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Oproep tot kandidaat-contractanten om afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten (AEEA) ,met uitzondering van lampen en 
rookmelders, fijnmazig op te halen, in fracties te sorteren en klaar te 
maken voor vervoer in bulk. De startdatum van het contract is 1 juli 
2021. 
Recupel vzw organiseert en coördineert sinds 1 juli 2001 de uitvoering van de aanvaardingsplicht van AEEA in 
België. Eén van haar opdrachten is het fijnmazig ophalen van AEEA op een milieuvriendelijke en economisch 
efficiënte wijze bij inzamelpunten. Deze opdracht betreft het fijnmazig ophalen van AEEA en het sorteren ervan in 
homogene fracties vooraleer ze in bulk te vervoeren  naar de verwerkingsbedrijven. 

Recupel  roept kandidaten op om  deze diensten op contractuele basis te leveren vanaf 1 juli 2021. De 
kandidaatstellingen moeten op uiterlijk 4 december 2020 om 17u00 in het bezit zijn van Recupel. Zij worden 
ingediend  per aangetekende brief en onder gesloten omslag (waarbij de gesloten omslag in een dubbele envelop 
wordt geplaatst),  of door afgifte bij Recupel (Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel) op 3 december 2020 of 4 
december 2020 tussen 9u en 17u, onder gesloten en verzegelde omslag en tegen ontvangstbewijs. 

De kandidaatstelling wordt afgeleverd onder de volgende vorm:  

1) een brief met vermelding van de identiteit van de kandidaat en het/de dienstengebied(en) waarvoor hij kandidaat 
is, ondertekend door het bevoegde orgaan.samen met 

2) een USB-stick met gedateerde en ondertekende pdf-documenten (zie hierna onder punt 5 van de bijlage). 

 

Procedure:  

Recupel zal tegen 3 januari 2021 de tijdig ingediende kandidaatstellingen evalueren en een selectie maken van 
kandidaten. Deze geselecteerde kandidaten zullen een lastenboek toegestuurd krijgen vanaf 4 januari 2021. Zij 
dienen vervolgens hun offerte in te dienen tegen ten laatste 12 februari 2021 om 17u. 

Na evaluatie van de ontvangen offertes en goedkeuring door de bevoegde overheden zal Recupel ten laatste op 
30 juni 2021 een overeenkomst afsluiten met de gekozen kandidaten, die in beginsel van kracht wordt op 1 juli 
2021. Alleen in geval van onvoorziene omstandigheden kan van dit tijdschema worden afgeweken. 

De kandidaat-contractant bepaalt in zijn kandidaatstelling op welk territoriaal dienstengebied zijn kandidaatstelling 
betrekking heeft: betreffende de fijnmazige ophaling van AEEA is het Belgisch grondgebied ingedeeld in 11 
dienstengebieden die overeenstemmen met de 10 provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

De af te sluiten overeenkomst zal een bepaalde duur hebben en van rechtswege aflopen op 30 juni 2024. 

De kandidaat-contractant mag een beroep doen op onderaannemers maar blijft ook in dat geval t.o.v. Recupel de 
enige verantwoordelijke partij. Eventuele onderaannemers moeten voldoen aan alle voorwaarden waaraan de 
kandidaat-contractant zelf moet voldoen. Ook wat betreft deze onderaannemers dienen de in bijlage vermelde 
documenten en verklaringen bij de kandidaatstelling te worden gevoegd. 

Recupel is geen administratieve overheid en de wetgeving inzake overheidsopdrachten is derhalve niet van 
toepassing. 

De kandidaatstelling mag worden opgesteld in het Nederlands, het Frans of het Engels. Zij dient de nodige 
administratieve gegevens i.v.m. de kandidaat te bevatten (maatschappelijke benaming en handelsnaam, 
rechtsvorm, nationaliteit, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer). 

In bijlage vindt u nog nadere informatie betreffende de opdracht. 

http://www.recupel.be/
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Omschrijving van de opdracht: 

De opdracht bestaat erin AEEA (met uitzondering van afgedankte lampen en elektrische en elektronische 
rookmelders) op te halen bij inzamelpunten (zoals winkels, containerparken, distributie, bedrijven) in kleine 
hoeveelheden (minstens acht losse eenheden of minstens één volle boxpallet) en die te centraliseren op minstens 
één door de contractant uitgebaat centraal fijnmazig overslagstation (FOS). 

Op het FOS worden AEEA eerst geselecteerd op mogelijk hergebruik. De niet geselecteerde AEEA worden verder 
gesorteerd zodat vanuit het overslagstation enkel volle vrachten met homogene fracties (Koel Vries, Groot Wit, 
TV’s en Monitoren en Overige AEEA) naar de verwerkingsbedrijven worden afgevoerd. Deze ophaling, selectie en 
sortering gebeuren dusdanig dat geen schadelijke stoffen vrijkomen.  

