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CIRCULAIRE ECONOMIE
Onze	impact	&	resultaten

SPIL IN DE CIRCULAIRE 
ECONOMIE

De	economie	van	de	toekomst	is	circulair.	Bij	Recupel	
zetten	we	ons	in	om	die	omschakeling	te	versnellen.	

Kapotte producten niet meer zien als afval, maar als een bron van grondstoffen die we kunnen 
hergebruiken. Dat is een van de basisprincipes van de kringloop- of circulaire economie. 

Maar het gaat om meer dan recycleren alleen. 

De circulaire aanpak begint aan de bron: producten slim ontwerpen zodat ze beter recycleerbaar zijn, 
producten zo ontwikkelen dat ze langer meegaan en dat de componenten herbruikbaar zijn.  

Door nu te investeren in artificiële intelligentie wil Recupel concrete stappen zetten om in de 
toekomst een voortrekkersrol te spelen op het vlak van circulaire economie.

1
2

3

Waardevolle materialen recupereren  

Onze primaire grondstoffen zijn niet oneindig beschikbaar. Bovendien 
zullen we in de toekomst met meer zijn, wat de druk op de natuurlijke 
reserves nog vergroot. Zoveel mogelijk materialen opnieuw in omloop 
brengen, is dus de boodschap. En dat is mogelijk: bij Recupel gebruiken 
we gemiddeld 90  % van de materialen aanwezig in de apparaten die we 
inzamelen. 

Klimaatverandering 

Om grondstoffen te ontginnen, te transporteren en ze te verwerken 
tot producten hebben we heel veel energie nodig. Daardoor stoten we 
CO2 de lucht in. Door de kringlopen te sluiten en in te zetten op urban 
mining, kunnen we dus ook de klimaatverandering een halt toeroepen. 

Lokale economie  

De circulaire economie krikt ook de lokale werkgelegenheid op. Er zijn 
werkkrachten nodig om de afgedankte goederen te herstellen, sorteren, 
transporteren en verwerken. Recupel werkt uitsluitend met erkende 
verwerkers, die bijna allemaal in België gevestigd zijn. Bovendien biedt 
de kringloopeconomie heel wat kansen voor sociale tewerkstelling. Via 
haar uitgebreide netwerk creëert Recupel 1.119 indirecte jobs, met 
414 jobs op maat voor de sociale sector in België.

3	redenen	om	over	te	schakelen	
op een circulaire economie

ONTDEK HOE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE DE KRINGLOPEN HELPT SLUITEN
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E-WASTE ALS DE MIJN VAN DE TOEKOMST

Wist u dat uw smartphone uit 40 verschillende elementen 
bestaat die we kunnen hergebruiken? Uit afgedankte gsm’s en 
andere elektronica halen verwerkers waardevolle materialen 
zoals goud, kobalt en koper. Bij Recupel willen we iedereen 
overtuigen zijn oude toestel af te danken, want het zorgt voor 
een positieve bijdrage aan ons milieu en onze maatschappij. 

Iedereen heeft wel kapotte of ongebruikte toestellen in huis die stof liggen te 
vergaren. Het gaat om naar schatting 46 miljoen apparaten. 
En dat terwijl we de componenten en materialen kunnen hergebruiken. Als we al 
die apparaten zouden inzamelen, creëren we in België onze eigen urban mine. 

4 redenen om aan urban mining te doen

Minder reserves, meer mensen

Experts zijn het erover eens dat onze grondstofvoorraden	slinken. De mijnen raken uit-
geput, maar de vraag naar edele metalen, indium, lood … neemt niet af. Om aan de stijgen-
de vraag te voldoen, hebben we zoveel mogelijk materialen uit afgedankte toestellen nodig. 

Goedkoper

Voor sommige metalen is het inmiddels goedkoper geworden om ze te winnen uit urban 
mining dan uit klassieke mijnbouw. We hebben nu al veel minder energie per geprodu-
ceerde kilo metaal nodig dan de primaire productie.

Dumping van e-waste tegengaan

Oude toestellen verdwijnen soms via illegale kanalen naar het buitenland. Daar worden 
ze gedumpt op enorme vuilnisbelten. Om wat geld te verdienen, halen jonge kinderen 
de metalen uit het afval en verkopen ze. Een gevaarlijke bijverdienste, want elektronica 
bevatten gevaarlijke stoffen die op een correcte manier verwijderd moeten worden. 
Sommige landen, zoals China, hebben al een ban ingevoerd op de invoer van afval uit het 
buitenland. Om die circuits helemaal droog te leggen, moet urban mining in eigen land 
de norm worden.

Monopolie en conflictmineralen

Elektroapparaten bevatten kobalt, palladium en zeldzame aardmetalen. Die materialen 
beschouwt Europa als ‘kritiek’. Dat heeft twee redenen:
• We zijn volledig afhankelijk van landen die de grootste voorraad hebben. 
• Soms komen de ertsen uit landen waar hevig wordt gevochten, zoals Congo. 

© Umicore

URBAN MINING:  
E-WASTE ALS NIEUWE  
GRONDSTOFFENMIJN

Onze	impact	&	resultaten

https://vlaanderen-circulair.be/nl/kennis/wat-is-het/how-much-is-left
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“Elektr(on)isch afval heeft een groeiend aandeel in de 
afvalstroom, terwijl het net een opportuniteit vormt 
om e-waste correct in te zamelen en te recycleren. 
E-waste en in het bijzonder mobiele telefoons bevatten 
waardevolle maar schaarse materialen. Via hoog- 
technologische recyclageprocessen bij onder andere 
Umicore in Hoboken worden deze materialen herwonnen 
en op een duurzame manier gerecycleerd. Zo kunnen 
deze materialen opnieuw gebruikt worden voor de 
productie van nieuwe toestellen maar ook voor nieuwe 
toepassingen zoals bijvoorbeeld schone mobiliteit.  
Recyclage heeft enorm veel voordelen op het gebied 
van milieu, economie, tewerkstelling en technologie. 
Die voordelen vormen de perfecte stimulans om nog 
meer in te zetten op de inzameling en recyclage van 
e-waste voor een duurzame toekomst.”

Thierry Van Kerckhoven, Head of Supply Recyclables, Umicore 
Precious Metals Refining

Nog niet overtuigd? Check dan onze straffe cijfers: 

In 2019 kon 90.000 ton aan grondstoffen 
via recyclage opnieuw gebruikt worden 
voor de productie van nieuwe toestellen.

Ferrometalen, zoals ijzer, zijn 100 % recycleerbaar. 
In 2019 kon 48.000 ton aan ferrometalen via 
recyclage opnieuw gebruikt worden.

90k
ton

ton
48k

50.000 gsm’s recycleren 
= 158 ton minder CO2
= 6300 ton minder toxisch afval

50k
De concentratie aan waardevolle metalen en mineralen 
in elektronisch afval ligt tot 50 keer hoger dan in de 
ertsen uit de mijnen.

50x
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AUTOMATISCHE HERKENNING VAN 
E-WASTE	MET	ARTIFICIËLE	INTELLIGENTIE
Een steekproef van de getransporteerde e-waste analyseren is 
tijdrovend. In de toekomst hopen we dat artificiële intelligentie 
die taak kan overnemen. Dat maakt het werk niet alleen sneller, 
het helpt ook om de kringlopen nog beter te sluiten. 

Sinds 2018 werkt Recupel samen met IDLab, een imec-onderzoeksgroep van de Universiteit Antwerpen, aan een 
methode om de sampling van e-waste te automatiseren. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Lorenzo	Glorie van 
Recupel: “Om de bijdrage te berekenen die de producenten moeten betalen voor het transport en de verwerking 
van elektronische apparaten, nemen we geregeld een steekproef. Laptops, gsm’s, radio’s, dvd’s … worden in 
recyclageparken samen ingezameld. Om een goede steekproef te nemen, moet je dus genoeg apparaten analyseren. 
Maar dat is een tijdrovend proces. Daarom willen we het samplen automatiseren”.

