
Recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.

www.recupel.be

Recupel-charter

voor professionele AEEA met
een administratieve bijdrage

Deze brochure is bedoeld om enerzijds de producenten en

invoerders, en anderzijds de ontdoeners van professionele

AEEA te laten kennismaken met het Recupel-charter.



Recupel staat in voor de inzameling en de milieuvriendelijke verwerking van afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA). Deze dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier én in overeenstemming met de
afvalstoffenwetgeving te worden opgehaald en verwerkt. Recupel wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen en biedt
voor professionele AEEA een administratieve dienstverlening op maat aan: het Recupel-charter. Zonder tussen te komen,
noch in de financiering, noch in de logistiek, leidt deze administratieve service van Recupel de ophaling en de verwerking
van professionele AEEA in goede banen.

Het Recupel-charter is van toepassing op alle professionele AEEA met een administratieve bijdrage. Deze administratieve
bijdrage wordt gebruikt om de rapportering en de administratieve kosten te dekken. Professionele AEEA met een zoge-
naamde all-in bijdrage (om naast rapportering en administratie ook ophaling en verwerking te financieren) en huishou-
delijke AEEA vallen niet onder het Recupel-charter.

Het Recupel-charter: hoe werkt het?

Een ontdoener van professionele AEEA kan

een beroep doen op de administratieve dien-

sten van Recupel via het Recupel-charter.

Voorwaarde is dat de ontdoener voor de

ophaling en de verwerking van zijn afgedankte

toestel met een door Recupel aanvaarde

operator in zee gaat. Dit is een erkende

overbrenger van gevaarlijk afval of een

vergunde verwerker van professionele AEEA,

die bovendien het Recupel-charter

ondertekend heeft.

1. Ontdoener en AEEA-operator
spreken dienstverlening en
financiering af

De ontdoener en de aanvaarde AEEA-operator

leggen in onderling overleg de voorwaarden

vast voor de ophaling en verwerking van het

toestel. Zij treffen een financiële regeling en

gaan een overeenkomst aan, waarbij de

ophaling ook kan gekaderd worden in een

bredere dienstverlening. Extra diensten zijn

bijvoorbeeld: de verplaatsing van het toestel

naar het gelijkvloers, het loskoppelen van

bepaalde apparatuur,...

2. Recupel zorgt voor een gestroom-
lijnde afhandeling

De ontdoener registreert zich eenmalig als

‘niet-particuliere ontdoener’ bij Recupel.

Wanneer ontdoener en AEEA-operator het

eens zijn over de financiering en de modali-

teiten, volstaat het dat de ‘niet-particuliere

ontdoener’ de ophaling aanmeldt bij Recupel.

Hij geeft via www.recupel.be de categorie van

professionele AEEA op, alsook de vermoedelijke

hoeveelheid die hij wil laten ophalen en

verwerken. Via Recupel bevestigt de operator

de ophaling en verwerking van de professio-

nele AEEA. De afrekening van ophaling en
verwerking gebeurt tussen de ontdoener
en de aanvaarde operator, zonder tussen-
komst van Recupel.

3. Jaarlijkse afrekening

Recupel vergoedt de ‘niet-particuliere ont-

doeners’ die met een door haar aanvaarde

operator samenwerken. Recupel vergoedt

ook de operatoren die haar charter

ondertekend hebben, op voorwaarde dat

zij een conforme jaarrapportering afleveren

tegen 31 januari. Recupel registreert de

meldingen vanwege de ontdoener en de

opdrachtbevestigingen vanwege de operator.



Het Recupel-charter: een engagement van de operatoren

Het charter omvat concrete
afspraken over:
❚ het transport;

❚ het demonteren van de toestellen en de verwijdering

van schadelijke stoffen en onderdelen;

❚ de verwerking (beschrijving van de gebruikte
processen, verwerking en scheiding in materiaalstromen,
behalen van recyclagedoelstellingen);

❚ massabalansen;

❚ monitoring en rapportering (o.a. jaarlijkse rapportering
via rapporteringstool);

❚ audit en controle;

❚ vergunningen en onderaanneming.

