
Jaarrapport 2015

STERKHOUDER VAN 
DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Afgedankte elektro werd het voorbije jaar dermate 
kostenefficiënt ingezameld, verwerkt en opnieuw 
ontgonnen dat Recupel kon uitgroeien tot een 
onmiskenbare sterkhouder van de circulaire economie.

Recupel wist in 2015 vooruitgang te boeken doorheen 
alle schakels van de waardeketen, van sensibilisering 
tot en met urban mining.



1. Sensibilisering

Recupel kon de Belgen in 2015 motiveren om elk gemiddeld 10kg 
elektro-afval binnen te brengen.
Consumenten sensibiliseren en activeren om hun ongebruikte elektro sneller in te 
leveren bleef ook in 2015 één van de belangrijkste doelstellingen van Recupel. Recupel 
wierp daarvoor een mix van beproefde campagnerecepten en nieuwe initiatieven in de 
strijd.

Alles samen wisten de campagnes Belgen te overtuigen om 111.356 ton afgedankte elektro binnen te brengen 
of ruim 10kg per Belg. Daarmee behoort België overigens tot de wereldtop wat betreft ingezameld volume per 
inwoner. (Enkel Noorwegen, Zweden en Zwitserland doen nog beter.)

Wat dat resultaat overigens nog opmerkelijker maakt, is het feit dat het gewicht van de ingezamelde toestellen 
gemiddeld afneemt. Denk aan het slinkende aantal beeldbuistelevisies in circulatie, de almaar lichtere flatscreens 
enz. Verhoudingsgewijs moeten er m.a.w. fors meer apparaten worden opgehaald om het opgehaalde volume te 
doen toenemen.

De campagnes hadden hun doeltreffendheid onder meer te danken aan een competitie-element, productspecifieke 
sensibilisering gericht op o.m. kapotte lampen en (tuin)gereedschappen, overtuigende communicatie van de 
aanzienlijke voordelen van elektrorecyclage, campagnes op wielen én een slimme mediamix.
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RECYCLAGECOMPETITIES

De tweede editie van Recycleergem, een intergemeentelijke recyclagecompetitie, was met 315 deelnemende 
gemeenten (234 in Vlaanderen, 74 in Wallonië en 7 in Brussel) opnieuw een schot in de roos. De inwoners van 
de drie winnende gemeenten (Celles, Zingem en Watermaal-Bosvoorde) kregen van Recupel een ontbijtpicknick 
cadeau. Tijdens Recycleergem werd in heel België alles samen 8.830 ton elektro-afval ingezameld.

Daarbovenop faciliteerde Recupel tal van spontane inzamelacties van scholen en verenigingen, samen goed voor 
nog eens ruim 10 ton ingezameld elektro-afval.

SPECIFIEKE CAMPAGNES

Gerichte campagnes kregen tal van Belgen zo ver dat ze kapotte lampen en/of in onbruik geraakte (tuin)
gereedschappen binnenbrachten. Daarnaast kregen Belgen wier oude dampkap aan vervanging toe was gepaste 
stof tot nadenken voorgeschoteld naar aanleiding van het nieuwe energielabel.



COMMUNICATIE VAN DE BENEFITS

Andere campagnes brachten met succes het belang en de aanzienlijke voordelen van elektrorecyclage onder 
de aandacht. Via radio, print en een YouTube-video werd het brede publiek bewust gemaakt van zowel de 
grondstoffen die recyclage opnieuw beschikbaar maakt als de milieuverontreiniging die dankzij recyclage wordt 
vermeden.

De ingezamelde toestellen worden gemiddeld steeds lichter. Om het  
volume te laten groeien moeten dus almaar meer toestellen worden 
opgehaald

MOBIELE CAMPAGNETECHNIEKEN

Het mobiele campagne-initiatief Recupel On Tour, in samenwerking met gemeenten, afvalintercommunales en 
Kringwinkels, was in 2015 goed voor 36 lokale inzamelacties tijdens dewelke 12.000 elektrotoestellen werden 
afgedankt. Van de 97 ton ingezameld elektro-afval kon er 33 ton naar Kringwinkels voor hergebruik, 64 ton werd 
verwerkt en gerecycleerd door Recupel.

SLIMME MEDIAMIX

Elke campagne kreeg opnieuw een mediastrategie op maat, waarin onder meer pers, radio, TV en affichage werden 
ingezet, maar ook minisites, mailings en partnermedia.



2. Inzamelresultaten

Met 859 nieuwe RecyclePunten in super- en zelfbouwmarkten 
werd de drempel om elektro-afval in te leveren opnieuw fors 
verlaagd in 2015.
Vooral voor de inzameling van klein elektro namen de mogelijkheden gevoelig toe, 
niet het minst dankzij 859 nieuwe RecyclePunten in supermarkten, zelfbouwmarkten 
en elektrozaken, waarvoor in 2015 ook een nieuwe lampenbox werd geïntroduceerd. 
Eind 2015 stond de teller van die RecyclePunten bij retailers al op 1.506.