Zelflerend algoritme
“Werknemers van de maatwerkbedrijven die 
de analyses uitvoeren, nemen een apparaat 
uit de container of boxpallet en plaatsen het 
op een weegschaal.. Ondertussen nemen zes 
camera’s een foto. Die beelden laden ze in in een 
softwareprogramma. Het zelflerende algoritme 
bepaalt op basis van die foto’s het type apparaat. 
Dat doet het aan de hand van een database van 
honderdduizenden foto’s. Vervolgens controleert 
een medewerker van een (ander) maatwerkbedrijf of 
het algoritme de juiste keuze heeft gemaakt.”  

“Dat werkt al aardig, maar het algoritme moet 
nog veel leren. Als het algoritme op termijn 
helemaal foutloos werkt, willen we het op grote 
schaal inzetten. Dat betekent niet dat we de 
maatwerkbedrijven niet meer nodig zullen hebben. 
Zo moeten de toestellen nog op de weegschaal 
gezet worden en er weer afgenomen. Dat kan je niet 
automatiseren, want aan die toestellen hangen vaak 
nog kabels die verstrikt kunnen raken”, zegt  
Lorenzo Glorie. 

QR-code
“Op termijn kan artificiële intelligentie gebruikt 
worden bij recyclagebedrijven om bijvoorbeeld 
apparaten te identificeren waarin waardevolle 
materialen zitten. Die kunnen we dan nog meer 
secuur uitsorteren.”

“We bekijken ook of we het algoritme kunnen 
leren om bijvoorbeeld via een QR-code of een logo 
het merk van het toestel te herkennen. We willen 
bovendien een database ontwikkelen waarin alle 
informatie over het product te raadplegen is: wat 
is het bouwjaar, is het een schadelijk product … Zo 
krijgen we een vollediger beeld van welke apparaten 
worden afgedankt. Die informatie kunnen we delen 
met de producenten. Zij zijn erg geïnteresseerd 
in hoeveel van hun apparaten er jaarlijks worden 
ingezameld en hoelang ze in gebruik blijven. Want 
ook zij moeten op zoek naar manieren om hun 
producten duurzamer te maken. Dat wordt hen 
opgelegd door Europa, maar ook de consument is 
vragende partij. Met deze informatie kunnen ze hun 
ontwerpen verbeteren of materialen kiezen die de 
levensduur van het product verlengen. Ook zo kan 
artificiële intelligentie bijdragen tot het sluiten van 
kringlopen.”

ACTIES OM ONZE IMPACT
TE VERHOGEN
Onze	impact	&	resultaten

 “Bij mijn weten is nog geen enkel ander land bezig
  om e-waste via artificiële intelligentie te analyseren.
  Op dat vlak verrichten we pionierswerk.”

Primeur voor e-waste
“De technologie die we gebruiken is zeker niet nieuw. In de biologie en de landbouw wordt artificiële intelligentie 
al gebruikt. Zo hebben wetenschappers in Zweden een apparaat geleerd om verschillende soorten vissen te 
herkennen. Die techniek werd ondertussen ook al gebruikt voor het sorteren van batterijen. Maar bij mijn weten 
is nog geen enkel ander land bezig om e-waste via artificiële intelligentie te analyseren. Op dat vlak verrichten we 
dus pionierswerk. In de toekomst willen we graag samenwerken met andere landen om ook hun samplingsysteem 
te automatiseren. Zo helpen we hen, maar voeden we tegelijk onze database zodat het algoritme nog sneller kan 
bijleren.”   
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Smartloop: digitale marktplaats  
voor afgedankte elektro
In bedrijven, scholen en zorginstellingen stapelen oude of kapotte apparaten 
zich op. Om ervoor te zorgen dat ook die toestellen ingezameld en gerecycleerd 
worden, lanceerde Recupel in 2019 een digitale marktplaats voor afgedankte 
elektro.

Bij een gemiddelde organisatie staat naar schatting 200 kilogram aan ongebruikte pc’s, koelkasten, 
koffiemachines en andere elektro in vergeten bergruimtes. Die kunnen hersteld of gerecycleerd 
worden, maar de administratieve en logistieke rompslomp schrikt vaak af.

Erkende ophalers 

Daarom lanceerden we de digitale marktplaats Smartloop. Bedrijven en organisaties 
kunnen er hun afgedankte elektronica, kapot of herbruikbaar,  aanbieden aan erkende 
ophalers. Onderling spreken ze de prijs, de plaats en het tijdstip van de ophaling af: de 
snelste weg naar een correcte verwerking. 
 
Ook voor erkende ophalers betekent de tool een stap vooruit. Zij krijgen daarmee 
toegang tot een extra stroom aan e-waste die anders onder de radar zou blijven en 
leren nieuwe klanten kennen. Een win-winsituatie voor beide partijen én voor de 
circulaire economie: meer apparaten worden op een correcte manier verwerkt.

BeWeee-tool: snel en eenvoudig 
rapporteren voor iedereen 
65 % van het gemiddelde gewicht van de elektr(on)ische apparaten die 
in de laatste drie jaar in België op de markt worden gebracht, moeten 
ingezameld worden. Deze Europese doelstelling haalt België (nog) niet. 
E-waste blijft nog te vaak onder de radar. Volgens onderzoek van Deloitte is 
30 % van het elektro dat op de Belgische markt werd gebracht, momenteel 
onvindbaar.
 
Daarom is het belangrijk dat alle actoren in de keten bekendmaken hoeveel 
e-waste ze exact op de markt brengen, inzamelen en hoeveel volume ze 
verwerken of een andere bestemming geven. Maar niet iedereen rapporteert 
die informatie aan Recupel. We hebben dus geen garantie dat alle toestellen 
op een correcte manier verwerkt worden. Dat is nochtans belangrijk om 
te kunnen beoordelen hoever we nog verwijderd zijn van de Europese 
inzamelingsdoelstelling. Correcte en volledige resultaten zijn ook nodig om 
de inzamelpercentages te halen die Europa oplegt aan de lidstaten.

65.000 ton ontbreekt

Om bedrijven een eenvoudige rapportagetool aan te reiken, ontwikkelden 
we in 2018 samen met zeven partners de BeWeee-tool. De informatie 
komt niet bij ons terecht maar rechtstreeks bij de Vlaamse, Brusselse en 
Waalse overheid. 

In 2018 werd er ongeveer 20.000 ton rechtstreeks in de tool gerapporteerd. 
Dat is drie keer meer dan in 2017. Toen werd  
6.662 ton via BeWeee gemeld. Maar dat is voorlopig niet genoeg om 
de inzameldoelstellingen te halen die de EU oplegde. Daarvoor moet er 
zo’n 85.000 ton e-waste gerapporteerd worden in de tool van BeWeee, 
dat wil zeggen 65.000 ton meer dan nu het geval is. Dat lijkt veel, maar 
het is mogelijk als alle spelers hun verplichtingen nakomen en correct 
rapporteren. In 2018 gebruikte slechts 25 % van de bedrijven die niet aan 
Recupel rapporteren de BeWeee-tool. De komende jaren is er dus nog veel 
groeimarge; dat stemt ons positief. 

https://www.smartloop.be/users/home.php?lang=nl
https://www.beweee.be/
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Kwaliteitslabel en tracking
 
Om elektrohandelaars en keukenbouwers te overtuigen 
om met ons samen te werken, brachten we het 
kwaliteitslabel ‘Hier recycleren we goed’ op de markt. 
Zo weet de consument bij welke handelaars hij zijn oude 
koelkast met een gerust hart kan achterlaten. 

Daarnaast bedachten we een ‘track & win’-wedstrijd 
om het recyclagecircuit te testen: wie een afgedankte 
koelkast had staan, kon die registreren op de website 
vermistekoelkasten.be. 

Meer koelkasten ingezameld
 
Uit de inzamelcijfers van 2019 blijkt dat de campagne 
haar effect niet heeft gemist. In 2018 raakten er naar 
schatting zo’n 226.524 toestellen vermist, in 2019 
zijn dit er nog zo’n 190.000. De inzamelresultaten van 
koelvries-apparaten zitten in de lift: in 2019 zamelden 
Recupel en haar partners 9% meer toestellen in. 
Ondertussen ondertekenden 249 keukenbouwers 
en elektrohandelaars het Recupel-kwaliteitspact. In 
totaal zijn dit 630 winkelpunten. 

