
Waar loop je tegen aan als recycler? 

(en als adviseur)
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 Dossier wet- en regelgeving

 Overzicht activiteiten en vergunningen
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 Bij twee cliënten: systeem opzetten. Certificatie 

niet verplicht.

 ISO 9001, ISO 14001,VCA of MRF-keurmerk: 

toevoegen Weeelabex checklijst bij de interne 

audit

 MRF keurmerk toevoegen enkele procedures + 

directiebeoordeling
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(ook voor sociale werkplaatsen)

 Infrastructuur: Bij de cliënten is ruimte voor 
verbetering. 

 Taakrisicoanalyse: demontage en schrobzaag

 RI&E: in dit geval alleen de sociale werkplaats

 Toegangscontrole/beveiliging: meestal op orde
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(Afhankelijk van de aard en de grootte van het bedrijf)

 Verzekeringen:
◦ WA verzekering: aanwezig

◦ Schade aan naburige bedrijven: indien nodig

◦ Milieuschadeverzekering: indien nodig

◦ Opruimen na bedrijfssluiting: het besluit financiële 
zekerheid milieubeheer is in 2009 ingetrokken 
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(ook van toepassing op sociale werkplaatsen)

 Maak werkinstructies, verstrek PBM’s en 

veiligheidsinformatie en laat medewerkers er voor 

tekenen

 Overweeg het maken van een instructievideo (bijv. 

in PowerPoint)
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 Map samenstellen met input- en 
outputdocumentatie tot end of waste is bereikt

 Afschermen van afnemers kan niet meer. 

 Ga zo dicht mogelijk op de eindverwerker zitten of 
verkoop deelstromen aan een Weeelabex
gecertificeerd bedrijf.

 Let op! Bij export blijf je verantwoordelijk voor de 
downstream monitoring tot EoW
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Deze paragraaf vervalt in de NEN-EN-50626-1

 Tot die tijd hanteer ik voor witgoed een checklijst met:
◦ Een foto van het typeplaatje (indien aanwezig)
◦ Merk, type
◦ Visuele inspectie mantel en binnenwerk
◦ Complete procescyclus
◦ Kwaliteit aansluitsnoer
◦ Lekkages
◦ Visuele controle rubber manchet (indien nodig reinigen)
◦ Visuele inspectie toe- en afvoerslangen
◦ Test elektrische veiligheid
◦ Tot slot wordt het apparaat grondig gereinigd
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 Apparatuur mag niet zodanig beschadigen dat 

verwijdering van verontreinigende stoffen of de 

recycling negatief wordt beïnvloed of onmogelijk 

wordt gemaakt.
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 Weelabex eist een ondoordringbare vloer

 De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming zegt 

over witgoed en ICT:

◦ Categorie 3.1 Op- en overslag stortgoed

◦ Vloeistofkerende voorziening

◦ Aandacht voor hemelwater d.m.v. overkapping of 

afdekking

◦ Algemene zorg en visueel toezicht
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 Voorschrift: vloeistoffen, stoffen, preparaten en 

onderdelen zodanig verwijderen dat ze niet 

beschadigd raken.
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 Hier dient u aan te tonen dat u voldoet aan de 

depollutiestreefwaarden zoals deze worden 

vastgesteld door de WEEELABEX organisatie.

 Het behalen van de streefwaarden kan worden  

vastgesteld op basis van verzamelde gegevens en 

statistische analyses of door  een massabalans-

beoordeling die kan worden gemeten door middel 

van batches of vergelijking van jaargegevens
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 Een witgoedrecycler heeft hierbij een voordeel. 

Hij hoeft bij slechts 5 ton of 100 apparaten de 

condensator en de printplaat te verwijderen.

 De ICT verwerker krijgt het hierbij lastig. Van 500 

pc’s moet hij alle onderdelen verwijderen.

- broomhoudend plastic

- batterij

- condensatoren

- printplaten
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Printed circuit boards: If the shredder of the 

treatment plant has sufficient environmental 

standard and maintenance, there is no need for a 

manually removal. After coarse shredding of 

equipment containing printed circuit boards, they 

should be part of the metal/plastic fraction. The 

result of manually removal beforehand and 

mechanical removal in the process is the same. 

Though, this only applies for high quality 

shredders. 
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 De geboden en verboden uit §5.5 en 5.6 worden 

opgenomen in procedures en voorschriften
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De verwerker moet aantonen dat hij voldoet aan 

de streefcijfers in de WEEE directive

Dit doet hij door middel van een batchtest tenzij 

slechts een WEEE verwerkingscategorie met 

constante kwaliteit is verwerkt en dit apart is 

gedocumenteerd. Dan mogen jaarlijkse gegevens 

of methoden gelijkwaardig aan een batch worden 

gebruikt om de recycling- en terugwincijfers te 

bepalen (zie ook D.1.1)

WMB Consultancy 22



 Berylliumoxide mag niet in een verbrandingsoven 
terechtkomen of op een deponie.

 Deze stof wordt echter niet genoemd in de EU-richtlijn 
als stof die uit een apparaat gehaald moet worden en 
wordt ook niet genoemd in de kaderrichtlijn 
afvalstoffen

 Deze opmerking staat niet meer in NEN-EN-50625

 Recycling door Materion
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 Wat is belangrijk bij demontage:

◦ Maak van uw demontagebedrijf een productiebedrijf

◦ Zorgvuldig werken

◦ Registreren, registreren en nog eens registreren!!!
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