Recupel blijft op die manier inspelen op de eerdere bevinding dat 95% 
van de consumenten het RecyclePunt apprecieert als een laagdrempelig 
alternatief om correct af te danken.

Evolutie van de inzamelresultaten per fractie (ton/jaar)
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3. Recyclagecijfers

Meer dan 90% van het ingezamelde elektro-afval kreeg een 
nieuwe, nuttige toepassing in 2015.
België is overigens de enige Europese lidstaat die wettelijke objectieven vooropstelt voor de recyclage van ferro, 
non-ferro en kunststoffen. Recupel deed in 2015 voor alle fracties beter dan de wettelijke minima. Voor heel wat 
fracties benadert het recyclagepercentage intussen de 100%.

Recupel deed in 2015 voor alle fracties beter dan de wettelijke minima

Recyclageresultaten* 2015
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4. Tewerkstelling

Recupel zorgt voor bijna 1.200 jobs in 2015.
Uit een studie die Recupel liet uitvoeren door onderzoeksbureau RDC bleek dat 
Recupel bijna 1.200 jobs genereert, van transporteurs en verwerkers tot samplers en 
arbeidsplaatsen in de hergebruiksector

Ongeveer een derde van die jobs komt op rekening van de sociale economie: de sociale tewerkstelling kon worden 
uitgebreid tot 413 VTE’s in 2015.

De sociale tewerkstelling kon worden uitgebreid tot 413 VTE’s in 2015

Distributie - Overslagstation 170

Recyclageparken 114

Transporteurs 168

Hergebruiksector 349

Samplers 20

Verwerkers 298

Recupel 28
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5. Efficiëntiewinst

“Onze keten was in 2015 al zodanig efficiënt georganiseerd 
dat we voor het eerst voor een Supply Chain Award werden 
genomineerd.” (Peter Sabbe, General Manager)
Onder meer dankzij een grondige optimalisatie van de logistiek én de ontwikkeling 
van een ADR-proof palletbox konden er ook op het vlak van kostenefficiëntie mooie 
resultaten worden geboekt in 2015.

OPTIWEEE

Recupel besteedt een derde van haar budget aan de logistieke kost die komt kijken bij de inzameling en de 
verwerking van elektro-afval. Reden genoeg om in 2015 een project uit te rollen voor reverse logistics optimization.

Met het OptiWEEE-project kreeg Recupel de logistieke kost ruim 10%  
naar beneden

Onder het motto “beter, sneller & goedkoper” wist dit zogeheten OptiWEEE-project de logistieke kost met ruim 10% 
naar beneden te krijgen dankzij een gevoelige reductie van het aantal gereden kilometers en bijgevolg ook van de 
CO2-uitstoot. Een inspanning die werd bekroond met een nominatie voor een Supply Chain Award.

WEEE PALLETBOX

Nog in 2015 kwam Recupel voor de dag met een aanpassing van de palletbox zodat die voortaan voldoet aan 
de nieuwe Europese ADR-regelgeving voor het transport van elektro waarin lithiumbatterijen zijn verwerkt. 
Die aanpassing was een Europese primeur. De eenvoudig demonteerbare box kan bovendien leeg compact 
worden getransporteerd en opgeslagen: een extra bonus voor transport- en opslagkosten.
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6. Financiële balans

Structurele afbouw reserves
De totale financiële reserves (provisies en werkingsreserves), opgebouwd door een voorzichtige bepaling van de 
initiële bijdrages, worden verder stelselmatig afgebouwd. Deze afbouw is begonnen in 2009 met een aanpassing 
van de bijdrages. De doelstelling is een “pay-as-you-go” systeem te bereiken, waarbij de Recupel-bijdrage die hoort 
bij een toestel volledig de kosten dekt van de inzameling, transport en recyclage.
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7. Tevredenheidswinst

Ook het personeelsbeleid gaf in 2015 blijk van duurzaamheid.
Het Recupelpersoneel zat behoorlijk goed in zijn/haar vel in 2015.

Dat valt althans af te lezen uit onder meer het minimale personeelsverloop en een ziekteverlet dat werd 
teruggedrongen tot een historisch lage 1,55% (komt van 1,99% in 2014 en 7,08% in 2013).

Recupel had in 2015 nog steeds uitsluitend vaste contracten in dienst: 20 Nederlandstaligen en 6 Franstaligen. 
Er werden drie collega’s uitgezwaaid en twee nieuwe medewerkers verwelkomd. De vrouwelijke medewerkers (14) 
bleven evenwel licht in de meerderheid, vergeleken bij de mannen op de payroll van Recupel (12).