Vervolgens werd een tracker geïnstalleerd die het volledige parcours van het toestel volgde, van inzameling tot 
verwerking. Zo kunnen er stappen gezet worden als blijkt dat koelkasten bij partijen terechtkomen die niet de nodige 
vergunningen hebben.

Lekstromen aanpakken: 
op zoek naar de ‘Vermiste Koelkasten’ 

Elk jaar komen meer dan 200.000 afgedankte koelkasten en diepvriezers niet bij een erkende verwerker 
terecht. Als die toestellen niet op de juiste manier verwerkt worden, kunnen er schadelijke stoffen 
vrijkomen. Om consumenten en bedrijven daarvan bewust te maken, lanceerden we in 2019 een 
grootschalige campagne. Met resultaat! 
 
Een koelkast of diepvriezer bevat schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen. Als die onzorgvuldig worden verwijderd, kunnen 
ze in de atmosfeer terechtkomen. Dat is gevaarlijk, want de schadelijke stoffen en blaasgassen breken de ozonlaag af en warmen 
de aarde op. Ter vergelijking: 1 foutief verwerkte koelkast staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 1 autorit van 7500 kilometer. Voor 
226.524 ‘vermiste’ koelkasten is dat vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 1.698.930.000 kilometer rijden met een dieselwagen 
of maar liefst 42.394 toeren rond de wereld. 

Er zitten bovendien erg waardevolle materialen in koelkasten, zoals koper. Bij Recupel kunnen we 98 % van de materialen in een 
koelkast via innovatieve recyclagetechnieken recupereren. Koelkasten zijn dus belangrijke urban mines. 

ACTIES OM ONZE IMPACT
TE VERHOGEN
Onze	impact	&	resultaten

https://www.vermistekoelkasten.be/
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“Enkele jaren geleden was het begrip circulaire economie 
nog relatief onbekend bij het brede publiek in ons land. 
Dat is aan het veranderen. Tijdens de workshop  
Grondstoffenjacht nemen onze educatief medewerkers 
leerlingen van het secundair onderwijs mee in een  
circulair verhaal van grondstoffen in de plaats van een 
lineair afvalverhaal. Door de interactieve spelvorm en 
door de jongeren hun smartphone te laten gebruiken, 
zijn ze helemaal mee.”

Peter Hulpiau van GoodPlanet

Ludieke campagnes overtuigen de consument

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan de circulaire economie, ook de consument. Daarom lanceren we elk 
jaar ludieke campagnes om mensen te overtuigen hun oude of kapotte toestellen binnen te brengen in een 
van de inzamelpunten van Recupel. Wij zorgen er vervolgens voor dat de apparaten een tweede leven krijgen. 

Verborgen parels
 
In 2018 brachten de Belgen maar liefst 9.633.793 lampen en armaturen naar 
een inzamelpunt van Recupel. Om hen te bedanken, lanceerden we de campagne 
‘Verborgen Parels’. Iedereen kreeg de kans om een verborgen parel te nomineren. In 
totaal plaatsten we tien mooie maar ondergewaardeerde plekjes in België letterlijk 
in de spotlights. Ontdek ze op verborgenparels.recupel.be.

Café Recupel
 
Om mensen te stimuleren hun oude elektrotoestellen binnen te brengen voor 
hergebruik of recyclage, organiseren we sinds 2016 Café Recupel. Het principe 
is eenvoudig: wie een of meer oude toestellen meebrengt naar ons pop-upcafé, 
wordt getrakteerd op een kommetje soep, een sapje of een lokaal biertje. 
Bezoekers krijgen bovendien meer informatie over het belang van hergebruik en 
recyclage van elektrotoestellen. In 2019 zette Recupel haar café op in Gent, Brussel 
en Louvain-la-Neuve. 

Phone funeral
 
In België liggen naar schatting 3,2 miljoen ongebruikte gsm’s ergens in een la 
of kast. Zonde, want er kunnen erg waardevolle materialen uit gehaald worden. 
Maar zo’n telefoon bevat ook een schat aan herinneringen en foto’s. Het is dus 
moeilijk om er afscheid van te nemen, zeker voor jongeren. Om dat afscheid wat 
te vergemakkelijken, organiseerden we een ludieke uitvaart. Onder leiding van 
ceremoniemeester Bert Kruismans brachten onder anderen enkele influencers  
een laatste groet aan hun dierbare toestel. 

Grondstoffenjacht
 
Samen met GoodPlanet (een organisatie die workshops en campagnes uitwerkt 
over duurzame ontwikkeling) bedachten we een interactief spel voor jongeren uit 
de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Met Grondstoffenjacht 
leren ze waar elektrotoestellen worden gemaakt, welke materialen ze bevatten 
en waarom het zo belangrijk is om kapotte apparaten binnen te brengen in een 
inzamelpunt. De begrippen ‘circulaire economie’ en ‘urban mining’ hebben na de 
workshop geen geheimen meer. Want jong geleerd, is oud gedaan.

Recupel organiseert de workshops in samenwerking met GoodPlanet.

https://verborgenparels.recupel.be/
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Nog nooit zoveel elektro en lampen ingezameld
In 2019 werd in ons land een record aan elektro en lampen ingezameld. 

Onze sensibiliseringscampagnes en investeringen in het inzamelnetwerk werpen 
duidelijk hun vruchten af. 

In 2019 brachten de Belgen 122.548 ton aan afgedankte elektro en lampen naar een inzamelpunt. Dat is het gewicht 
van 488 passagiersvliegtuigen. Nog nooit zamelden wij en onze partners zoveel e-waste in. In 2018 stond de teller 

op 117.383 ton.

Als we het volume (in ton) 
per categorie bekijken, ziet dat er als volgt uit:  

117.383 (2018) 

122.548 TON 
ingezameld in 2019

Dat is een verhoging van 4,4 %

ONZE INZAMELRESULTATEN
Onze	impact	&	resultaten

28.712 (2018)

19.650 (2018)

1.451 (2018)

31.235 (2019)

20.381 (2019)

1.473 (2019)

+8,79 %

+3,72 %

+1,53 %

49.322 (2018)

12 (2018)

11.725 (2018)

51.724 (2019)

15 (2019)

12.024 (2019)

+4,87 %

+24,22 %

+2,55 %

6.511 (2018)
-12, 52 %

5.696 (2019)
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Opvallend is de sterke toename van klein elektro in de categorie ‘overige’. Het aantal gsm’s, computers en elektrische 
tandenborstels steeg met zo’n 27,6 %: van 24 miljoen apparaten in 2018 naar 31 miljoen in 2019. Het aantal koelkasten 

en diepvriezers nam ook toe: met 8,61 %. Samen met onze partners zamelden we 7,7 % extra lampen in 2019 in. Dat 
betekent dat we voor het eerst meer dan 10 miljoen lampen en armaturen bijeenbrachten.

Al die resultaten bewijzen dat onze sensibiliseringscampagnes over het inzamelen van gsm’s, koelkasten en lampen 
effect hebben.

Als we dit per categorie in eenheden 
bekijken, ziet dat er als volgt uit:   

36.057.121 (2018) 

44.001.648 TOESTELLEN  
ingezameld in 2019

Dat is een verhoging van 22,03 %

548.914 (2018)

425.612 (2018)

9.633.793 (2018)

577.973 (2019)

462.246 (2019)

10.372.768 (2019)

+5,29 %

+8,61 %

+7,67 %

24.778.135 (2018)

97.469 (2018)

573.198 (2018)

31.617.098 (2019)

121.968 (2019)

849.595 (2019)

+27,60 %

+25,14 %

+48,22 %

ONTDEK DE CAMPAGNES VAN 2019

44 miljoen meer apparaten
Niet alleen het gewicht ging in stijgende lijn, ook het aantal apparaten dat werd ingezameld, 

nam toe. De Belgen dankten vorig jaar in totaal zo’n 44 miljoen apparaten af. INZAMELKANALEN

EUROPESE INZAMELINGSDOELSTELLINGEN 
NIET GEHAALD

Ook de Recupel-inzamelpunten worden steeds populairder. Via de detailhandel zamelden 
we 8,65 % meer e-waste in. Dat kan zowel via de een-voor-een-terugnameplicht (uw oud 
apparaat achterlaten in de winkel waar u een nieuw, gelijkaardig toestel koopt) als via de 

RecyclePunten voor kleine elektro in supermarkten, doe-het-zelfzaken, etc. 

