specifieke
stromingen opgesplitst in gecentraliseerde
depots. Anderzijds is er het bulktransport voor
de grote containerparken, de ROS’sen en de
gecentraliseerde depots die rechtstreeks naar
de verwerkers worden gestuurd. In 2003
werden per maand gemiddeld 1.970
transportaanvragen uitgevoerd door Recupel,
waarvan 21% bulk en 79% fijnmazig.
Recupel is in 2003 van start gegaan met de
toekenningsprocedure voor de nieuwe
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FOS: Fijnmazig Overslagstation

IC: Afvalintercommunale

KC: Kringloopcentrum

EH: Eindhandelaar

transportcontracten voor AEEA. Een oproep
tot kandidatuur is verschenen in de pers in
september 2003. Heel wat bedrijven hebben
hiervoor belangstelling getoond. De
weerhouden kandidaturen moeten
beantwoorden aan de strenge eisen van het
lastenboek. De hernieuwing van de
transportcontracten heeft plaats in de loop
van de zomer 2004.

inschrijvingen als inzamelpunt en de
transportaanvragen worden grotendeels via
de website van Recupel uitgevoerd en in
veel kleinere mate via fax. De communicatie
met de partners voor het transport en de
recyclage gebeurt eveneens door middel
van een geïnformatiseerd systeem. Een
performant databestand ondersteunt de hele
structuur en laat een heel precieze
rapportering en een constante opvolging toe.

INFORMATICA ONDERSTEUNT
DE LOGISTIEK
De doeltreffendheid van het inzamel- en
transportsysteem wordt nog versterkt door
een vergaande informatisering. De
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2.2. Een performante recyclage tegen een gematigde kost
Na inzameling, worden de afgedankte toestellen verzonden naar Recupel’s partnerbedrijven
voor een ecologische verwerking. In 2003, legde Recupel zich toe op een optimale opvolging
van de afvalstromen en de kwaliteit van de recyclage, en dit tegen aanvaardbare financiële
voorwaarden voor industrie en consument. Een overtuigend werk, gezien de resultaten
overeenstemmen met de in de Milieubeleidsovereenkomsten opgelegde eisen.

EEN DUIDELIJKE STRUCTUUR
Conform de voorschriften in de
Milieubeleidsovereenkomsten, wordt de
verwerking van bij de inzameling, in vier
grote fracties georganiseerd: de grote
huishoudelijke toestellen (of groot wit), de
koel- en diepvriestoestellen (groot wit met
CFK), de televisie- en computerschermen en
tenslotte alle overige toestellen waaronder
alle klein witgoed, bruingoed, ICT materiaal
en elektr(on)ische gereedschappen en
tuingereedschappen.

Recupel doet een beroep op ondernemingen
gespecialiseerd in de ecologische verwerking van afval. Deze door de overheid
erkende bedrijven worden geselecteerd op
basis van strenge milieuvereisten. Verschillende bedrijven nemen deel aan de recyclage, en elk bedrijf neemt twee materiaalstromen voor zijn rekening: schermen en
koeltoestellen enerzijds, en groot wit en
kleine toestellen anderzijds. Deze veiligheidsmaatregel laat toe eventuele tekortkomingen in het systeem op te vangen. De
continuïteit van de recyclage wordt dus
constant gegarandeerd, wat de algemene
bedrijfszekerheid van de Recupel-structuur
ten goede komt.

INZAMELRESULTATEN IN DE LIFT
Het aantal AEEA ingezameld door Recupel
met het oog op recyclage bereikte 45.000 ton
in 2003. De verhoudingen per fractie worden
gemeten bij aankomst op de verwerkingsplants. De kleine toestellen vertegenwoordigen zo 32% van de ingezamelde
tonnages; gevolgd door het groot wit (25%).
De schermen vertegenwoordigen 22% van
de ingezamelde toestellen en de koeltoestellen 21%. De verdeling over de vier
fracties vertoont geen grote verschillen in de
drie landsgewesten.

DE ONTMANTELING GAAT
DE VERBRIJZELING VOORAF
De ecologische verwerking van oude
apparaten gebeurt in twee etappes: de
manuele ontmanteling gaat de mechanische
verbrijzeling vooraf. In een eerste fase
worden de toestellen manueel ontdaan van
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VERDELING VAN DE INGEZAMELDE AEEA IN 4 FRACTIES (ton)

KV

GW

TVM

OVE

Totaal

2002

8.077

9.212

8.058

10.528

35.875

2003

9.514

11.117

9.835

14.571

45.037

VERDELING VAN DE INGEZAMELDE AEEA IN FRACTIES IN 2003

32%

21%
KV _ 21%
9.514 ton
GW _ 25%
11.117 ton
TVM _ 22%
9.835 ton

KV: Koel- en vriesapparaten
GW: Groot wit

OVE _ 32%
14.571 ton

TVM: Televisieschermen en monitoren
OVE: Overige apparaten

22%

gevaarlijke en schadelijke stoffen, zoals
condensatoren, kwikschakelaars, batterijen
en lampen. Televisie- en computerschermen
alsook informaticamateriaal krijgen een
aparte ontmanteling. Batterijen, printplaten,
verschillende soorten lezers of hard disks
worden eruit gehaald. Koel- en diepvriestoestellen worden ontmanteld in aangepaste
installaties die de extractie van freongas
(CFK) toelaten. Alle vervuilende materialen
worden vervolgens behandeld in gespecialiseerde verwerkende bedrijven. Sommige
producten worden gerecupereerd (oliën,
inktpatronen, …), terwijl anderen worden
vernietigd (CFK, asbest, …).
Eenmaal de vervuilende onderdelen
verwijderd zijn, worden de gezuiverde
overblijvende kasten verbrijzeld. De
materialen worden gescheiden met tal van
fysische en chemische technieken

(magnetisatie, Foucault-stromen of flotatie).
De gerecupereerde ferrometalen, nonferrometalen, plastics en mineralen worden
terug aangewend als grondstof in nieuwe
toepassingen.