Tevens zorgt de kandidaat voor de gepaste registratie en administratie in samenwerking met Recupel.  

Op basis van de ophaalaanvragen legt Recupel een rondrit (inzamel- en ritschema voor een dag) vast, waarbij de 
fijnmazige ophaler dus verschillende inzamelpunten aandoet. Recupel stelt deze rondrit vast in functie van een 
optimale uitvoering, maar de fijnmazige ophaler is vrij de volgorde van de te bedienen inzamelpunten te wijzigen. 
De fijnmazige ophaler voert de inzamelopdracht uit binnen de 3 werkdagen volgend op de ontvangst van de 
opdracht. De contractant staat er voor in dat er steeds voldoende lege recipiënten voorradig zijn zodat de 
inzamelpunten steeds over voldoende recipiënten beschikken. 

De ophaler heeft ook de verplichting een transparante rapportering te leveren over de uitvoering van de 
overeenkomst en de vastgestelde onregelmatigheden.  

De kandidaten moeten aantonen dat zij beschikken over de nodige capaciteit van ophaling en sortering. De 
kandidaten moeten aantonen dat zij over alle wettelijk vereiste vergunningen, toelatingen en erkenningen 
beschikken om deze opdracht uit te voeren.  

 

 

 

Brussel, 15 november 2020 

 

 

 

 ___________________________   ___________________________  

Bruno Vermoesen Eric Dewaet  

Voorzitter CEO/COO 

Recupel vzw Recupel vzw 
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Bijlage bij de oproep tot kandidaten van 16 november 2020  
om AEEA fijnmazig op te halen en te sorteren 

Voorafgaande opmerkingen: Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen deze publicatie en het lastenboek, zal dit 
laatste voorrang hebben.  Deze bijlage is niet exhaustief en vervangt niet het lastenboek. 

 

1 Definities 

AEEA:  afgedankte elektrische en elektronische apparaten, hetzij de elektrische en elektronische apparaten die 
ingevolge de aanvaardingsplicht verplicht in ontvangst moeten worden genomen van de consument/eindgebruiker, 
met uitsluiting van lampen en elektrische en elektronische rookmelders. In het lastenboek is dit nader bepaald onder 
“Fracties”. Het betreft huishoudelijke AEEA. 

Boxpallet: een houten pallet met grondvlak 120 cm x 100 cm met acht afzonderlijke opbouwelementen, die aan 
de binnenkant bekleed zijn met een kunststoflaag en die samen een recipiënt vormen van ongeveer 178 cm hoog. 
Dit recipiënt kan tot 550 kg AEEA bevatten, en weegt leeg 107 kg. De boxpalletten zijn de eigendom van een derde 
partij en worden door Recupel ter beschikking gesteld. 

Container: een gesloten container van 38 m², eigendom van Recupel. 

Fijnmazig Overslagstation (FOS): een centraliserende opslagplaats uitgebaat door de fijnmazige ophaler naar 
waar op instructie van Recupel de fijnmazig opgehaalde AEEA worden vervoerd, waar ze tijdelijk worden 
opgeslagen en worden gesorteerd in fracties, en van waaruit de AEEA in bulk naar verwerkingsbedrijven worden 
vervoerd. Op deze locatie vindt ook de selectie op hergebruik plaats. 

Regionaal Overslagstation (ROS): een centraliserende opslagplaats waar in inzamelpunten ingezamelde AEEA 
worden samengebracht, tijdelijk worden opgeslagen, en worden gesorteerd in fracties, en van waaruit de AEEA in 
bulk naar de verwerkingsbedrijven worden gevoerd. Het betreft doorgaans een uitbating van een Intercommunale. 

Volle vrachten: Het betreft gemiddelde gewichten, verschillend van fractie tot fractie: 

GW: Een of twee containers. Elke container bevat ongeveer 90 stuks GW; twee containers bevatten 
samen ongeveer 9.716 kg netto GW.  

KV : Een of twee containers. Elke container bevat  ongeveer 60 stuks KV ; twee containers bevatten samen 
ongeveer 5.302 kg netto KV.  

TVM: Een trailer waarop 26 boxpalletten gestapeld zijn of een gesloten container, die gevuld zijn/is met 
TVM. Een boxpallet weegt gemiddeld 267 kg netto; een volle netto vracht weegt dus ongeveer 6.942 kg 
netto. De trailer dient te zijn voorzien van de wettelijk/reglementair vereiste weersbestendige afdekking.  