De inzamelcijfers breken records, maar Recupel en haar partners zijn niet de enige
organisaties in België die e-waste inzamelen en verwerken. Hoeveel afgedankte

apparaten alle andere actoren op de markt inzamelen en verwerken, is niet volledig bekend.
Dat is een van de verklaringen waarom België, zoals bijna alle andere lidstaten, de

inzameldoelstellingen van Europa niet haalt. De EU bepaalde dat alle lidstaten tegen
2019 minimum 65 % van het gemiddelde gewicht moesten inzamelen van wat er in
de laatste drie jaar op de markt werd gebracht, of 85 % van wat er werd afgedankt. 

Recupel en haar partners doen er alles aan om die doelstellingen mee te realiseren door onder 
andere meer te sensibiliseren, door het inzamelnetwerk verder uit te breiden en door nauw samen 

te werken met de partners in haar netwerk. Daarnaast is een correcte rapportage cruciaal. 
Om alle actoren een eenvoudigerapportagetool aan te reiken, ontwikkelden we in 2018 samen 
met zeven partners de BeWeee-tool. In 2018 werd via die tool zo’n 20.000 ton aan e-waste
gerapporteerd. Bovendien werken we hard om elektro dat ons ontglipt en vaak foutief wordt 

verwerkt te vinden. Onze campagne ‘Vermiste Koelkasten’ is daarvan het mooiste bewijs!

Recupel-inzamelpunten in retail

Kringloopwinkels

Recyclagepark

Charterpartners

2019

28.462 ton

8.890 ton 

63.919 ton

15.582 ton 

2018

26.197 ton

8.747 ton

60.898 ton

15.030 ton

Evolutie

+8,65 %

+4,96 %

+1,63 %

+3,67 %

NAAR INZAMELNETWERK

NAAR DE BEWEEE-TOOL VERMISTE KOELKASTEN

https://www.beweee.be/ 
https://www.beweee.be/
https://www.vermistekoelkasten.be/
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ONZE VERWERKINGS-
RESULTATEN

Onze	impact	&	resultaten

VERWERKINGSRESULTATEN

PER CATEGORIE ZIET DAT ER ALS VOLGT UIT: 

90 % van e-waste krijgt nuttige toepassing

Recupel werkt uitsluitend met erkende verwerkers van e-waste. Zo kunnen we garanderen dat de toestellen  
die wij inzamelen correct worden gerecycleerd en gaan er zo min mogelijk grondstoffen verloren.

Zo’n 90,6 % van de e-waste die niet meer te herstellen valt, krijgt een nuttige toepassing. De erkende verwerkers 
waarmee we samenwerken, recycleren gemiddeld 79,3 % van het afval en verbranden ongeveer 10,7 %. De warmte die 

daarbij vrijkomt, wordt gerecupereerd en gebruikt als energie- of warmtebron.

Onze recyclageresultaten steken al verschillende jaren ver uit boven de wettelijke doelstellingen die Europa oplegt. 
En we leggen de lat nog hoger. Zo onderzoeken we bij Recupel momenteel hoe we 
artificiële	intelligentie kunnen inzetten om de kringlopen nog beter te sluiten.

NAAR INZAMELNETWERK

Alle verwerkingsresultaten FERRO-
MATERIALEN

NON-FERRO-
MATERIALEN KUNSTSTOF OVERIGE 

MATERIALEN

RESULTAAT	
VAN DE 
FRACTIE

WETTELIJK	
OBJECTIEF

GROOT WIT vb.	wasmachines 100 % 100 % 95,85 % 62,34 % 90,11 % 85 %

KOEL-VRIES vb. koelkasten 100 % 100 % 99,44 % 95,70 % 99,56 % 85 %

LAMPEN 100 % 98,74 % 100 % 95,36 % 95,62 % 80 %

OVERIGE vb. gsm’s 99,97 % 99,98 % 92,97 % 61,05 % 89,54 % 80 %

TVM (televisies en monitoren) 100 % 100 % 95,58 % 64,68 % 80,39 % 80 %

RESULTAAT PER MATERIAALSTROOM 99,99 % 99,98 % 95,47 % 65,71 %

WETTELIJKE OBJECTIEVEN 95 % 95 % 80 %
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25

543 RECYCLAGEPARKEN 

De recyclageparken blijven de sterkhouders voor 
de inzameling van elektro. Ons netwerk telt maar 

liefst 543 recyclageparken  
verspreid over het land.

8.093 COLLECTEPUNTEN 

Winkels die elektr(on)ische toestellen verkopen, zijn 
wettelijk verplicht om de oude, vergelijkbare apparaten 
van hun klanten terug te nemen voor verwerking. Han-
delaars kunnen zich registreren als ophaalpunt. Ons 
netwerk telt ondertussen 4.862 ophaalpunten in de 
distributiesector. Dat zijn er 223 meer dan in 2018. 

Voor klein elektro hebben we een oplossing op maat 
van de consument: het RecyclePunt. In 2019 voegden 
we maar liefst 616 RecyclePunten toe aan ons netwerk, 
dat aangroeide tot 3.231 RecyclePunten in totaal.  

25 HERGEBRUIKCENTRA 

Afgedankte toestellen die nog werken, komen terecht 
in een hergebruikcentrum. In België werkt Recupel 

samen met 25 van die centra. Ze repareren wat nodig 
is en maken toestellen klaar voor hergebruik. Daarna 
vertrekt het apparaat naar een van de vele Kringwin-

kels, waar het een tweede leven kan beginnen.

543
8.093

91 ‘CHARTRISTEN’  

Voor de correcte afdanking van hun oude elektro 
kunnen bedrijven rechtstreeks samenwerken met 

een van de charter-
ophalers of charterverwerkers van Recupel, de 

zogenaamde chartristen. Ons netwerk telt onder-
tussen 91 partners. 

SMARTLOOP  

In 2019 lanceerden we een gloednieuw  
inzamelkanaal voor bedrijven: Smartloop.  
Volledig digitaal, snel en eenvoudig! 

Lees	er	hier	alles	over. 

91 

Ons inzamelnetwerk



2726

PROJECT ROND 
ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

draait op volle toeren

Vermiste Koelkasten

Recupel en Bert Kruismans organiseerden

GROOTSCHALIGE 
ZOEKACTIE

PHONE FUNERAL

HIGHLIGHTS 2019
Het	bredere	plaatje

E-WASTE
90 %122.548 

TON
aan afgedankte elektro 

en lampen naar een inzamelpunt 
gebracht

krijgt een nuttige toepassing

SMARTLOOP

digitale marktplaats voor
afgedankte elektro op het werk

INZAMELRESULTATEN VERWERKINGSRESULTATEN

LEES MEER

ONZE IMPACT

ONZE IMPACT
LEES MEER



2928

Bruno Vermoesen: “We willen in alle stappen  
van de circulaire economie het verschil maken” 

Rapportage moet omhoog

2019 was voor Recupel een recordjaar op het vlak van de inzameling van e-waste. “De inspanningen van 
de laatste jaren werpen vruchten af”, zegt Bruno Vermoesen, voorzitter van de raad van bestuur. “Maar 
we blijven ambitieus: Recupel moet een spil worden in de circulaire economie.”

Bent u tevreden met de resultaten van 2019?
 
Recupel zamelde vorige jaar een record aan e-waste in. Maar liefst 122.548 ton werd afgegeven in een RecyclePunt, 
recyclagepark of bij een van onze partners. Dat is een stijging van 4,4 % ten opzichte van 2018. Ik ben tevreden dat de forse 
investeringen in het inzamelnetwerk en de communicatiecampagnes hun effect hebben. 

Toch is er op het niveau van ons land nog werk aan de winkel. Recupel is immers niet de enige organisatie in België die e-waste 
inzamelt. Zo haalt België, net als vele andere lidstaten trouwens, de inzameldoelstelling van de Europese richtlijn (die alle 
lidstaten oplegt om tegen 2019 minimum 65 % van het gemiddelde gewicht in te zamelen van wat er in de laatste drie jaar op  
de markt werd gebracht, of 85 % van wat er wordt afgedankt, red.) niet. Daar moeten we met zijn allen dus een tandje bijsteken.