BEVOORRECHTE SAMENWERKING TUSSEN
DE SOCIALE EN TRADITIONELE ECONOMIE
De recyclage-activiteit liet de ontwikkeling
van een interessante samenwerking toe
tussen de traditionele economie en de
sociale economie. Talrijke partners van
Recupel doen voor de ontmantelingswerken
een beroep op bedrijven uit de sociale
economie. De ontmantelingactiviteit stelt
zestigtal mensen te werk sinds 2001. Het
professionalisme en de geleverde kwaliteit
van deze toeleveringbedrijven worden
erkend door alle partners die deelnemen aan

25%

de elektro-recyclage. De beperkte kost laat
trouwens ook een vergaande ontmanteling
toe, die onmogelijk zou zijn zonder de steun
van de sociale economie.

TALRIJKE TOEPASSINGEN VOOR
GERECYCLEERD MATERIAAL
Het gerecupereerde materiaal wordt
gebruikt bij tal van toepassingen. De
ferrometalen worden opnieuw aangewend in
de staal- of metaalindustrie. Ze dienen bij de
productie van nieuwe metalen voorwerpen,
zoals koetswerken voor auto’s of containers.
Non-ferrometalen (koper, zink, aluminium,
lood) en edele metalen worden gesmolten
en geraffineerd. We vinden ze vervolgens
terug in hun traditionele toepassingen
(kabels, elektronische componenten, …).
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Mineralen worden na transformatie terug
aangewend als secundaire grondstoffen.
Beton, metaalresten, glas (met uitzondering
van TVglas) en andere mineralen worden fijn
vermalen. De bekomen materie wordt o.a.
gebruikt bij het aanleggen van wegen,
terwijl het verbrijzeld TVglas perfect
geschikt is voor de fabricage van nieuwe
beeldbuizen.
Verschillende soorten plastic worden
gewonnen uit de afgedankte apparaten, met
name polyethyleen (PE), polypropyleen (PP),
polystyreen (PS) en ABS. De gerecupereerde
plastics worden omgevormd tot fijne deeltjes
die gereinigd en gedroogd worden.
Ze worden vervolgens omgevormd tot
korrels die een nieuwe kleuring ondergaan.
De korrels worden terug aangewend
als grondstof in verschillende toepassingen
in o.a. de auto- en meubelindustrie
(bv. bumpers).
Het is niet altijd mogelijk om materiaal
opnieuw te gebruiken. In dit geval is
verbranding met opwekken van energie een
interessante valorisatiewijze. Bepaalde types
plastic of houtfracties worden gebruikt als
brandstof in cementfabrieken. De rest
wordt verbrand zonder energierecuperatie
of wordt naar een technische stortplaats
gebracht.

RECYCLAGERESULTATEN* PER FRACTIE EN PER MATERIAALSTROOM IN 2003

Fractie

Groot wit

Koel- en
diepvries
apparatuur

Schermen

Overige
apparaten

Resultaten per
materiaalstroom

Legale
objectieven**

Ferrometalen

100%

100%

100%

100%

100%

95%

Non-ferrometalen

100%

99%

100%

100%

100%

95%

Synthetische materialen

47%

41%

70%

79%

62%

20%

Overige

43%

18%

84%

31%

60%

Resultaten per fractie

84%

81%

83%

82%

83%

Legale objectieven**

90%

70%

70%

70%

Materiaalstroom

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

UITBREIDING CONTROLES EN OPVOLGING
IN 2003
Recupel hecht veel waarde aan de kwaliteit
van de verwerking. In 2003 heeft de organisatie haar opvolgingswerk en controles bij
de verwerkers, actief verdergezet. Er
werden dat jaar twee audits georganiseerd.
De procedures alsook de beheermethodes
werden op gedetailleerde wijze geanalyseerd dankzij de samenwerking met een
erkend controle-organisme. De controle van
de gegevens en de inzamel- en recyclageresultaten worden op een constructieve
manier uitgevoerd.
De AEEA wordt reeds gesorteerd in vier
stromen of fracties naar de verwerkers
gebracht, zoals voorgeschreven in de
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Milieubeleidsovereenkomsten. Dankzij de
uitgevoerde analyses bij aankomst van de
apparaten, kan de verdeling van de apparaten over de vijf sectoren heel precies
gekwantificeerd worden. In 2003 werd er
een staal genomen van 5% van het
aangeboden materiaal.
Recupel eiste in 2003 eveneens een
certificatie van haar verwerkers om het
recyclageproces te blijven verbeteren. Twee
verwerkers verkregen het ISO 9001 en 14001
certificaat in 2003, terwijl de anderen goed
op weg zijn voor certificering. Het respect
voor de kwaliteitsnormen leidt tot een
grotere transparantie en een verbetering van
sommige resultaten.

