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Geachte gemeenteraad, 

Uw gemeente/inzamelbedrijf wil op een verantwoorde manier met afval omgaan en tegelijk 
geheel worden ontzorgd. Daarom heeft u met Wecycle een afgiftecontract gesloten voor 
afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). Uw inwoners en het 
gemeentebestuur zijn daarmee verzekerd van een optimale recycling van al het e-waste dat 
wordt ingeleverd. Dit betekent dat grondstoffen maximaal worden hergebruikt, schadelijke 
stoffen veilig verwijderd, illegale export voorkomen en C02-uitstoot vermeden. Via deze brief 
brengen wij u op de hoogte van enkele belangrijke resultaten. 

Wecycle Recycle Certificaat 
Bij deze brief vindt u het Wecycle Recycle Certificaat 2012 voor uw gemeente. Hierop maakt 
Wecycle transparant hoeveel e-waste uw gemeente heeft afgeven, welk recycleresultaat dit 
heeft opgeleverd en hoeveel C02-uitstoot u heeft vermeden. 

Benchmark 
Wecycle heeft een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de afgifte door gemeenten van e-
waste via de gemeentelijke milieustraten in 2012. Dit levert voor uw gemeente het volgende 
op: 

Gemiddeld ingezameld aantal kilo's per inwoner 5,6 
Gemiddeld ingezameld aantal kilo's per inwoner bij gemeenten 4,9 
in een vergelijkbare stedelijkheidsklasse 
Landelijk gemiddeld ingezameld aantal kilo's per inwoner 4,8 

Indien uw inzameling hoger ligt dan het gemiddelde, verloopt deze goed. Verdere 
verbeteringen door een gezamenlijke aanpak zijn wellicht mogelijk om tot een nog beter 
resultaat te komen. 

Wecycle 
Boerhaavelaan 40, 2713 HX Zoetermeer 
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer 

T (079)760 06 10 
E info@wecycle.nl 
W www.wecycle.nl 

BTW-nr. NL8085.42.928.B.01 
KvK 27184640 

Wecycle is een handelsnaam van de Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (Stichting NVMP) 

R 



Indien de inzameling onder het gemiddelde ligt, helpt onze adviseur uw 
gemeente/inzamelbedrijf graag met een inhaalslag. Door een goede samenwerking is het 
mogelijk boven het landelijk gemiddelde uit te stijgen. Wecycle stelt hiervoor diverse middelen 
ter beschikking die direct zijn in te zetten, bijvoorbeeld gratis communicatieformats. De 
volledige benchmark staat op wecycle.nl/benchmark. 

Kostenvergoeding 
Onderdeel van het contract is dat uw gemeente al het ingenomen e-waste afgeeft aan 
Wecycle. Hiervoor ontvangt uw gemeente/inzamelbedrijf een vergoeding van € 84,93 per ton 
voor de kosten die op de milieustraat worden gemaakt voor inname, tijdelijke opslag en 
afgifte. 

Contact 
Wilt u nadere informatie over bijvoorbeeld het Recycle Certificaat of over hoe u meer e-waste 
kunt inzamelen, neem dan contact op met onze Adviseur Overheid Eric van der Schans via 
e-mail: eric.vanderschansOiwecycle.nl of telefoonnummer (079) 7600 671. 

Met vrifendelijke groet, 

Jan Vlak 
directeur 

Voordelen van Wecycle voor uw gemeente 

Optimale recycling aNe ingeleverd e-waste 
- maximaal hergebruik grondstoffen 
- veilige verwijdering schadelijke stoffen 
- voorkomen illegale export 
- vermijden van C02-uitstoot 

Heldere rapportage over uw prestaties 
- hoeveelheid afgegeven e-waste aan Wecycle 
- recycleresultaat e-waste 
- hoeveelheid vermeden C02-equivalenten 

Dekkende kostenvergoeding voor de milieustraat voor inname, tijdelijke opslag en afgifte van e-waste. De 
vergoeding wordt per kwartaal automatisch aan u overgemaakt. 

Advies op maat en ondersteuning om inzamelprestaties te verbeteren. 



Wecycle Recycle Certificaat 2012 [ïïffiïïföD 

Uw gemeente heeft afgedankte elektrische apparaten afgegeven aan Wecycle. Daarmee is uw gemeente er zeker van dat 
dit op een verantwoorde manier wordt ingezameld en gerecycled. Dit Wecycle Recycle Certificaat is een overzicht van de 
afgegeven hoeveelheden en met welk percentage deze zijn gerecycled. 

Gemeente: Albrandswaard Periode: 1 januari - 31 december 

Overzicht inzameling en recycling afgegeven(*) materiaal hergebruik(*) 
ongesorteerde apparaten 139.400 kilo 84% 

Overzicht vermeden kilo's C02-equivalenten 
door recycling 120.659 kilo CO2 
door vernietiging van CFK's 348.840 kilo CO2 

Door verantwoorde recycling van elektrische apparaten én de vernietiging van CFK's uit koel- en vriesapparaten, wordt 
de uitstoot van CO2 vermeden. Dit draagt bij aan de terugdringing van het broeikaseffect. Uw gemeente heeft hieraan 
de bovenstaande bijdrage geleverd. 

Overzicht resultaat 

materiaal hergebruik 840/o 

teruggewonnen energie 13% 

verbrand 1% 

gestort 2% 

Uitsplitsing materiaal hergebruik 

metalen 

glas 

plastics 

58% 

21% 

19% 

overige grondstoffen 2% 

De percentages onder 'materiaal hergebruik', 'Overzicht resultaat' en 'Uitsplitsing materiaal hergebruik' zijn berekend op 
basis van gemiddelden over alle gemeenten. 

April 2013 

Jan Vlak 
Directeur 

Wecycle rapporteert de resultaten van inzameling en hergebruik aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 