Voor recyclage en nuttige toepassingen halen we de doelstelling wel?
 
Dat klopt. Bij Recupel zitten we zelfs al jaren ver boven het Europese gemiddelde. Dat komt doordat we uitsluitend werken met 
erkende verwerkers die een WEEELABEX-certificaat of een gelijkaardige certificering hebben behaald, waardoor ze de minimale 
streefcijfers wel moeten respecteren. Maar dat is lang niet voor alle inzamelaars en verwerkers het geval. We pleiten er dan ook 
voor dat Europa de streefdoelen invoert voor iedereen. 

Hoe kan België zijn inzamelcijfers opkrikken?   
 
Oude of kapotte toestellen blijven nog te veel in een kast liggen of worden bij het 
restafval gegooid. Daarom blijven we jaar na jaar investeren in sensibiliseringscampagnes 
om consumenten ervan te overtuigen hun toestellen in een van de Recupel-
inzamelpunten af te geven. Soms komen de apparaten ook terecht bij inzamelaars en 
verwerkers die het niet te nauw nemen met de regels. Doorgedreven controles van de 
overheid kunnen dat probleem aanpakken. 

We zetten ook sterk in op rapportering. Alle inzamelings- en verwerkingsbedrijven 
moeten hun inzamelings- en recyclageresultaten bekendmaken, maar niet iedereen is 
daartoe bereid. Om hen te overtuigen om hun resultaten te rapporteren, hebben we 
samen met de sectorfederaties en de overheden een laagdrempelig platform opgericht. 
Met de BeWeee-tool kunnen inzamelaars, verwerkers, fabrikanten, handelaars en 
uitvoerders hun resultaten rapporteren aan de Vlaamse, Brusselse en Waalse overheid. 
In 2018 werd via BeWeee zo’n 20.000 ton aan e-waste gerapporteerd die anders onder 
de radar zou blijven. Een succes, al moet die hoeveelheid nog fors naar omhoog.

INTERVIEW MET DE 
VOORZITTER VAN DE 
RAAD VAN BESTUUR

Het	bredere	plaatje
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Artificiële intelligentie

Recht op reparatie

Nieuwe jobs in de circulaire economie

Het is uw ambitie om met Recupel een toonaangevende rol te spelen in de Belgische circulaire 
economie. Hoe pakken jullie dat aan?
 
We focussen op twee pijlers: het verlengen van de levensduur van apparaten en het sluiten van de materialenkringlopen. 
Wat dat laatste betreft staan we al heel ver. Door afgedankte toestellen in te zamelen en te werken met state-of-the-
art-verwerkers, zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk grondstoffen verloren gaan. In de toekomst willen we onze 
resultaten nog verbeteren door bijvoorbeeld artificiële intelligentie in te zetten. 

Om de levensduur van de apparaten te verlengen, werken we nauw samen met onze partners in de hergebruiksector. Zo 
overleggen we geregeld met de koepelorganisaties – Herwin voor Vlaanderen en Ressources voor Wallonië en Brussel. 
Maar we spelen eveneens met het idee om een platform op te zetten waar consumenten en herstellers met elkaar in 
contact komen. 

Welke impact heeft de Green Deal op de recyclage van e-waste? 
 
Voor ons is de Green Deal en het bijhorende plan voor de circulaire economie van 
groot belang. Het plan is bovendien interessant omdat het de markt voor secundaire 
grondstoffen wil stimuleren. Zo wordt bekeken hoe fabrikanten gestimuleerd 
kunnen worden om gerecycleerde grondstoffen te gebruiken in hun producten, en 
dan voornamelijk het recht dat consumenten krijgen om hun toestellen te laten 
herstellen. Dat betekent bijvoorbeeld dat fabrikanten genoeg wisselstukken moeten 
voorzien wanneer ze een product verkopen. Software-updates zullen het nieuwe 
normaal worden. Europa specificeert niet hoe dat ‘recht op reparatie’ precies in zijn 
werk moet gaan. Zo kan de vrije markt spelen, dat vind ik positief.

Welke uitdagingen ziet u voor de komende jaren? 
 
We bestaan in 2020 twintig jaar, een geschikt moment voor reflectie. Op het vlak van 
inzameling en verwerking van e-waste spelen we al een hoofdrol. Met het oog op de 
toekomst beraden we ons over hoe we in alle stappen van de circulaire economie een 
toegevoegde waarde kunnen hebben.
 
Onze ambitie is om een spil te worden in de circulaire economie in België: ik zie 
dat eerder als een opportuniteit dan als een uitdaging. De circulaire economie van 
de toekomst is goed voor de mens en de planeet. Door de materialenkringlopen 
te sluiten, moeten er minder primaire grondstoffen aangeboord worden, waardoor 
ook onze CO2-uitstoot vermindert. Bovendien is het inzamelen, hergebruiken en 
verwerken van afgedankte elektrotoestellen goed voor de tewerkstelling. Het 
biedt ook mooie kansen voor de sociale economie. Door samen te werken met 
maatwerkbedrijven creëren we werk voor 414 langdurig werklozen, mensen met een 
handicap en 55-plussers. Ook op dat vlak kunnen we dus het verschil maken.

“Onze ambitie is een spil te worden in de circulaire 
 economie in België: ik zie dat eerder als een 
 opportuniteit dan een uitdaging.”

NAAR INZAMELRESULTATEN

ONZE BLIK OP 2020

INTERVIEW MET DE 
VOORZITTER VAN DE 
RAAD VAN BESTUUR

Het	bredere	plaatje
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PASCAL LEROY VAN WEEE FORUM
“Recupel trekt Europees aan de kar”
Om de problematiek van e-waste grondig aan te pakken, kan Europa rekenen op de expertise 
van het WEEE Forum. Pascal Leroy, directeur-generaal van het WEEE Forum, vertelt over de rol 
van Recupel, een van de drijvende krachten achter zijn organisatie.

Recupel was een van de stichtende leden van het 
WEEE Forum. Waarom was het er van in het begin bij? 

Nog voor er sprake was van een Europese richtlijn 
had België al een wetgeving rond e-waste. Omdat 
Recupel het belangrijk vond om kennis uit te wisselen 
met collega-organisaties in het buitenland, richtte 
het samen met Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, 
Noorwegen en Nederland het WEEE Forum op. 
Een jaar later voerde Europa een richtlijn 
over afgedankte apparaten in en traden 
terugnameorganisaties van alle lidstaten van de 
Europese Unie toe. Ondertussen telt onze organisatie 
veertig leden, de meeste zijn Europese landen, maar 
ook Canada, India, Nigeria en Australië hebben zich 
aangesloten.

Intussen bestaat er een Europese standaard voor de inzameling en verwerking van e-waste. 
Hoe hebben jullie daartoe bijgedragen?

In 2012 hebben we op eigen houtje een Europese standaard ontwikkeld die de naam WEEELABEX kreeg. Dat staat voor 
WEEE LABoratory of EXcellence. In die standaard beschrijven we hoe het afval ingezameld, opgeslagen, getransporteerd, 
geprepareerd en verwerkt moet worden. Ondertussen zijn de principes van WEEELABEX in een officiële Europese standaard 
gegoten, die vervolgens erkend werd in EU-wetgeving. Wie werkt met bedrijven die het WEEELABEX-label hebben gekregen, 
kan er dus van op aan dat ze de Europese regels voor afgedankte elektrotoestellen respecteren. Alle verwerkers die met 
Recupel samenwerken, hebben trouwens zo’n label op zak. 

Tegen 2019 moesten alle EU-lidstaten een inzamelingspercentage halen van minimum 65 % van het gemiddelde gewicht van 
wat er in de laatste drie jaar op de markt werd gebracht of 85 % van wat er wordt afgedankt. Hoe komt het dat bijna geen 
enkele lidstaat erin slaagt de inzameldoelstellingen te halen?