Operations: inzameling, transport & recyclage

VALORISATIERESULTATEN* PER FRACTIE EN PER MATERIAALSTROOM IN 2003

Fractie

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Groot wit

Koel- en
diepvries
apparatuur

Schermen

Overige
apparaten

Resultaten per
materiaalstroom

Legale
objectieven**

Ferrometalen

100%

100%

100%

100%

100%

95%

Non-ferrometalen

100%

99%

100%

100%

100%

95%

Synthetische materialen

48%

84%

72%

84%

78%

100%

Overige

43%

39%

95%

32%

67%

Resultaten per fractie

84%

92%

91%

83%

87%

Legale objectieven**

90%

70%

70%

70%

Materiaalstroom

* Valorisatie = Valorisatie van de materialen (=recyclage) of energievalorisatie
** Objectieven opgelegd door de Milieubeleidsovereenkomsten

RESULTATEN CONFORM
DE WETTELIJKE VEREISTEN
Dankzij de externe controles, verkreeg
Recupel ook de zekerheid dat de
ontmantelingprocedures conform de
opgelegde wettelijke depollutienormen zijn.
De organisatie kent perfect de verdere
bestemmingen en verwerkingsprocedures
voor alle vervuilende stoffen.
De Milieubeleidsovereenkomsten schrijven
te bereiken doelstellingen voor met
betrekking tot de recyclage en het
hergebruik van materialen. De vooropgestelde recyclagedoelstelling voor ferroen non-ferrometalen bedraagt 95%.
Voor de synthetische stoffen bedraagt het
20%, met een nuttige toepassing van 100%

(energievalorisatie en recyclage). Ook
globale doelstellingen werden vastgelegd:
90% voor grote toestellen en 70% voor de
overige toestellen. Bemerk dat de door
België opgelegde normen hoger liggen dan
deze voorzien in de Europese richtlijn. Zoals
blijkt uit bovenstaande tabellen, beantwoordde Recupel in 2003 bijna volledig aan
de opgelegde criteria. In 2003 werden in
totaal 21.000 ton ferrometalen, 3.800 ton nonferrometalen en 4.500 ton synthetische
stoffen gerecupereerd of evenveel grondstoffen uitgespaard in de natuur… In het
totaal werden de toestellen voor 83%
gerecycleerd en voor 87% gevaloriseerd.

Recupel informeert op regelmatige basis de
overheden over haar resultaten. De
gewesten ontvangen dus de formele
garantie dat de recyclage volgens de
procedures en de vastgelegde akkoorden
gebeurt. Recupel prijst zich gelukkig met de
constructieve contacten die ze onderhoudt
met de gewestelijke controle-instanties.

NIEUWE AKKOORDEN IN HET PERSPECTIEF
Net zoals bij de inzameling en het transport,
ging Recupel in 2003 met de hernieuwingsprocedure voor de recyclagecontracten van
start. Een oproep tot kandidaten werd
gepubliceerd in september 2003. Het lastenboek werd verzonden naar de geïnteresseerde bedrijven die voldeden aan de
criteria van de voorselectie. De definitieve
keuze van de verwerkers zal plaatsvinden in
de lente van 2004. De nieuwe contracten van
drie jaar beginnen te lopen vanaf 1 juli 2004.

19
JAARVERSLAG 2003

3.

Financieel beheer

3.1. Het financieel beheer staat borg voor de toekomst van het systeem

Sinds haar oprichting werkt Recupel met een financiële structuur die de leefbaarheid op
lange termijn van het terugname- en recyclagesysteem van afgedankte elektr(on)ische
apparaten waarborgt. Of het nu gaat om een beter kostenbeheer, of een betere opvolging
van de aangiften en perceptie van de bijdragen, de organisatie spant zich in om haar
financieel beheer te verbeteren.

DE BIJDRAGE WAARBORGT
DE FINANCIERING OP LANGE TERMIJN
De inzamel- en recyclagevoorzieningen
worden gefinancierd door de recyclagebijdrage. Dit is het principe: de eindgebruiker betaalt de bijdrage bij aankoop
van een nieuw toestel (in het begin dus
van de levenscyclus van het product). De
geïnde bijdragen dienen om de toekomstige terugname van de nu verkochte
apparaten te verzekeren en dit ongeacht
het tijdstip van retour in het inzamelnet.
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Dit systeem waarborgt de recyclage van
alle apparaten, zelfs indien de producent
of invoerder vóór de terugname van een
toestel van de markt verdwenen zou zijn.
De geïnde recyclagebijdragen in 2003
dekken in werkelijkheid meer dan de
toekomstige recyclagekosten van de
verkochte apparaten. Invoerders en
producenten zijn niet alleen verplicht de
recyclagekosten van nieuwe toestellen te
dekken, maar ook de terugnamekosten
voor de apparaten verkocht voor de

inwerkingtreding van het systeem in juli
2001 en waarvoor geen bijdrage werd
geïnd. Wetende dat de levensduur van
sommige apparaten rond de 20 jaar kan
schommelen, is het van groot belang de
terugname- en recyclagekost van het
‘historisch afval’ (of ‘historical waste’) in
de bijdrage bij te rekenen.