OVE: Een trailer waarop 26 boxpalletten gestapeld zijn, die gevuld zijn met OVE. Een boxpallet OVE weegt 
gemiddeld 304 kg netto. Een volle netto-vracht weegt dus ongeveer 7.904 kg netto. De trailer dient te zijn 
voorzien van de wettelijk/reglementair vereiste weersbestendige afdekking. 

http://www.recupel.be/
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2 Behandeling van AEEA 

Algemeen moet het ophalen, overslaan en vervoeren op zulke wijze geschieden dat er geen gevaarlijke stoffen of 
gassen vrijkomen, en dat hergebruik gevrijwaard wordt. Alle AEEA worden droog gehouden (weersbestendige 
afdekking). 

Volgende AEEA moeten met speciale zorg behandeld worden: 

- Koelkasten en vrieskasten: geen beschadiging van het koelcircuit 

- Beeldbuishoudend materiaal: geen glasbreuk van de schermen/flatscreens van TV’s en Monitoren. 

 

3 Technische voorschriften 

Het normatieve technische document Cenelec European Standard EN 50625 – Collection, Logistics and Treatment 
for WEEE is van toepassing op de in het lastenboek beschreven diensten en dient door de fijnmazige ophaler te 
worden nageleefd bij de uitvoering ervan. Op deze diensten is met name het volgende onderdeel van deze norm 
toepasselijk :  TS 50625-4 Part 4 : Collection & logistics associated with WEEE. 

Locaties voor opslag van AEEA: 

- ondoorlatende ondergrond met opvangvoorzieningen voor lekkende olie en indien nodig bezinktanks en 
olie- en vuilafscheiders. 

- een weersbestendige afdekking. 

 

4 Geschatte hoeveelheden 

Louter ten titel van informatie, worden hieronder de hoeveelheden vermeld die per fractie werden ingezameld door 
Recupel in 2019 (deels via de fijnmazige ophaling en deels via bulkvervoer). Recupel garandeert niet dat deze 
inzamelvolumes in de komende contractperiode effectief zullen worden gehaald. 

GW 31.234 Ton of +/- 600.000 toestellen 

KV 20.381 Ton of +/- 450.000 toestellen 

OVE 51.724 Ton of +/- 145.000 boxpalletten 

TVM 12.024 Ton of +/- 40.000 boxpalletten 

 

 

 

http://www.recupel.be/
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5 Door de kandidaten mede te delen documenten en informatie 

De hierna vermelde documenten dienen bij de kandidaatstelling gevoegd te worden, met gebruik en strikte naleving 
van de hieronder opgegeven nummering. Bij gebrek hieraan heeft Recupel het recht de kandidaatstelling als 
onregelmatig te beschouwen en niet te aanvaarden. 

Deze documenten maken dus deel uit van de pdf-documenten op de voormelde USB-stick. Deze digitale bestanden 
dragen een benaming als volgt : 

[naam kandidaat]XX.pdf - Waarbij XX het hieronder vermelde nummer is (bij wijze van voorbeeld : 
Naam01.pdf).  

1. de jaarrekeningen van de kandidaat van de laatste twee boekjaren 

2. een verklaring van de kandidaat dat hij zich niet in staat van faillissement of vereffening bevindt, geen 
aangifte van faillissement heeft gedaan en hij niet het voorwerp uitmaakt van een procedure voorzien door 
de Wet Continuïteit Ondernemingen. 

3. een document dat bewijst dat de kandidaat zijn verplichtingen naleeft i.v.m. de betaling van bijdragen tot de 
sociale zekerheid. 

4. een  verklaring van de kandidaat dat hij bereid is om betreffende zijn technische bekwaamheid en/of 
financieel-economische draagkracht een door onafhankelijke experten uitgevoerde audit van maximum 1 
dag op zijn kosten toe te staan. Indien de kandidaat beroep wenst te doen op onderaannemers, dient hij 
aan te tonen dat deze ook bereid zijn zich aan een dergelijke audit te onderwerpen. 

5. een beschrijving van de aard en de omvang van de relevante activiteiten/referenties van de kandidaat 
gedurende de laatste drie jaar en de opgave van de operationele middelen waarover de kandidaat beschikt 
en zal beschikken voor de uitvoering van de opdracht. 

6. een beschrijving en opsomming van de voertuigen en de locaties die de kandidaat zal gebruiken om de 
omschreven opdracht uit te voeren: alle locaties waar AEEA-recipiënten zullen worden opgeslagen 
(overslagstation(s) – FOS), m.i.v. adres, openingsuren, toegangsuren, buffercapaciteit, personeelsbezetting 
en aantal en specificaties van de voertuigen en het materieel dat er zal worden ingezet. Indien de kandidaat 
meerdere FOS locaties gebruikt, vermeldt hij voor elk van deze locaties welk gebied zij bedienen (door 
vermelding van de postcodes van de plaatsen die worden bediend). 

7. het (de) territoriale dienstengebied(en) waarvoor de kandidaat zich kandidaat stelt (één of meerdere 
provincies en/of het Brussels Hoofdstedelijke Gewest). 

http://www.recupel.be/
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