Zowel qua tevredenheid als qua engagement scoort het Recupelpersoneel 
een stuk beter dan de benchmark

Telewerken werd in 2015 toegankelijk voor het hele personeelsbestand. Bijna een vijfde van het personeel komt 
minstens geregeld met de fiets naar het werk. Dat wil zeggen dat het aantal fietsvergoedingen is vervijfvoudigd 
vergeleken bij 2014! En medewerkers kregen opnieuw volop kansen om hun kennis bij te spijkeren tijdens - 
gemiddeld - 24 uren opleiding per personeelslid op jaarbasis.

Uit de tweejaarlijkse tevredenheidsenquête onder het personeel bleek dat Recupel haar voorsprong op de markt 
vasthoudt: met een gemiddelde tevredenheid van 7,2 doet Recupel beter dan de benchmark van 6,9 voor Belgische 
bedrijven. Ook qua engagement (7,3) scoort het Recupelpersoneel overigens een stuk beter dan de benchmark 
(6,9).

7



8. Milieu-en-klimaatresultaat

In 2015 hield Recupel 13.566 ton schadelijke stoffen uit het milieu.
Dankzij vernieuwingen in onder meer de logistiek en het wagenpark kon de CO²-uitstoot 
verder worden gereduceerd. En in het depollutieproces won de klimaatvriendelijke, 
manuele verwerking opnieuw aan belang. Ook qua klimaat- en milieuwinst kan Recupel 
fraaie cijfers voorleggen.

DEPOLLUTIE

In 2015 zorgden Recupel en haar erkende partners ervoor dat 13.566 ton schadelijke stoffen uit oude batterijen, 
compressoren, beeldbuizen enz. niet in het milieu terechtkwam. In 2014 was dat nog 14.975 ton: een daling die 
mag worden toegeschreven aan de trend dat elektro steeds minder schadelijke stoffen bevat.

Bovenop de machinale verwerking blijven verwerkers ook in 2015 investeren in manuele depollutie, omdat dit toch 
nog steeds grondiger depollueert.

UITSTOOTREDUCTIE

Dankzij de opleidingen e-positief rijden kon de CO²-uitstoot met 5 ton naar 
beneden

Terwijl in de logistiek het aantal overbodige kilometers met 10% werd teruggedrongen (zie ook schakel 5: 
OptiWEEE), werden ook in het wagenpark emissies gereduceerd. Niet alleen daalde de gemiddelde uitstoot van 
de bedrijfswagens verder, van 116,12 g/km (2014) naar 114,5 g/km (2015), ook de opleidingen e-positief rijden 
wierpen vruchten af: het verbruik kon met 6,4% naar beneden, goed voor een besparing op jaarbasis van 1.936 liter 
brandstof of ruim 5 ton CO².
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9. Grondstoffenbalans

Meer dan 80.000 ton grondstoffen werd in 2015 opnieuw 
beschikbaar voor de productie van nieuwe apparaten.
De urban mining van Recupel zorgde ervoor dat een recordvolume aan grondstoffen niet 
langer via klassieke mijnbouw gewonnen moest worden.

Ook in België werden stakeholders zich in 2015 overigens steeds meer bewust van het enorme economische belang 
van urban mining, de trend waarbij grondstoffen uit (het elektro-afval van) de stad worden gewonnen.

Ruim 80.000 ton grondstoffen hoeft dankzij Recupel 
niet langer via klassieke mijnbouw gewonnen te worden

Bovenop die 80.000 ton komt in 2015 zo’n 10.000 ton goed terecht als brandstof voor processen zoals 
energiewinning. Denk bijvoorbeeld aan de plastics die kunnen worden ingezet in verbrandingsprocessen die stoom 
genereren.
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10. Expertisewinst

België bleef wereldtop voor de recyclage van elektro-afval in 2015. 
De knowhow van Recupel wordt inmiddels wereldwijd gedeeld.
Onder de auspiciën van de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
en in samenwerking met o.m. de Belgische ngo WorldLoop zette Recupel ook in 2015 mee 
de schouders onder oplossingen voor de milieuproblemen met elektro-afval (e-waste) in 
Afrika.

België is internationaal gekend als een koploper als het gaat over recyclage. Zo kwamen in 2015 bijvoorbeeld 
delegaties uit onder meer Japan, Roemenië en Letland hun licht opsteken bij Recupel.

De belangstelling voor de unieke expertise van Recupel reikt inmiddels tot 
ver buiten de Belgische landsgrenzen

Ook binnen het partnership met WorldLoop is het vooral de knowhow van Recupel die erg wordt gewaardeerd: 
Recupel leverde in 2015 de nodige expertise op het vlak van de inzameling en de verwerking van afgedankte 
elektro-apparaten voor de oprichting van e-waste recycling centres in Afrika.
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