Financieel beheer

EEN FINANCIEEL EVENWICHT
Recupel moet als vzw naar een zo goed
mogelijk financieel evenwicht streven
door de bijdragen zo nauw mogelijk te
laten aansluiten bij de reële kosten. Er is
eensgezindheid over dit principe maar de
concrete toepassing ervan ligt iets
moeilijker. Men moet niet alleen de
huidige kosten zo correct mogelijk
inschatten, maar ook de toekomstige.
Herinner u dat de geïnde bijdragen zowel
de actuele kosten (inzameling, sortering,
transport en recyclage) omvatten voor de
reeds ingezamelde toestellen als de
kosten voor de toekomstige recyclage van
apparaten. Daarom legt Recupel met een
deel van de geïnde bijdragen een provisie
aan.
De definiëring van het bedrag van de
bijdrage werd voorafgegaan, nu drie jaar
geleden, door diepgaande studies. Na
twee werkingsjaren, blijft de afstemming
van de bijdragen op de kostprijs een
prioriteit. Men moet namelijk de leden van
Recupel een economisch efficiënte
oplossing aanbieden die zo goedkoop
mogelijk is voor heel de maatschappij. De
studies, gebaseerd op de levensduur van
apparaten en het verwachte aandeel dat
terugkomt, werden uitgevoerd in 2002.
Deze studies tonen aan dat de hoogte van
de bijdragen overeenkomt met de reële
kosten, voor de verschillende sectoren en
voor elke categorie producten in iedere

sector. Toch gaat de organisatie nog
gebukt onder heel wat onzekerheden voor
de toekomst, meer bepaald met de
inwerkingtreding van de Europese richtlijn
in augustus 2005.

GESCHEIDEN FINANCIËLE STROMEN
VOOR ELKE SECTOR
Iedere maand doen producenten en
invoerders hun aangifte van het type en
aantal op de Belgische markt gebrachte
apparaten. Elke aangifte hoort bij een
toetredingsovereenkomst. Voor elke
Recupel-sector moet dus een aangifte
worden ingevuld. De sterk vereenvoudigde procedure gebeurt elektronisch
of manueel. Op basis van deze aangifte,
factureren de sectoren hun leden de te
betalen bedragen. Een perfecte scheiding
tussen de financiële stromen is dus
verzekerd voor de verschillende sectoren.
Deze duidelijke scheiding garandeert de
opspoorbaarheid van de inkomsten
enerzijds en biedt de zekerheid dat de
bijdragen van een sector daadwerkelijk
worden gebruikt voor de ecologische
verwerking van toestellen die tot deze
sector behoren anderzijds. De bijdrage
betaald voor een audiovisueel toestel
bijvoorbeeld, zal niet worden aangewend
voor de financiering van de recyclage van
een huishoudtoestel.

Eind 2003, ging Recupel van start met een
project van analytische boekhouding.
Deze zal toelaten om nog meer informatie
in te zamelen over de verdeling en de
toewijzing van de operationele- en
structuurkosten. De operationele kosten
(inzameling, transport en recyclage), nu
vastgelegd door de sector, zullen kunnen
worden verfijnd voor elke productencategorie. De gekozen methode zal een
beter inzicht geven in de kosten en zal op
middellange termijn toelaten de hoogte
van de aan de consument gevraagde
bijdragen per productengroep te
evalueren en eventueel aan te passen.

RESULTATEN VAN DE AANGIFTEN
In 2003 hebben de bedrijven van alle
sectoren samen meer dan 25 miljoen
elektrische en elektronische toestellen
aangegeven. Deze hoeveelheden kunnen
worden omgezet in ton, door een
gemiddeld theoretisch gewicht toe te
kennen aan elk product. In totaal werd dit
jaar 170.000 ton elektrische en
elektronische apparatuur verhandeld in
België of 17 kg verkochte toestellen per
persoon.
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EVOLUTIE OP DE MARKT GEBRACHTE APPARATEN (2001 - 2003)

Aantal aangegeven apparaten
(per stuk, alle sectoren samen)

Omzetting in gewicht
(per inwoner/jaar - theoretisch gemiddelde)

2001 (6 maand)

9.940.642 stuks

14,48 kg

2002

21.252.503 stuks

16,56 kg

2003

25.421.846 stuks

16,98 kg

Een van de krachtlijnen van 2003 was de
opvolging van de aangifteprocedure. Door
middel van elektronische en telefonische
aanmaningen, moedigt Recupel de stipte
en correcte ingeving van deze aangiften
aan. De inspanningen waren niet zonder
resultaat: een duidelijke vooruitgang was
merkbaar op het einde van het jaar m.b.t.
het op tijd uitvoeren van de aangiften.
Recupel mag zich gelukkig prijzen dat de
procedures goed worden nageleefd,
waarbij niet alleen Recupel zelf maar ook
alle aansluitende bedrijven baat bij
hebben.