Voor u samengevat: de wetgeving rond professionele AEEA

Wat zijn professionele AEEA?
Alle apparaten die elektrische stroom of
batterijen nodig hebben als eerste energie-
bron om hun basisfunctie te vervullen, en
die behoren tot één van de tien categorieën
van de WEEE-richtlijn (zie www.recupel.be/
rubriek ‘Welkom’) worden in de afvalfase
aangeduid als afgedankte elektrische en
elektronische apparaten of AEEA. De term
‘professionele AEEA’ verwijst naar AEEA voor
gebruik in een professionele omgeving,
maar met een administratieve bijdrage
(zie www.recupel.be/rubriek ‘Professioneel’).
Let wel: huishoudelijke AEEA gebruikt in een
professionele omgeving dienen nog steeds
aangeboden te worden via het bestaande
huishoudelijke systeem. Professionele AEEA
gebruikt in een huishoudelijke omgeving
vallen onder het Recupel-charter.

De Europese AEEA-richtlijn

De Europese AEEA-richtlijn bevordert en legt
criteria op voor het ophalen, het behande-
len, het verwerken en het terugwinnen van
professionele AEEA. Daarbij geldt de
producentenverantwoordelijkheid: de invoer-
ders en producenten zijn verantwoordelijk
voor de financiering van al deze activiteiten.

De aanvaardingsplicht

De drie gewesten in België hebben de
producentenverantwoordelijkheid in hun

wetgeving vertaald in een aanvaardings-
plicht voor producenten en invoerders.
Voor professionele AEEA is de aanvaardings-
plicht van kracht sinds 13 augustus 2005.
De aanvaardingsplicht stelt elke producent of
invoerder die EEA op de markt brengt,
verantwoordelijk voor de ganse levenscyclus
van zijn product, tot en met de fase waarin
zijn product afval is geworden. Om te
voldoen aan zijn aanvaardingsplicht kan de
producent/invoerder kiezen voor een
collectieve of een individuele aanpak.

- Collectieve aanpak: aansluiten bij Recupel.
De overheid heeft hierover eenMilieu-
beleidsovereenkomst (MBO) afgesloten.

- Individuele aanpak: via een door de
overheid goedgekeurd individueel afval-
preventie- en afvalbeheerplan. In dit geval
zorgt de producent/invoerder zelf voor de
inzameling, verwerking en rapportering
aan de overheid.

1 voor 1 en 1 voor 0

Financiering van de verwerking van toestellen
aangekocht vóór 13/08/05: bij aankoop van
een nieuw toestel zijn de terugnamekosten ten
laste van de invoerder/producent (1 voor 1).
Zonder aankoop van een nieuw apparaat,
moet de professionele eindgebruiker zelf
voor de verwerking van het toestel instaan
(1 voor 0).

Financiering van de verwerking van toestellen
aangekocht na 13/08/05: altijd ten laste van
de invoerder/producent (1 voor 0).

Terugname: altijd 1 voor 0 tenzij er een
systeem bestaat met voldoende geografi-
sche spreiding.

De wetgeving geeft de producenten en/of
invoerders de mogelijkheid om de kosten
door te rekenen aan de klant via de aankoop-
voorwaarden voor het nieuwe toestel.

Erkende overbrenger van gevaar-
lijk afval - vergunde verwerker

Overbrenger van professionele AEEA is
degene die beroepsmatig professionele
AEEA ophaalt en vervoert, en degene die
beroepsmatig regelingen voor anderen treft
voor de verwijdering of nuttige toepassing
van afvalstoffen. Voor het overbrengen
van professionele AEEA is een erkenning
nodig door de gewestelijke overheden.
Voor het verwerken van professionele
AEEA is een vergunning nodig.
Lijsten met erkende overbrengers en
vergunde verwerkers zijn terug te vinden
op www.ovam.be (Vlaams Gewest),
www.ibgebim.be (Brussels Hoofdstedelijk
Gewest) en http://environnement.wallonie.be
(Waals Gewest).

Het Recupel-charter is bedoeld voor erkende overbrengers van
gevaarlijk afval en/of vergunde verwerkers die AEEA wensen te
transporteren en/of verwerken. De AEEA zijn uitsluitend afkom-
stig van professionele ontdoeners.

Operatoren die het Recupel-charter ondertekenen, engageren zich om
de ophaling en de verwerking van professionele AEEA nauw ter harte te
nemen met het oog op het verwezenlijken van de recyclage- en
depollutiedoelstellingen. Op die manier worden zij een door Recupel
aanvaarde operator.



Wat betekent het Recupel-charter voor u als ontdoener van professionele AEEA?

Om gebruik te maken van de dienstverlening

volgens het Recupel-charter, gaat u als volgt

te werk.

