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den en sit na drie a vier jaar tact 
een compleet gedatecrde machine. 
Voor hem. Want wat voor de ene 
inisschien onbruikbaar wordt, is 
het voor de andere niet. Maar hoe-
wel de meeste afgedankte compu-
ters nog jaren meekrumen, vindt 
skeins cen klein deel de weg naar 
een nieuwe cigcnaar. 

een tweede kans 
Laten we eerst even de gelukkigen 
bekijken. die cen tweede (even krij-
gen. Sporadisch belanden compu-
ters van cen bedrijf al tens in de 
huiskamers van de werknemers. 
Veel bcdrijven zijn echter door scha 
en schande tot de concluste geko-
men dat persotteelsleden ook maar 
mensen zijn met specifieke eisen 
over kleur. norm en versic van een 
computer. Daarom opteren bedrij- 

ven nogal cots om semen te wer- 

ken met firma's als Eco PC 
services (Flection Belgium) ton  
Antwerpen. Dit bedrijf haalt gratis 
of tegen betaling pc's op bij bedrij-
ven. Dc beestjes warden er gerei-
nigd, de data worden gewist en aan 
de hand van speciale programma's 
getest op algemeen functioneren. 
Na een half uurtje 'bum-in test' 
worden ze waar nodig hersteld, 
geconfigureerd en opnieuw getest. 
Na deze opknapbeurt gaan deze 
toestellen naar het onderwijs en 
non-profitorganisaties. Is dat nict 
muoi? Pc's op prepensioen die de 
aanstomsende jongeren helpen? 

Ilcenties 
Indien mogelijk gaan de originele 
licentics met de tweedehands toe-
stellen mee. Als ze niet nicer 
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Alle afgeleefde, afgeschreven en ongewenste wasmachines, tetevisies, computers en 
aanverwant etektrisch tuig belanden in Betgie samen op een hoopje. Een hete hoop, 
zeg maar. Want zelfs zonder precieze statistieken bestaat er toch een vermoeden 
dat ons vadertand ongeveer 100.000 ton etektrisch en etektronisch afvalmatehaat 
produceert. Alles wat die berg kan doen verkleinen is wetkom. Dus ook alte 
oplossingen om computers te recycteren. 

pensioenfonds voor pc's 
•p  eter Tulkens. woordvoerder 

van Fabrimetal wil meteen 
het IT-aandeel in de bonkige 

afvalberg relativeren: 
'Huishoudelijke apparatuur en 
consumentenelelctronica zijn verza-
digde markten die met de besta.31i-
de toestellen relattefweinig groeien 
en vooral een vervangingsmarkt 
betreffen. De toestellen uit het 
brede ICT-gamma komen vooral 
uit een sterk groeiende markt waar 
hergebruik ititeraard nog niet zo 
aan de orde is. Maar het is niet 
omdat een bepaalde markt seer 
sterk stiigt in afzet. dat ook die 
afvalberg evenzeer toeneemt. Het 
bewijst alleen dat het om cen nieu-
we markt gaat, die dus ook seer 
weinig producten eindc levensloop 
zal kennen." 

verouderd 
loch vast niet te ontkennen dat een 
computer al tedmisch verouderd is 
op het moment dat je hem instal-
!cert. Na zes maanden is hij nog 
ongeveer de hell) waard van wat jc 
enoor betaalde, na een jam daalt 
dit tot achttien procent en na drie 
par tot so proccnt. Veel bedrijven 
schrijven hun toestellen daarom op 
twee of drie jaar af. Vergeleken met 
de nieuwe computers die er dan op 
de markt zijn, zijn dit oude knar-
ren. Zoals dat met oude besjes gaat, 
hebben die ongetwijfeld hun nut 
maar de Central Processing Unit 
(CPU) van de gepensioneerde kist 
heeft dan cen kloksnelheid waar 
zijn jongere broertjes hautain op 
ncerkijken. ledere nieuwe generatie 
microprocessors gaat immers vet-
gezeld van een nieuwe generatie 
progranima's, die alsmaar timer 
venverkingscapaciteit vergen. De 
upgrademogelijkheden houden 
meestal na een generatie op. Een 
bedrijf of privet-persoon die nood 
heeft aan de nieuwste software, 
moet binnen de twee jaar al upgra- 
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xt.ltikbaar zijn, koopt Eco PC 
tieuwe licenties die ze bij de toe-
tellen voegen. Patrick lienckt.'s 
ran Eco PC: "We voeren evenmin 
eparaties uit aan monitors. Als die 
tuk zijn, worden ze verkocht. Wat  