INFORMATISERING VOOR
EEN GROTERE ADMINISTRATIEVE
VEREENVOUDIGING
Recupel heeft sinds haar oprichting altijd
veel aandacht geschonken aan het
maximaal vereenvoudigen van de
formaliteiten voor de ledenadministratie.
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Daarom is haar administratieve structuur
gebaseerd op een vergaande
informatisering. De website is de spil van
de organisatie. De leden worden
aangemoedigd hun aangiften op een
elektronische manier in te geven met
behulp van een gebruikersnaam en een
wachtwoord. De snelle en flexibele
procedure voorkomt coderingsfouten.
Bedrijven staan gunstig t.a.v. deze
werkwijze wat blijkt uit het alsmaar
toenemend aantal elektronische aangiften
in 2003.

talrijk: heel gebruiksvriendelijk, laat het
systeem toe de historiek van de aangiften
te bekijken en geeft tot in detail toegang
tot alle vroeger ingegeven gegevens. Dit
bevestigt nogmaals de wil van Recupel
om de meest efficiënte en moderne
middelen aan te wenden om het
administratieve werk van haar leden te
vereenvoudigen.

Een nieuw geïnformatiseerd aangiftesysteem werd eveneens ontwikkeld in
2003. De informaticatoepassing,
voorbereid gedurende verscheidene
maanden, werd in oktober aan de leden
aangeboden voor een testperiode.
Recupel heeft alles in het werk gesteld
om de definitieve ingebruikname op 1
januari 2004 te vergemakkelijken. Het
initiatief werd gewaardeerd door de leden.
De voordelen van het nieuwe systeem zijn

Confidentialiteit is de kerngedachte in de
werking van Recupel. De organisatie is er
zich van bewust dat de gegevens
waarover zij beschikt van strategisch
belang zijn voor haar leden. Daarom
garandeert Recupel de vertrouwelijke
verwerking van de ontvangen aangiften.
Een beveiligd systeem verzekert de
facturatie van de leden, sector per sector.
De organisatie voegt vervolgens voor elke
categorie alle gegevens samen, waardoor

VOORRANG AAN CONFIDENTIALITEIT

Financieel beheer

het onmogelijk wordt bepaalde informatie
aan een bepaald lid te linken.
Met de bedoeling een efficiëntere en
betere dienstverlening te leveren aan de
leden, heeft Recupel in 2003 een interne
boekhouding op punt gezet. Om dezelfde
vertrouwelijkheidsgaranties te
garanderen, zijn de interne procedures
regelmatig het onderwerp van externe
audits. De overgang naar een eigen
Recupel boekhouding (of ‘black box’),
voorbereid sinds geruime tijd, had plaats
op 1 januari 2004.

OPVOLGING LEDEN GARANDEERT
BETROUWBAARHEID AANGIFTEN
Recupel hecht veel belang aan de betrouwbaarheid van de financiële gegevens die ze
ontvangt. Ze verifieert regelmatig of de
aangiften van de apparaten overeenkomen
met de boekhouding van haar leden. De
aangesloten bedrijven moeten op het einde
van het jaar een samenvattende jaaraangifte
indienen. De certifiëringsprocedure die duur
en administratief vrij zwaar is, werd in 2003
vereenvoudigd. De leden kunnen vanaf
heden zelf hun jaarlijkse aangifte op
erewoord certifiëren en hoeven hierbij geen
beroep meer te doen op een revisor of een
externe accountant.

Anderzijds brengt Recupel regelmatig
controle- en informatiebezoeken bij de
bedrijven. In 2003 volgden de controles zich
in een intensief tempo op. Recupel stelt zich
als doel de leden om de drie jaar een bezoek
te brengen. Het vastgelegde objectief van dit
jaar werd bijna bereikt gezien meer dan 300
leden werden bezocht.

systeem te verstaan in al zijn subtiliteiten, en
helpt eventuele fouten bij het uitvoeren van
de aangiften recht te zetten. Nauwkeurige
boekhoudkundige controles leveren ook
correctere en objectievere informatie op, en
vermijden oneerlijke concurrentie tussen de
bedrijven. Het percentage correcte aangiften
blijft maar toenemen.

De controles worden in een constructieve
geest gevoerd. Ze trachten de juistheid van
de aangiften en de naleving van Recupeltoetredingsovereenkomsten na te gaan. De
bezoeken hebben ook een informatief
karakter. Recupel helpt de bedrijven het
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3.2. Balans Recupel vzw

2003

IN €

2002

ACTIVA
Immateriële vaste activa

54. 553,03

51.373,38

Materiële vaste activa

140.150,83

121.421,12

Financiële vaste activa

781,77

Vaste activa

606,55
195.485,63

173.401,05

Vorderingen op ten hoogste een jaar

6.710.201,75

7.916.980,87

Liquide middelen

9.733.514,90

7.996.294,01

Overlopende rekeningen

190.583,64

124. 333,47

Vlottende activa

16.634. 300,29

16.037. 608,35

TOTAAL ACTIVA

16.829.785,92

16.211.009,40

PASSIVA
Voorzieningen voor risico's en kosten

2.701.028,13

Voorzieningen
Schulden op ten hoogste een jaar
Overlopende rekeningen

3.156.066,99
2.701.028,13

3.156.066,99

14.128.731,29

13.054. 728,47

26,50

213,94

Vreemd vermogen

14.128.757,79

13.054. 942,41

TOTAAL PASSIVA

16.829.785,92

16.211.009,40

RESULTAAT OP 31 DECEMBER 2003
Omzet

22.224. 190,37

Bedrijfsopbrengsten
Diensten en diversen

20.922.795,88
22.224. 190,37

20.922.795,88

21.756. 579,15

17.051.743,67

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

924. 812,27

623.766,25

Afschrijvingen, waardeverminderingen

101. 979,12

82.055,04

Voorzieningen voor risico's en kosten

-455.038,86

3.156.066,99

Andere bedrijfskosten
Bedrijfskosten

7.607,49

11. 380,55
22.335. 939,17

20.925. 012,50

BEDRIJFSWINST / VERLIES

-111.748,80

-2.216,62

Financiële opbrengsten

116.623,43

30.227,28

4. 781,39

28. 010,66

93,24

0,00

Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
WINST / VERLIES VOOR BELASTINGEN