1. U registreert zich eenmalig als
‘niet-particuliere ontdoener’ via
www.recupel.be

Door u te registreren, onderschrijft u

volgende aansluitingsvoorwaarden:

- U meldt enkel professionele AEEA

afkomstig uit België aan.

- U laat al uw professionele AEEA

via aanvaarde operatoren ophalen

en verwerken.

- U respecteert de categorieën uit de

Europese AEEA-richtlijn*.

2. U kiest zelf een operator uit die
door Recupel aanvaard is

Met deze aanvaarde operator spreekt u zelf

de financiële voorwaarden en de dienstver-

lening af. Vooraleer u het toestel laat ophalen,

registreert u bij Recupel een afvoermelding

waarbij u de categorie van de professionele

AEEA (Europese richtlijn), de laatste gebruiker

en/of de invoerder-fabrikant en de vermoe-

delijke hoeveelheid (in kg) opgeeft.

De aanvaarde operator bevestigt via Recupel

dat hij uw professionele AEEA heeft opgehaald,

hij confirmeert de AEEA-categorie en geeft het

exacte gewicht op. Een lijst met aanvaarde

operatoren vindt u op

www.recupel.be/rubriek ‘Professioneel’.

3. De afvoer van uw professionele
AEEA komt in aanmerking voor de
jaarvergoeding door Recupel

De vergoeding is afhankelijk van de tonnage

die u dat jaar heeft afgevoerd.

Een overzicht van de vergoedingen in functie

van de tonnage vindt u op

www.recupel.be/rubriek ‘Professioneel’.

U krijgt jaarlijks uiterlijk tegen 31 maart een

overzicht en een prefacturatievoorstel

met het bedrag dat u aan Recupel kunt

factureren. Dit bedrag is de som van alle

meldingen van professionele AEEA

gedurende het afgelopen jaar.

U stuurt Recupel een factuur overeenkomstig

het prefacturatievoorstel. Recupel betaalt

uw factuur 30 dagen na ontvangst.

Uw voordeel:
U bent 100 % zeker van een
duurzame en efficiënte afhandeling
van uw AEEA-afvoer.

U bent in regel met de afvalstoffen-
wetgeving. De afgetekende
ophaalbon geldt als bewijs in
uw afvalstoffenregister.

U komt in aanmerking voor een
vergoeding in functie van de
gemelde tonnage professionele
AEEA.

1a. Grote huishoudelijke apparaten

1b. Koel- en vriesapparaten

2. Kleine huishoudelijke apparaten

3a. IT- en telecommunicatieapparatuur
(uitgezonderd CRT-schermen)

3b. IT- en telecommunicatieapparatuur -
CRT-schermen

4a. Consumentenapparatuur
(uitgezonderd CRT-schermen)

4b. Consumentenapparatuur - CRT-schermen

5a. Armaturen voor lichtbronnen

5b. Gasontladingslampen

6. Elektrische en elektronische
gereedschappen

7. Speelgoed, apparatuur voor sport
en ontspanning

8. Medische hulpmiddelen

9. Meet- en controle-instrumenten

10a. Automaten - zonder koelfunctie

10b. Automaten - met koelfunctie

De 10 categorieën van de WEEE-richtlijn: opsplitsing volgens aangifte/ophaling

* De Europese wetgeving definieert tien categorieën waarvoor een aanvaardingsplicht geldt.



Wat betekent het Recupel-charter voor u als overbrenger
of verwerker van professionele AEEA?

Om als door Recupel aanvaarde operator van

de dienstverlening via het Recupel-charter

gebruik te maken, gaat u als volgt te werk.

1. U ondertekent eenmalig het
Recupel-charter

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet

u aan één van de volgende voorwaarden

voldoen:

- U beschikt over een erkenning als

overbrenger van gevaarlijk afval en werkt

samen met vergunde verwerkers van

professionele AEEA.

- U beschikt over een vergunning als verwer-

ker van professionele AEEA en doet een

beroep op een erkende overbrenger van

professionele AEEA.

- U beschikt over beide.

2. U haalt de professionele AEEA op
en bevestigt dit aan Recupel

U vermeldt hierbij de categorie van AEEA

(Europese richtlijn), de hoeveelheid AEEA

(in kg) en laadt de ondertekende afhaalbon

op via www.recupel.be.

3. U rapporteert jaarlijks de
opgehaalde professionele AEEA
aan Recupel

Tegen 31 januari heeft u de afgesproken

jaarrapportering in de rapporteringstool inge-

bracht. In de maand februari controleert

Recupel de informatie die u heeft ingebracht

op volledigheid.