Estland heeft inderdaad als enige EU-lidstaat de doelstelling van 65 % gehaald. Een van de verklaringen is dat Recupel en 
zijn evenknieën in het buitenland geen vat hebben op wat er gebeurt met een groot deel van afgedankte elektronica. Onze 
laptops, lampen, gsm’s en elektrische tandenborstels belanden nog te vaak bij het restafval. Bovendien zijn er kapers op de 
kust. Wasmachines en koelkasten gaan naar de schroothandelaar of worden illegaal uitgevoerd naar het buitenland. Soms 
verdwijnt e-waste zelfs helemaal van de radar. Om die internationale lekstromen aan te pakken, werken we nauw samen met 
de Verenigde Naties. Later dit jaar maken we de resultaten van die denkoefening bekend.

Recupel wordt vaak genoemd als een pionier op het vlak van rapportage. Waarom?
Recupel kwam met het idee de recyclagepercentages op te splitsen per categorie: plastics, ferrometalen, non-ferrometalen 
enzovoort. Die gedetailleerde rapportage maakt een grondigere analyse en een betere interpretatie mogelijk. Zo is in een 
oogopslag duidelijk welke stromen gemakkelijker te recycleren zijn dan andere.

NAAR WEEE FORUM

ONZE PARTNERS
GETUIGEN

Het	bredere	plaatje

Wat is en doet het WEEE Forum?

De afkorting WEEE staat voor waste electrical and electronic equipment, wat wij in het Nederlands afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten noemen. Het WEEE Forum, opgericht in 2002, brengt veertig organisaties die 
verantwoordelijk zijn voor de inzameling van e-waste van binnen en buiten Europa samen. De experts van de organisatie 
ontwikkelen internationale standaarden, brengen goede praktijken onder de aandacht en faciliteren de uitwisseling.

https://weee-forum.org/
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“Alle apparaten die we ophalen, worden in 
België gerecycleerd”
Wist u dat er ook privébedrijven bestaan die afgedankte elektronica ophalen en 
verwerken? Een van onze partners is Out of Use uit Beringen. Het bedrijf haalt oud 
IT-materiaal op bij bedrijven en zorgt voor de optimale verwerking. De inzamel- en 
recyclagecijfers maakt het over aan Recupel. 

Wat doet Out Of Use precies? 

Wij halen uitsluitend toestellen op bij bedrijven. Die toestellen 
geven we een tweede leven. Hergebruik krijgt daarbij voorrang 
boven recyclage. Eerst controleren we of de opgehaalde 
toestellen nog hergebruikt kunnen worden. Is dat het geval, dan 
wissen we alle data en maken we het toestel terug klaar voor 
hergebruik. Zo grijpen we in aan de bron en houden we materiaal 
met minimale ingrepen en energieverbruik in de keten. Apparaten 
die we niet meer kunnen hergebruiken, komen in aanmerking 
voor recyclage. Eerst verwijderen we stoffen die schadelijk zijn 
voor het milieu: olie, asbest, inktpatronen … Daarna demonteren 
we de apparaten. De gedepollueerde e-waste en de onderdelen 
vertrekken vervolgens naar een partnerbedrijf, waar ze verder 
machinaal gerecycleerd worden. Ondernemingen en organisaties 
een totaaloplossing aanbieden om hun afgedankte IT-materiaal 
te recycleren. Met oog voor duurzaam ondernemen én sociale 
tewerkstelling. Dat is ons doel.

Hoe weten jullie dat de e-waste op een duurzame manier wordt verwerkt? 

In het kader van onze duurzaamheidsdoelstellingen werken we alleen met verwerkers die een WEEELABEX-
erkenning op zak hebben. Dat wil zeggen dat ze voldoen aan de strenge Europese normen voor de recyclage 
van e-waste en dat ze rapporteren, conform de eisen van Recupel. Die erkenning biedt ons en Recupel de 
zekerheid dat het gerecycleerde materiaal weer in de kringloop belandt. In 2018 sleepten we trouwens zelf als 
eerste Belgische B2B-organisatie het label in de wacht. Via de WEEELABEX-organisatie, waar Recupel via het 
WEEE Forum deel van uitmaakt, kunnen we ons ook benchmarken met de best practices in onze sector, en dat 
houdt ons scherp. Daarnaast hebben we ook het Recupel-charter ondertekend, waarmee we ons engageren om 
de e-waste in te zamelen en te verwerken volgens de wetgeving. We worden geregeld geaudit door Recupel, 
wat potentiële klanten een extra garantie biedt dat we de regels respecteren.

Hoe houden jullie jullie CO2-uitstoot beperkt? 

Het milieu komt bij ons op de eerste plaats. Daarom werken we bij voorkeur met Belgische recycleerders. 
Het heeft geen zin om de apparaten eerst te verschepen naar lageloonlanden en tegelijk opnieuw primaire 
grondstoffen te importeren. Dat zorgt juist voor een hogere CO2-uitstoot.

We geven onze klanten bovendien de kans om zelf hun steentje bij te dragen aan het klimaat. Zij kunnen de 
vergoeding die ze voor hun apparaten ontvangen afstaan aan Natuurpunt. Die kopen daarmee een aantal 
vierkante meter grond aan waarop ze een boom planten. Het idee slaat aan. We hopen dit jaar de kaap van 
1 hectare bos te ronden.

Out of Use gelooft sterk in maatschappelijk duurzaam ondernemen. Hoe vertaalt zich dat in jullie 
bedrijfsvoering?

We hebben oog voor die groepen in onze samenleving die het moeilijk hebben. Zo is het merendeel van ons 
personeel langdurig werkloos geweest of 55-plusser. Net als Recupel werken we met maatwerkbedrijven die 
voor ons eenvoudige taken uitvoeren zoals cd’s uit hoesjes nemen. Voor grotere opdrachten werken we ook 
samen met de gevangenis van Leuven. De gedetineerden kunnen zo geld verdienen en raken sneller opnieuw 
gere-integreerd. Ten slotte werken we aan oplossingen om de digitale kloof te dichten. Kansarme gezinnen 
kunnen terecht in onze vzw Brussel.Circular in Tour&Taxi om voor een prikje een tweehandstoestel te kopen.

MARK ADRIAENSSENS VAN OUT OF USE

NAAR OUT OF USE

ONZE PARTNERS
GETUIGEN

Het	bredere	plaatje

https://www.outofuse.com/
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OLIVIER VANDEN EYNDE VAN CLOSE THE GAP 
“Refurbished ICT is voor Afrikanen de opstap 
naar een betere situatie”
Wat in 2003 begon als het afstudeerproject van Olivier Vanden Eynde is uitgegroeid tot een 
organisatie die actief is in meer dan vijftig landen. Close the Gap wil de digitale kloof in binnen- 
en buitenland dichten en een duurzame oplossing vinden voor de e-waste in derdewereldlanden. 
Het model van Recupel vormt daarbij een bron van inspiratie. Met deze samenwerking sleepten 
Recupel en Close the Gap in het verleden al de Sustainable Partnership Award in de wacht. 

Hoe werkt Close the Gap precies?
 
We zamelen afgedankte laptops en gsm’s in bij bedrijven en organisaties in België en Nederland. De apparaten worden 
hersteld en verscheept naar Afrika, Zuid-Amerika … Daar ondersteunen we dan scholen of openbare centra. Om ook de 
inwoners van erg afgelegen gebieden te bereiken, hebben we Digitrucks gebouwd. Dat zijn klaslokalen op wielen waar 
onder andere ICT-workshops gehouden worden. Maar het is niet louter een liefdadigheidsproject, het gaat eerder om 
empowerment. We willen kwetsbare groepen toegang geven tot de juiste informatie. Dankzij het internet vernemen ze hoe 
ze zich op een correcte manier kunnen beschermen tegen ziektes of leren ze over begrippen als democratie. Of ze kunnen via 
de hulp van het internet een eigen bedrijfje opstarten. ICT is voor veel Afrikanen de opstap om hun situatie verbeteren.

Jullie willen ook de e-wasteberg in ontwikkelingslanden te lijf gaan.  
Hoe doen jullie dat?  