0,00

0,00

Belastingen

0,00

0,00

OVER TE DRAGEN WINST / VERLIES

0,00

0,00
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3.3. Balans van de sectoren

2003

BW-Rec

Recupel AV

Recupel SDA

Recupel ICT

Recupel ET&G

32.202.888,50
8.026.761,57

28.274.845,12
7.327. 631,14

9.780.006,76
3.689.881,83

10.989.988,38
4.134. 283,43

2.624. 803,96
1.773.335,01

23.772.410,15

20.552. 281,12

5.731. 464,52

6.496. 420,74

504. 683,89

403.716,78

394. 932,86

358. 660,41

359.284,21

346.785,06

32.202.888,50

28.274.845,12

9.780.006,76

10.989.988,38

2.624.803,96

-486.074,81
-486.074,81

1.434. 311,16
1.434. 311,16

417. 308,68
417. 308,68

1.471.152,45
1.471.152,45

653.041,65
653.041,65

31.621.413,91

26.053.631,03

9.301.875,81

8.634.085,20

1.295.044,97

31.621.413,91

26.053.631,03

9.301.875,81

8.634.085,20

1.295.044,97

1.067. 549,40
1.067. 383,18

786.902,93
786.856,57

60.822,27
60.783,09

884. 750,73
884. 701,85

676.717,34
676.512,91

166,22

46,36

39,18

48,88

204,43

32.202.888,50

28.274.845,12

9.780.006,76

10.989.988,38

2.624.803,96

21.456.908,98

18.342.167,32

6.820.296,94

7.634. 501,49

3.785. 549,92

8.810.304,14

6.419.412,98

2.631.035,15

2.953.584,77

1.591.912,56

Voorzieningen risico’s
en kosten

13.671. 629,27

11.624. 925,72

4.062.586,93

3.422.135,92

536.623,51

BEDRIJFSWINST
(BEDRIJFSVERLIES -)
Financiële opbrengsten

-1.025.024,43

297. 828,62

126.674,86

1.258. 780,80

1.657. 013,85

346.611,69

311.271,01

97. 359,45

91.642,73

1.454,87

7. 466,09

349,94

239,35

1.094,55

9.762,00

WINST V/H BOEKJAAR
VOOR BELASTINGEN
Belastingen

-685.878,83

608. 749,69

223.794,96

1.349.328,98

1.648.706,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WINST V/H BOEKJAAR

-685.878,83

608. 749,69

223.794,96

1.349.328,98

1.648.706,72

TE BESTEMMEN
RESULTAAT

-685.878,83

608.749,69

223.794,96

1.349.328,98

1.648.706,72

IN €

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op
ten hoogste een jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
TOTAAL
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
RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten

Financiële kosten
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3.4. Rapport van de revisoren
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4.

Recupel, actor in de maatschappij

De vzw Recupel is zich bewust van het belang van haar missie voor de maatschappij en van
de belangstelling die het grote publiek in haar heeft. Daarom schenkt de organisatie veel
aandacht aan alle partijen in het systeem, of het nu gaat om de industrie, haar partners en
operatoren of de overheid en de gemeenschap. In al haar daden bewijst Recupel dat ze een
nuttige en onmisbare actor is van de maatschappij. Ze integreert haar visie op duurzame
ontwikkeling in de verzoening van de drie pijlers: economie, milieu en maatschappij.

VERZOENING ECONOMIE EN MILIEU
Sinds haar oprichting waakt Recupel over de
economische, ecologische en maatschappelijke dimensie van haar activiteiten. Het
milieu beschermen maakt noodzakelijk deel
uit van de missie van de organisatie en leidt
tot een propere maatschappij. Recupel
respecteert de strikte milieunormen die de
overheid haar oplegt, wat reeds bleek uit dit
jaarverslag. De winst voor het milieu is
vanzelfsprekend. Dit is enerzijds duidelijk
meetbaar in de ecologische verwerking van
vervuilende stoffen en anderzijds in de
recuperatie van grondstoffen, inclusief de
uitgespaarde natuurlijke grondstoffen. Ter

herinnering, Recupel heeft in 2003 21.000 ton
ferrometalen, 3.800 ton non-ferrometalen en
4.500 ton synthetische materialen gerecupereerd.
De taak van Recupel is ook haar milieumissie op de voordeligste manier tot een
goed eind te brengen en dit zowel voor de
industrie als voor de gemeenschap. Daarom
ging in België de voorkeur uit naar een
collectief systeem. Bovendien wordt het
systeem enkel gefinancierd door de
recyclagebijdrage, zonder enige tussenkomst van overheidsfinanciering.
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Maatschappelijke verantwoordelijkheid

SOCIALE VISIE

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Naast de economische en milieu-aspecten,
hebben de inzamel– en recyclageactiviteiten
ook een belangrijke impact op de tewerkstelling. In deze sector in volle expansie,
worden steeds meer jobs gecreëerd: dankzij
de invoering van een terugnamesysteem
voor AEEA werden bijna 200 nieuwe directe
jobs gecreëerd sinds 1 juli 2001. Bij Recupel,
het coördinatie-orgaan, werken ongeveer 30
voltijdse medewerkers. De transport- en
recyclage-activiteiten van afgedankte
toestellen op zich, waren goed voor 175
nieuwe jobs in drie jaar tijd.

