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Geachte leden van de Gemeenteraad,

Uw gemeente wil minder restafval, op een verantwoorde manier met afval omgaan en 
tegelijk worden ontzorgd. Daarom heeft u met Wecycle een samenwerkingsovereenkomst 
voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige 
lampen (e-waste).

Uw gemeente is via Wecycle verzekerd van optimale recycling van alle e-waste.
Wij laten dit voor 97 procent nuttig toepassen. Hierdoor worden grondstoffen maximaal 
hergebruikt, schadelijke stoffen veilig verwijderd, illegale export voorkomen en CO2- 
uitstoot vermeden.

Benchmark
Wecycle heeft voor het zevende jaar op rij een benchmark uitgevoerd naar de afgifte van 
e-waste via de gemeentelijke milieustraten. Voor 2016 levert dit voor uw gemeente het 
volgende resultaat op:

Wecycle Recycle Certificaat
./. Bij deze brief ontvangt u het Wecycle Recycle Certificaat 2016 voor uw gemeente. Hierop 

ziet u hoeveel e-waste uw gemeente heeft afgegeven, welk materiaalhergebruik dit heeft 
opgeleverd en hoeveel CC>2-uitstoot is vermeden.
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Circulair en sociaal
Wecycle verbindt de circulaire met de sociale economie. Zo ondersteunen wij 
partnergemeenten op het gebied van social return. Via onze Wecycle Service Centers 
stromen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door naar een baan of studie. Via 
de gemeentelijke inzamelcampagnes ondersteunen we lokale goede doelen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wilt u meer informatie over de benchmark, het Wecycle Recycle Certificaat of de Wecycle 
Service Centers, neem dan contact op met onze adviseur Eric van der Schans via 
eric.vanderschans@wecycle.nl of (079) 7600 671.

Met vriendelijke groet

1 Jan Vlak 
algemeen directeur
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Wecycle Recycle Certificaat 2016

Gemeente Goirle geeft afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen af aan Wecycle. Deze gemeente levert hiermee een 

belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Het Wecycle Recycle Certificaat is een overzicht van de door gemeente Goirle ingeleverde 

hoeveelheden, de vermeden C02-uitstoot, de hoeveelheid veilig verwijderde schadelijke stoffen en met welke percentages deze zijn gerecycled.

Naam: Gemeente Goirle Periode: 1 januari - 31 december 2016
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Hoeveelheid apparaten Materiaalhergebruik
102.100 kilo 79%

k._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Milieuwinst
Door optimale recycling van elektrische apparaten én de vernietiging van cfk’s uit koel- en vriesapparaten, wordt de uitstoot van CO, 

vermeden. Dit draagt bij aan de terugdringing van het broeikaseffect. Ook komen andere schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. 

Gemeente Goirle levert hieraan de onderstaande bijdrage.

Vermeden C02-equivalenten
Door recycling 145.000 kg

Door vernietiging van cfk's 230.000 kg

Totaal 375.000 kg

Verwijderd kwik
Totaal

Verwijderde batterijen
Totaal

20 gram

Overzicht resultaat recycling Uitsplitsing materiaalhergebruik

• materiaalhergebruik 79%

• teruggewonnen energie 18%

• verbrand 1%

• gestort 2%

£ metalen 

# glas 

0 plastics

Q overige grondstoffen

64%

12%

22%

2%

Wecycle rapporteert de resultaten van inzameling en hergebruik aan het Nationaal (W)EEE Register.

Vl/VM..
Jan Vlak
algemeen directeur