4. Jaarlijkse afrekening

Indien uw jaarrapportering conform de

rapporteringstool gebeurd is, krijgt u uiterlijk

op 28 februari de bevestiging dat u een

forfaitair bedrag aan Recupel kunt factureren.

Daarnaast ontvangt u een jaarlijkse forfaitaire

vergoeding per ontdoener. U stuurt Recupel

een factuur voor dit bedrag. Recupel betaalt

uw factuur 30 dagen na ontvangst.

Uw voordeel:

U wordt opgenomen in onze lijst met aanvaarde operatoren. Deze lijst wordt gepubliceerd op www.recupel.be
en geraadpleegd door alle geregistreerde ‘niet-particuliere ontdoeners’.

Uw activiteiten verlopen efficiënt en volgens de afvalstoffenwetgeving.

U komt in aanmerking voor een forfaitaire vergoeding.



Recupel recycleert uw elektrische en elektronische apparaten.

www.recupel.be

Recupel voor producenten en/of invoerders van professionele EEA

Als producent en/of invoerder van professio-

nele EEA, kunt u lid worden van Recupel. Door

gebruik te maken van onze uitgebreide dienst-

verlening, geniet u van tal van voordelen.

Gratis lidmaatschap

Aansluiten is gratis en kan eenvoudig door

een online toetredingsovereenkomst af te

sluiten met Recupel.

Transparante financiering

Producenten/invoerders van professionele

EEA geven driemaandelijks het aantal goe-

deren en het gewicht aan dat ze op de

markt hebben gebracht. Op basis van deze

trimestriële aangifte betalen ze per toestel

een administratieve bijdrage. Deze wordt

gebruikt om de rapportering en de adminis-

tratieve kosten te dekken. Leden die een

maandelijkse aangifte verkiezen boven een

trimestriële, kunnen hun aangifte maande-

lijks blijven indienen.

Recupel stelt illustratieve lijsten ter

beschikking met professionele elektrische

en elektronische toestellen die onder de

aanvaardingsplicht vallen (www.recupel.be,

rubriek ‘Bijdrage’), en de administratieve

Recupel-bijdrage die erop van toepassing is.

Deze Recupel-bijdrage wordt aan de eind-

gebruiker doorgerekend bij de aankoop van

het toestel.

Dienstverlening op maat

U hebt er alle belang bij dat de toestellen

die u op de markt heeft gebracht, op een

duurzame manier en volgens de afvalstof-

fenwetgeving worden opgehaald, getrans-

porteerd en verwerkt. Ook al rekent u de

kosten voor de ophaling en verwerking door

naar de eindgebruiker, kunt u uw

klanten toch attent maken op de garanties

en de voordelen die het Recupel-charter

biedt. Naast de mogelijkheid van het

Recupel-charter kunt u ook kiezen voor een

‘full option’ service aan marktconforme

prijzen. In dat geval worden ook de ophaling

en verwerking van de professionele AEEA

door Recupel verzorgd. Aan u de keuze!

Kostenefficiëntie

Indien u de AEEA door Recupel laat ophalen

en verwerken, dan geniet u van de voorde-

len van een krachtig logistiek systeem dat

grote hoeveelheden AEEA stroomlijnt.

Door de schaalgrootte kan Recupel gunstige

prijzen bedingen, zowel bij haar transpor-

teurs als bij haar verwerkers. U betaalt enkel

voor de ophaling en verwerking van die

toestellen, waarvoor u een contract hebt

afgesloten met Recupel.

Duurzaamheid

Recupel werkt samen met erkende over-

brengers en vergunde verwerkers, die de

best beschikbare technologieën toepassen.

U krijgt van ons dus de garantie van een

milieuvriendelijke verwerking, of u nu via

het Recupel-charter of via de ‘full option’

service werkt.

Vrijstelling van rapportering

Door toe te treden tot ons collectief

systeem, is de rapporteringsplicht niet langer

een bekommernis. Recupel neemt het hele

administratieve luik voor haar rekening,

alsook de wettelijk verplichte communicatie

naar de eindgebruikers.

Netwerking

Recupel heeft een goed uitgebouwd net-

werk met de betrokken sectoren en overlegt

op regelmatige basis met de diensten van

de drie gewestelijke overheden.

Wij zien het als onze plicht om de belangen

van onze leden met betrekking tot de

aanvaardingsplicht te verdedigen.

Recupel vzw
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Voor bijkomende informatie

U kunt ook mailen naar logistics@recupel.be.
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