Ondanks het feit dat Recupel een private
organisatie is, vervult de vzw toch een
missie met verdere reikwijdte. Haar
doelstellingen werden gedefinieerd in de
Milieubeleidsovereenkomsten die de
industrie met de gewestelijke overheden
sloot in 2001. Dit is de reden waarom
Recupel nauwe contacten onderhoudt met
de bevoegde overheidsinstanties die de
correcte uitvoering van de wettelijke
voorschriften controleert. Deze overheidsinstanties zijn de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
(OVAM), het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM) en l’Office Wallon des
Déchets (OWD).

Recupel werkt ook nauw samen met
verschillende organisaties en bedrijven uit
de sector van de sociale economie. De
oprichting van een inzamelnetwerk voor
afgedankte toestellen heeft een positieve
weerslag op de ontwikkeling van de
hergebruiksector. Daarenboven participeren
heel wat bedrijven uit de sociale economie
aan de ontmanteling van afgedankte
toestellen op de verwerkingssites, wat een
sociale en ecologische meerwaarde biedt
aan de economische recyclage-activiteit.
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Recupel werkt nauw samen met de
gewestelijke autoriteiten bij het rapporteren
van haar activiteiten. Tijdens de regelmatige
bijeenkomsten informeert ze de overheidsinstanties over de recentste inzamel- en
recyclagecijfers, de aansluitingen van de
bedrijven en alle activiteiten die een impact
hebben op het grote publiek. Elk jaar bezorgt
Recupel de overheden een activiteitenrapport, zoals voorgeschreven in de
Milieubeleidsovereenkomsten.

Tenslotte werkt Recupel actief samen met de
overheid met het oog op het laten respecteren van de wettelijke verplichtingen door
alle betrokken bedrijven. De regelmatige
uitwisseling van informatie tussen de
Gewesten en Recupel werpt haar vruchten
af. Enerzijds laat ze Recupel toe om nieuwe
leden aan te werven en anderzijds vergemakkelijkt ze de georganiseerde controles
door de overheidsinstanties in de bedrijven
die hun verplichtingen niet naleven. De
controle-equipes die door de gewesten in
het leven werden geroepen, hebben als doel
de aandacht te trekken van de bedrijven die
zich niet houden aan de wettelijke voorschriften m.b.t. hun verplichtingen en helpen
op deze manier oneerlijke concurrentie te
vermijden in de sector. De gezamenlijke
actie van Recupel en de gewesten had een
vanzelfsprekende weerslag op de stijging
van het aantal leden in 2003.

5.

Een Europese visie

Dankzij Recupel, bekleedt België een belangrijke positie op de Europese scene met
betrekking tot het naleven van een wettelijke aanvaardingsplicht voor afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur. De organisatie heeft samen met andere Europese landen
(Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland), die over een gelijkaardig
terugname- en recyclagesysteem voor AEEA beschikken, het WEEE Executing Forum opgericht.

BELGIË BEREIDT ZICH VOOR
OP DE EUROPESE RICHTLIJN
De Europese richtlijn met betrekking tot de
aanvaardingsplicht van AEEA (‘WEEE’ of
‘Waste of Electric and Electronic Equipment’)
werd goedgekeurd op 27 januari 2003. Haar
omzetting in de wetgeving van de lidstaten is
voorzien voor augustus 2004 en de nieuwe
normen zijn van toepassing vanaf augustus
2005.
Bij de opstart van het Recupel-systeem in juli
2001, nam België een belangrijke voorsprong
op de Europese richtlijn m.b.t. deze materie.
Recupel zal haar aanpak lichtjes moeten
aanpassen om zich te conformeren aan de
nieuwe wettelijke vereisten. De wijze van
communiceren naar de consument zal moeten
worden herzien omdat op termijn de recyclagebijdrage in de totaalprijs zal moeten worden
opgenomen.

De Europese wetgeving schrijft ook verscheidene recyclagedoelstellingen voor. Ze voorziet
namelijk een resultaat van 4 kg ingezamelde
toestellen per inwoner per jaar. Recupel heeft
deze grens in 2003 al bereikt door 4,5 kg
huishoudelijke apparaten per jaar en per
inwoner in te zamelen, bovendien beantwoordt
ze al aan de recyclagenormen vastgelegd per
producttype en per materiaalstroom. De
organisatie kan blij zijn met de behaalde
resultaten, des te meer omdat de richtlijn heel
wat meer productgroepen opneemt (medische
apparatuur, automaten,…) en de aanvaardingsplicht uitbreidt naar de professionele
toestellen. In België staat Recupel open voor
een uitbreiding naar andere sectoren.