reparaties aan pc's bereft. stclt de 
Europese regelgeving dat er voor 
volledige pc-systemen geen nieuwe 
keuring mod gebeuren als het om 
herstellingen of upgrades gaat. ten-
zij het om 'bouw of herbouw' gaat. 
Wij werken alleen met merk-pc's 
en onderdelen die gecertificeerd 
zijn door de EU. Deze regelgeving 
is ingegeven door het feit dat een 
pc geen enkel veiligheidsrisico 
inhoudt dat schade kan berokkenen 
aan derden." 
"De sfeer van wantrouwen die nog 
steeds rond tweedehands compu-
ters hangs is totaal overbodig. 
Argumenten over degelijkheid en 
bezorgdheid brengen mensen ertoe 
een nieuwe pc te kopen. Maar 
eigenlijk betalen ze veel voor een 
beperkte gebruikstijd. Een twee jaar 
oud multimediatoestel verkopen  

wij voor 16.000 frank. Daarmee 
heb je alles nodig wat je standaard 
nodig hebt: Windows, Office en 
educatieve spelleties. Het enige wat 
jc niet hebt. is de laatste versie van 
een of ander 3D-monster of zware 
professionele applicaties. Je moet 
zdf de balans maken hoeveel jc wil 
uitgeven voor een hepaalde tijd." 

de overheld 
Nu leeft er bij de overheid ook ken 
en ander. Onlangs broedde de 
Europese Gemeenschap nog op 
een ontwerprichtliin waarbij oud 
ICT-materiaal gerecydeerd kan 
worden zonder bijkomende kosten. 
en waarbij nieuw materiaal nog 
,iattwelijks gevaarlijke bestanddelen 
!nag bevatten. Na de batterijen en 
de auto's zijn de computers nu ein-
deli* ook aan een 'eindelevensre-
geling' toe. De ontwerprichtlijn 
over oud elektrisch en elektronisch 
materiaal berust op het principc dat 
de vervuiler ook betaalt. Volgens 
het commissievoorstel moeten alle 
Et.)-lidstaten een afzonderlijke inza-
meting van dergelijk materiaal 
organiscren, een service waarvan 
consul/mitten gratis gebruik moe-
ten kunnen maken. 
De producenten van clektnsche en 
elektronische toestellen moeten 
instaan voor het gratis tentgnemen 
en recycle= van hun producten. 
Dit voorstel geldt met alleen voor 
wasmachines. maar ook voor elek-
trisch speelgoed bijvoorbeeld. Op 
die manier moot de afvalberg onder 
controle gehouden worden. 'toast 
het gebruik van recydeerbarc mate-
nalen. Voor materiaal dat berocps• 
halve wordt gebniikt, zullen de 
inzamelings- en eliminatiekosten 
verdeeld worden tussen de produ-
cent of importeur, en de gebruiker. 
De fabrikanten konden wcl eon 
overgangsperiode van vijfjaar uit 
de brand slepen voordat ze de gra-
tis terugname zelf moeten financie-
ren. Op die manier moeten ze zo 
weinig mogelijk opdraaien voor de 
terugname van apparatuur die op 
de markt kwam voordat de richtlijn 
van kracht werd. 

nationale regelgeving 
Momenteel bestaat alleen in 
Nederland, Italie, Denemarken een 
Vlaanderen enige regelgeving. 
Behalve eon terugnameplidtt is er 
hier sprake van eon recyclageplicht 
die ten laatste in 2006 van kracht 
mod worden. Afhankelijk van de  