In vele ontwikkelingslanden is er geen fijnmazig inzamelnetwerk voor e-waste zoals 
Recupel in België heeft opgezet. Bovendien wordt de bevolking niet gesensibiliseerd 
om afgedankte apparaten in te zamelen. Om te voorkomen dat de kapotte laptops en 
gsm’s worden gedumpt of verbrand, hebben we in 2009 een inzamelsysteem opgezet. 
Worldloop is voorlopig actief in vijf Afrikaanse landen: Kenia, Tanzania, Congo, 
Oeganda en Rwanda. Het principe is eenvoudig: als we bijvoorbeeld 20.000 laptops 
naar Kenia sturen voor duurzame educatieprojecten, dan zorgen we ervoor dat in 
dat land ook 20.000 afgedankte laptops worden ingezameld en verwerkt. Bij de start 
van Worldloop gingen we te rade bij Recupel. Ze hebben hun ruime expertise ter 
beschikking gesteld, ons ondersteund bij de uitvoering van de haalbaarheidsstudie en 
we kregen financiële steun om een Afrikaanse e-waste-organisatie op poten te zetten. 
Worldloop werkt nu al twee jaar helemaal onafhankelijk, geïntegreerd in de werking 
van Close the Gape. Met ons succesverhaal willen we lokale overheden overtuigen 
om een grootschalig inzamelsysteem voor e-waste op te zetten. Een lokale Recupel 
zeg maar, waarbij ‘invoerders’ verplicht een bijdrage betalen voor het transport en 
recyclage van de apparaten die ze op de markt brengen.

Wat gebeurt er met de Afrikaanse e-waste? Waar wordt die verwerkt? 

We kiezen voor de ‘best of both worlds’-approach. De apparaten worden in Afrika zelf helemaal uit elkaar gehaald. Dat 
gebeurt handmatig: een zeer efficiënte manier om enerzijds de materialen te recupereren die hergebruikt kunnen worden en 
anderzijds de componenten die gerecycleerd kunnen worden. Die laatste gaan naar lokale recyclagefabrieken. Zo hebben we 
onlangs een nieuwe recyclagefabriek geopend in Kenia. De complexe en schadelijke fracties sturen we terug naar België. Hier 
worden ze met de beste beschikbare technieken verwerkt door topbedrijven die daar veel ervaring mee hebben. Recupel 
helpt ons trouwens nog steeds om de kleinere stromen, die uit Afrika komen, te laten recycleren door de recycleerbedrijven 
waar ze mee samenwerken.

Wat betreft het managen van e-waste behoort België tot de wereldtop. Maar is de problematiek van de digitale kloof ook 
onder controle?
 
Ook in België hebben veel kansarme gezinnen geen toegang tot het internet en ICT. De coronacrisis heeft dat probleem extra 
onder de aandacht gebracht. En ik vrees dat na de coronacrisis een economische crisis zal volgen die de kloof tussen arm en 
rijk nog zal verdiepen. Daarom bouwen we onze vzw DigitalForYouth – opgericht in 2019 door Close the Gap vzw en DNS.
be vzw - verder uit.  We proberen om zoveel mogelijk refurbished ICT-materiaal ter beschikking te stellen aan kwetsbare 
jongeren. In april 2020 zamelden we 15.000 laptops in voor kansarme kinderen in het secundair onderwijs in heel België. Zo 
kunnen ook zij vanop afstand les volgen.

NAAR CLOSE THE GAP

ONZE PARTNERS
GETUIGEN

Het	bredere	plaatje

https://www.close-the-gap.org/
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WIE IS RECUPEL?

Recupel organiseert 
de inzameling en de 

verwerking van afgedankte 
elektroapparaten en lampen 

in België. 

Producenten en invoerders van 
elektrische en elektronische apparaten 
zijn verplicht om de inzameling en 
de verwerking van de afgedankte 
apparaten (e-waste) op zich te nemen. 
Recupel zorgt ervoor dat e-waste op 
een duurzame en kostenefficiënte 
manier ingezameld en verwerkt wordt. 

Voor de inzameling slaan we de handen in elkaar met handelaars, gemeentes, 
Kringwinkels, regionale overheden en intercommunales. Voor het transport en 

de recyclage werken we samen met erkende bedrijven die voldoen aan 
de strengste Europese normen. 

Met campagnes sensibiliseren we consumenten en bedrijven om hun oude of kapotte 
apparaten naar een recyclagepark of kringwinkel te brengen. 

Recupel helpt om de materialenkringloop te sluiten. Dat doen we door afgedankte elektro op 
te halen en ter beschikking te stellen van de hergebruiksector. Als zij de toestellen niet kunnen 

herstellen, worden de apparaten ontmanteld en de materialen hergebruikt. Zo dragen we bij aan de 
circulaire economie.   

DE BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU 
 

Door e-waste in te zamelen, voorkomen we dat schadelijke stoffen in elektroapparaten 
in de natuur belanden. We schakelen erkende bedrijven in om de stoffen 

op een professionele manier te verwijderen. 

WAT ZAMELT RECUPEL IN?

RECUPEL ALS SPIL IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

WIE IS RECUPEL?
Organisatie	en	cijfers

https://www.recupel.be/nl/wat-recycleert-recupel/
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Tweede leven

“Door de kringloop te sluiten verwijderen we 
schadelijke stoffen en sparen we de natuurlijke 

reserves van onze planeet”

Recyclage

Verwerking

Transport Sorteren

Inzameling

Einde leven

Aankoop

HET MODEL VAN RECUPEL

Van 
aankoop 
tot nieuw 

toestel

Een apparaat bereikt op een bepaald moment het einde van zijn levensduur. Consumenten kunnen 
afgedankte apparaten naar een  van de inzamelpunten van Recupel brengen. 

Recupel haalt daar alle apparaten op en brengt ze naar een centrale plaats. Daar sorteren we de toes-
tellen en scheiden ze in zes fracties, volgens het verwerkingsproces: 

Als we merken dat een toestel nog bruikbaar is, gaat het naar de kringwinkels. Kapotte appa-
raten worden getransporteerd naar erkende verwerkers. 

Die verwijderen eerst de schadelijke stoffen, demonteren de toestellen en
 recycleren ze. De herwonnen grondstoffen kunnen opnieuw worden gebruikt. 

Zo sluiten we de kringloop en krijgen de apparaten een tweede leven. 

Groot-wit (denk 
aan wasmachines)

Televisies en 
monitoren Rookmelders

Koel-vries Lampen Overige apparaten

DE FINANCIERING

De leden van Recupel – dat zijn de fabrikanten en invoerders van  
elektroapparaten en lampen – betalen per product dat ze op de markt  

brengen een bijdrage. Die bijdrage hangt onder meer af van:

• het gemiddelde gewicht

• de componenten in het toestel

• het inzamelpercentage

• de verwerkingstechniek 

• de levensduur

De fabrikanten rekenen de bijdrage door naar de consument. Bij aankoop van 
een gsm of een broodrooster betaalt die dus meteen voor de inzameling, de 

sortering, het transport en de verwerking van zijn of haar aankoop. De bijdrage 
zorgt ervoor dat Recupel al haar activiteiten, zoals hierboven beschreven, kan 

organiseren en  financieren.
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Organisatie	en	cijfers
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FINANCIËLE RESULTATEN
Organisatie	en	cijfers

Activa 2019 2018

Immateriële vaste activa 874,13 2 374,49

Materiële vaste activa 1 632 129,11 2 189 417,65

Financiële vaste activa 140,00 140,00

Vaste activa 1 633 143,24 2 191 932,14 

Vorderingen op ten hoogste één jaar 5 107 772,71 3 015 093,15

Liquide middelen en beleggingen 4 947 325,27 2 899 005,79

Overlopende rekeningen 89 772,80 109 448,60

Vlottende activa 10 144 870,78 6 023 547,54

TOTAAL ACTIVA 11 778 014,02 8 215 479,68

Passiva 2019 2018

Voorzieningen voor risico’s en kosten 0,00 0,00

Voorzieningen 0,00 0,00

Schulden op ten hoogste één jaar 11 778 014,02 8 215 479,68 

Vreemd vermogen 11 778 014,02 8.215.479,68 

TOTAAL PASSIVA 11 778 014,02 8.215.479,68 

Resultaat van het jaar 2019 2018

Omzet en andere bedrijfsopbrengsten  41 201 843,24 38 387 133,50

Bedrijfsopbrengsten 41 201 843,24 38.387.133,50 

Diensten en diverse goederen  -37 256 246,06 -34 663 328,77 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -3 078 657,38 -2 765 511,26

