# onder ne em s li m
Samen met de maatwerkbedrijven
voor een betere wereld
U zag en hoorde het cartoonist Jeroom onlangs nog op radio en TV vertellen.
Met uw kapotte of oude elektr(on)ische apparaten kunt u terecht bij Recupel.
Maar wist u ook dat Recupel voor heel wat van haar activiteiten een beroep
doet op de sector van de maatwerkbedrijven?

Recyclagedoelstellingen halen
Eric Dewaet, CEO Recupel:
‘Recupel is opgericht naar aanleiding van Europese regelgeving die producenten van elektronische toestellen verplicht in
te staan voor de verwerking als
Eric Dewaet
deze toestellen ‘einde leven’
zijn en ze dus afval worden. Onze leden, producenten zoals Bosch, Panasonic en Vandenborre betalen ons een bijdrage. Wij zorgen dat de consument ergens terechtkan
met zijn oud of kapot elektro, we brengen het naar de juiste verwerker en zorgen ervoor dat de recyclagedoelstellingen gehaald worden’.

Een heel divers pallet aan activiteiten
Eric: 'De maatwerkbedrijven ondersteunen ons hierbij op
meerdere manieren. Ten eerste is er Reset, dat voor ons
de inzameling en de centralisatie van AEEA (afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur, nvdr) voor limburg.net. verzorgt. Reset startte op vraag van afvalintercommunale Limburg.net al in augustus 2001 met de inzameling en de centralisatie van AEEA (afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur, nvdr) op de recyclageparken van Noord-en West-Limburg. Sinds 2004
werd deze activiteit uitgebreid voor de volledige provincie Limburg (en Diest). Reset transporteerde en centraliseerde in 2020 bijna 7000 ton aan elektrische apparaten.
Vermits Reset ook erkend is als kringloopcentrum was de
link naar hergebruik nooit ver weg.
Ten tweede zijn er de maatwerkbedrijven die voor ons sampling doen. Zij bekijken welk materiaal er teruggebracht
wordt en verdelen het onder in categorieën. Maatwerkbedrijven TWI, Mirto en WAAK passen daarvoor artificial intelligence toe, waarbij de producten via fotoherkenning gecategoriseerd worden. Verder halen Mirto en WAAK ook
schadelijke stoffen uit deze producten (batterijen, inktpa-

MAART 2021

tronen,…) en sorteren zij de toestellen tot alle onderdelen
op de juiste manier zijn gerecycleerd. De CEO van WAAK
formuleert dit trouwens als volgt: dankzij het categoriseren
van vele duizenden foto’s van afgedankte toestellen maken
onze maatwerkers de Recupelcomputer slimmer, waardoor
deze via artificiële intelligentie in de toekomst zelf de producten zal kunnen herkennen. De verzamelde data gebruiken we om trends in afvalstromen te herkennen en om de
Recupelbijdrage te bepalen en bij te sturen per categorie.
Ten derde werken we intens samen met kringloopwinkels. We zorgen dat zij toestellen krijgen die ze voor hergebruik in de markt kunnen zetten.
Ten slotte werken we ook onrechtstreeks met heel wat
maatwerkbedrijven, zoals ’t Veer dat één van onze recyclers – Galloo – ondersteunt bij de ontmanteling van
oude elektrische apparaten. ’t Veer doet trouwens ook
herstellingen van palletboxen voor ons’.

Social corporate responsibility
én perfecte kwaliteit
In de missie van Recupel lezen we dat zij streven naar een
betere wereld. Eric: ‘De optimale recuperatie van materialen
past daarbinnen. Maar ook een samenwerking met de sector
van de maatwerkbedrijven sluit perfect aan bij ons DNA.
Wat ik bovenal waardeer in de maatwerkbedrijven is dat
ze altijd goed luisteren en structurele oplossingen bedenken. Met een maatwerkbedrijf samenwerken, betekent: gerust zijn. Elke dag verloopt alles even vlot. Bovendien hebben ze hun processen goed onder controle,
waardoor ze kwaliteitsvol werk leveren.
Tot slot is uiteraard ook het lokale aspect belangrijk. Wij
zijn een Belgische organisatie: als we iets lokaal kunnen
doen, waarom niet? Een samenwerking met de sector van
de maatwerkbedrijven betekent een lokale, duurzame
oplossing vinden die bovendien toelaat social corporate
responsibility in de praktijk te brengen.’
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