HET WEEE EXECUTING FORUM
Het WEEE Executing Forum brengt tot op de
dag van vandaag acht uitvoerende organisaties
voor inzameling en recyclage van ’AEEA’

samen. Het Forum, dat in april 2002 op een
informele manier werd samengesteld, heeft in
2003 zijn bestaan geformaliseerd. De acht
organisaties, komende uit de zes Europese
pionierslanden, exploiteren operationele en
collectieve terugnamesystemen. Allen zijn
verenigingen zonder winstoogmerk, en
handelen in hun land in naam van de betrokken
industrie. Hun leden wisselen onderling
informatie en ervaringen uit om hun
terugnamesystemen optimaal uit te bouwen.
Het is namelijk van algemeen belang om over
de meest verfijnde oplossingen te beschikken
op het vlak van de ecologische verwerking van
afval en kostenbeheer. Alle organisaties
wensen hun werkwijze op elkaar af te
stemmen en overleggen samen de praktische
oplossingen voor het toepassen van de
Europese AEEA richtlijn. België speelt een
actieve rol binnen het Forum, wat met de
benoeming tot het voorzitterschap eind 2003,
en dit voor een periode van twee jaar,
nogmaals werd bevestigd.
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Besluit van de voorzitter

>

Besluit van de voorzitter: “Een serene toekomst„

Roger Erzeel,
VOORZITTER

Als voorzitter ben ik heel tevreden met de
door Recupel in 2003 behaalde resultaten,
zowel op operationeel vlak als op
administratief en financieel vlak. Er moeten
in 2004 nog heel wat uitdagingen worden
aangegaan maar ik ben ervan overtuigd dat
Recupel ze dankzij haar interne structuur en

De proactieve aanpak van Recupel ten
aanzien van de invoerders en producenten
van apparaten heeft zijn vruchten
afgeworpen op alle vlak. Het toegenomen
aantal contacten met de bedrijven uit de
sector heeft een opvallende toename qua
aansluitingen veroorzaakt, terwijl de
controles en de ledenopvolging meer
respect voor de wettelijke verplichtingen en
een betere kwaliteit van de aangiften heeft
teweeggebracht. De organisatie apprecieert
in het kader van deze controles eveneens de
uitstekende samenwerking met de
gewestelijke autoriteiten. Het financieel
beheer, reeds heel toereikend, zal in 2004
nog worden verbeterd door de introductie
van een nieuwe boekhouding van het
analytische type.
Ten gevolge van de Europese reglementering, blijft Recupel veel belangstelling
opwekken bij haar Europese buren. In de
loop van 2003 vermenigvuldigde de organisatie het aantal ontmoetingen met verscheidene organisaties en bedrijven met de
bedoeling het Belgische systeem, in al zijn
financiële, administratieve en operationele
componenten, toe te lichten.

Een van de grootste uitdagingen in de
toekomst blijft de integratie van de Europese
richtlijn in de nationale wetgeving en de
wijzigingen die hieruit zullen volgen. De
aanvaardingsplicht breidt zich uit naar de
professionele toestellen en naar nieuwe
sectoren die Recupel bereid is op te vangen.
De sector LightRec heeft zijn deelname aan
het collectieve systeem reeds bevestigd.
Vanaf 1 juli 2004 zal verlichtingsapparatuur
onderworpen zijn aan de terugnameplicht en
aan de recyclagebijdrage. Met LightRec
zullen voor de eerste maal ook professionele
toestellen deel uit maken van het Recupelsysteem.
Wij zijn heel tevreden met de resultaten van
2003. Maar Recupel wil nog verder gaan. De
vooruitzichten voor 2004 zien er goed uit en
tonen een groei op alle vlakken. Er moeten
weliswaar nog heel wat uitdagingen worden
aangegaan, maar gesterkt door haar
ervaring, zal Recupel er ten volle
tegenaangaan.

stevige partnerships, te boven zal komen.

Dit jaarverslag toont de duidelijke
vooruitgang van de inzamelresultaten aan.
De omvang ingezamelde apparaten bereikt
in 2003 al het door de Europese richtlijn
vooropgestelde objectief. Op logistiek
gebied, dekt het Recupel-netwerk nu het
volledige Belgische grondgebied. De recente
akkoorden met de distributie en de nieuwe
contracten met de intercommunales, de
transport- en de recylage-operatoren
voorzien voor 2004, zullen onze huidige
prestaties enkel nog verbeteren. 2004 zal
ongetwijfeld een nieuw record opleveren.
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De Belgische organisatie is ook heel erg
actief in het WEEE Executing Forum,
waarvan ze een stichtend lid is. Met haar
Europese collega’s denkt ze na over de
consequenties van de nieuwe wettelijke
normen op de werking van haar systeem.
Gesterkt door tweeënhalf jaar ervaring, leert
België ook nog bij van andere Europese
landen. Deze samenwerking zal waarschijnlijk leiden tot besparingen en een optimalisatie van haar activiteiten. Zowel de
aangesloten bedrijven als de consument,
zullen baat hebben bij deze contacten. Met
haar voorzitterschap van het Forum voor de
komende twee jaar, bevestigt België eens te
meer haar dynamisme binnen de materie.

Roger Erzeel,
VOORZITTER RECUPEL VZW
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