Afschrijvingen en waardeverminderingen -840 164,25 -928 764,97

Voorzieningen voor risico’s en kosten 0,00 0,00

Andere bedrijfskosten -44 870,54 -41 360,65

Bedrijfskosten -41 219 938,23 -38 398 965,65
BEDRIJFSWINST/VERLIES -18 094,99 -11 832,15 
Financiële opbrengsten 33 759,83 31 702,68
Financiële kosten -16 058,13 -18 741,05
Financiële resultaat 17 701,70 12 961,63
Uitzonderlijke resultaten 393,29 -1129,48 

OVER TE DRAGEN WINST/VERLIES  0,00 0,00

Jaarbalans Recupel
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Activa BW-REC RECUPEL
AV

RECUPEL	
SDA

RECUPEL	
ICT RECUPEL	ET&G LightRec MeLaRec

Vorderingen op ten hoogste een jaar 2 326 726,72 2 136 671,07 311 581,48 542 789,33 77 040,84 1 157 807,25 714 542,23

Geldbeleggingen en liquide middelen 58 009 779,95 19 346 324,78 16 008 635,27 11 708 587,54 10 299 904,14 36 331 693,32 4 020 501,87

Overlopende rekeningen 3 418,53 1 110,85 635,31 443,82 759,95 1 677,43 695,91

VLOTTENDE	ACTIVA	 60 339 925,20 21 484 106,70 16 320 852,06 12 251 820,69 10 377 704,93 37 491 178,00 4 735 740,01

TOTAAL ACTIVA 60 339 925,20 21 484 106,70 16 320 852,06 12 251 820,69 10 377 704,93 37 491 178,00 4 735 740,01

Passiva

Bestemde fondsen 21 977 562,69 9 164 763,00 4 822 844,00 5 394 970,00 2 311 097,00 6 278 061,00 1 055 835,00

Overgedragen winst 1 247 921,94 11 695 883,70 11 177 468,85 5 982 867,88 7 417 082,02 21 510 851,88 3 132 469,52

EIGEN VERMOGEN 23 225 484,63 20 860 646,70 16 000 312,85 11 377 837,88 9 728 179,02 27 788 912,88 4 188 304,52

Voorzieningen voor risico’s en kosten 36 620 231,66 240 704,26 0,00 0,00 193 333,13 9 196 204,28 0,00

VOORZIENINGEN 36 620 231,66 240 704,26 0,00 0,00 193 333,13 9 196 204,28 0,00

Schulden op ten hoogste één jaar 494 204,88 382 751,71 320 535,18 873 978,78 456 182,53 506 056,81 547 431,46

Overlopende rekeningen 4,03 4,03 4,03 4,03 10,25 4,03 4,03

VREEMD VERMOGEN 494 208,91 382 755,74 320 539,21 873 982,81 456 192,78 506 060,84 547 435,49

TOTAAL PASSIVA 60 339 925,20 21 484 106,70 16 320 852,06 12 251 820,69 10 377 704,93 37 491 178,00 4 735 740,01

Resultatenrekening 
(op 31 december 2019)

Omzet 9 007 209,72 4 600 775,68 921 911,10 1 682 375,68 415 304,70 2 626 847,09 1 767 211,03

Andere bedrijfsopbrengsten 0,00 0,00 23,33 0,00 0,00 191 521,02 0,00

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 9 007 209,72 4 600 775,68 921 934,43 1 682 375,68 415 304,70 2 818 368,11 1 767 211,03

Aankopen -13 434 317,91 -4 998 369,61 -1 999 324,92 -2 976 412,95 -947 350,81 -2 933 360,43 -834 842,78

Diensten en diverse goederen -1 581 018,48 -1 046 366,95 -927 731,81 -1 434 838,82 -1 000 977,28 -2 373 521,05 -1 241 417,04

Waardeverminderingen -1 071,47 -2 598,21 -56 504,18 9 825,75 9,99 -3 038,04 222,77

Voorzieningen voor risico’s en kosten 8 993 510,84 658 641,24 24 871,37 0,00 165 248,03 2 184 310,98 1 231,48

Andere bedrijfskosten -356 209,02 -353 022,64 -314 986,51 -352 964,99 -327 487,54 -387 683,06 -351 798,03

BEDRIJFSKOSTEN -6 379 106,04 -5 741 716,17 -3 273 676,05 -4 754 391,01 -2 110 557,61 -3 513 291,60 -2 426 603,60

BEDRIJFSWINST/VERLIES 2 628 103,68 -1 140 940,49 -2 351 741,62 -3 072 015,33 -1 695 252,91 -694 923,49 -659 392,57

Financiële opbrengsten 41 860,05 44 234,32 39 090,03 33 716,69 24 677,85 54 864,99 11 542,20

Financiële kosten -1 409,85 -720,27 -1 013,28 -630,68 -885,34 -1 220,13 -440,95

FINANCIËLE	RESULTATEN 40 450,20 43 514,05 38 076,75 33 086,01 23 792,51 53 644,86 11 101,25

Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UITZONDERLIJKE	RESULTATEN	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OVER TE DRAGEN WINST/VERLIES 2 668 553,88 -1 097 426,44 -2 313 664,87 -3 038 929,32 -1 671 460,40 -641 278,63 -648 291,32

Jaarbalans Sectoren
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DE KRINGLOOP VERDER SLUITEN

Recupel zet het project rond artificiële intelligentie verder. We verfijnen het algoritme om types 
van apparaten nog beter te herkennen en we onderzoeken hoe we via artificiële intelligentie een 

merknaam of logo op een apparaat kunnen identificeren. 

In 2020 is hergebruik een belangrijk focuspunt. In nauwe samenwerking met Herwin en Ressources 
ondernemen we verschillende proefprojecten om meer herbruikbare toestellen op een kwalitatieve manier 

in de kringloop te brengen. Een voorbeeld? Om te voorkomen dat herstelbare toestellen beschadigd 
worden op het recyclagepark, starten we een proefproject op met een hergebruikcontainer. In die extra 

container kunnen consumenten elektronica plaatsen die in aanmerking komen voor herstelling. 

INZETTEN OP BETEKENISVOLLE PARTNERSHIPS

Samenwerken is de sleutel tot succes. Het vergroot de impact. Daarom gaan we graag slimme 
partnerships aan die de circulaire economie in de praktijk brengen. Zo werken we in 2020 met 

Belgian Scrap Terminal en de kunstenaar Alessandro Tardioli. Samen met leerlingen uit het secundair 
onderwijs bouwt Tardioli de cultuurhistrorische Gyronef (van de avonturen van Suske en Wiske) uit 
gerecycleerde materialen en afgedankte elektro. Het overkoepelende project heet W.A.S.T.E. (Will Art 

Save The Ecosystem?). Behalve op de ontwikkeling van de Gyronef focust het project op de educatie en 
sensibilisatie van jongeren rond urban mining en circulaire economie.

ACTIES EN PROJECTEN
Blik op 2020

2020 is een jaar om nooit te vergeten. Ondanks de coronacrisis zetten we onze 
plannen voor de toekomst verder. Eén doel staat centraal: verder werken aan 

een circulaire economie.
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4

ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VERKLEINEN

Het transport in de verschillende stappen van onze keten heeft een negatieve impact op onze 
CO2-voetafdruk. We proberen daarom om onze gereden kilometers te beperken. Daarnaast startten 
we in 2020 een proefproject samen met het VIL om in de toekomst het vervoer van containers met 

afgedankte elektro via de binnenvaart te laten plaatsvinden. 

NIEUWE SENSIBILISERINGSCAMPAGNES 

Ook oud of kapot elektrisch werkgereedschap bevat nog veel waardevol materiaal. Daarom lanceren we in 
2020 een sensibiliseringscampagne waarbij we iedereen oproepen om ook die apparaten in te zamelen. 

Met een nieuwe creatieve invulling zetten we onze campagnes rond de vermiste koelkasten 
en de inzameling van lampen en armaturen verder.  

ACTIES EN PROJECTEN
Blik op 2020