productcategorie wil de commissie 
dat producenten 6o tot 8o procent 
van het gewicht van de toestellen 
recyderen. Dezdfde richtlijn stelde 
ook voorop dat zware metalen en 
andere gevaarlijke stollen in elektri-
sche en elektronische toestellen 
vervangen worden. 
De terugnameplicht is in 
Vlaanderen al sinds juli van vorig 
jaar van kracht. Daarmee loopt 
Vlaanderen voor op de andere 
Europese lidstaten. De teruggeno-
men toestellen mogen ook niet 
zomaar op het stort belanden maar 
dienen eerst op een milieuvriende-
lijke wijze to worden ontmanteld. 
Bovendien moeten van deze toestel-
len nog zoveel mogelijk grondstof-
fen worden gerecupereerd. Peter 
Tulkens van Fabrimetal: "Sommigc 
contputerbedrijven werken al voor 
negentig procent met gerecydeerd 
rnateriaal. Dat de regelingen voor 
de hole elektrische en elektronische 
sector gebeuren. maakt het er niet 
makkelijker op." Een televisie is 
geen telefoon of koelkast of compu- 
►er, zoveel is duidelijk. In ieder 
geval moeten teruggenomen toe-
stellen die nog voor hergebruik in 
aamnerking komen, na eventuele 
herstelling opnieuw op de markt 
komen. Voor de computermarkt is 
dit een vrij overdreven gegeven. De 
tweedehands markt is, zelfs na een 
mentaliteitsverandering, to klein 
om alle toestellen een tweede leven 
te gunnen. 
Met deze wettelijke regeling loopt 
Vlaanderen zelfs voor op Brussel 
en Wallonie. Peter Tulkens. woord-
voerder van Fabrimetal: "Hat is 
voor de industrie eon absolute voor-
waarde dat de drie gewesten eon 
gelijke regeling uitwerken. Anders 
zou iemand in Wallonie eon coin-
puter kunnen gaan kopen omdat 
die daar toevallig goedkoper is. en 
hem later in Vlaanderen dumpen. 
De industrie verbindt zich ertoe 
om, als een eenduidige regeling er 
eenmaal is, binnen de zes moan-
den een regeling uit te werken 
waarbij ze haar oude materiaal ver-
werkt." Voorts vindt Tulkens het 
ook belangrijk dat er vanuit de 
Vlaamse, lees gewestelijke, regelin-
gen naar Europa gestapt wordt. 

controle nodig 
Peter Tulkens getuigt ook dat er 
vanuit de industrie niet meteen een 
principled bezwaar zou bemoan 
tegen hergebruik, hoewel iedere 
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computer die tweedehands ver-
kocht wordt, als potentiele concur-
rentie kan worden beschouwd. Hij 
relativeert: "De bedrijven zip] niet 
happig op tweedehands toestellen. 
Die gaan via bedrijven zoals Eco PC 
naar scholen die de toestellen good 
kunnen gebruiken. Maar de produ-
centen van computers willen wel 
dat hergebniik met strikte commie 
gepaard gaat met name omwille 
van aansprakelijkheidsproblemen." 
Een oude computer kan alleen ver-
kocht worden als hij ook nog werkt. 
De kans is groot dat er slechts een 
onderdeel kapot is. Een moeder-
bord naar de vaantjes betekent niet 
noodzakelijk dat ook de harde 
schijf. het diskettestarion of het 
geheugen eraan zijn. Die zijn in 
principe nog perfect bruikbaar in 
een andere machine. Is je toestel 
compleet onbruikbaar doordat het 
verbrand is of een blikseminslag te 
verduren kreeg, dan zegt VLAREA 
(Vlaamse Reglementering lnzake 
ANalvoorkoming en Beheer) dat 
afgedankte computers als bruin-
goal worden bestempeld. Het zijn 
met andere woorden bijzondere 
afvalstoffen die door hun card,  

samenstelling en herkomst onder-
worpen zijn aan een bijzondere 
reglementering. Ze mogen niet als 
geheel in de afvalcontainer omdat 
ze zware materialen lxwattcn. 
Vooral de beeldschennen zorgen 
bier voor problemen. Vandaar ook 
dat bij de meeste recyclagebedrij• 
von con kleine bijdrage gevraagd 
wordt voor het scherm. Hancart 
Recycling uit Maldegem, een 
bedrijf dat computers ontrnantelt. 
vraagt hiervoor bijvoorbeeld 300 
frank. 

recyclagebedrijven 
In principe zijn de containerparken 
niet gemachtigd om oude compu-
ters in ontvangst to nemen. De con-
sument dient dus naar bedrijven 
zoals Hancart to stappen. Maar 
voor die bedrijven zijn de steeds 
kleinere hoeveelheden edele meta-
len op de printerkaarten letterlijk 
een streep door de rckening. 'Foch 
zijn in Belgie nog zo'n vijftien fir-
ma's op doze markt actief. Op de 
site van OVAM kan do lijst van 
recyclagebedrijven met eon licentie 
geraadpleegd worden. 
Computers die hun weg niet meer  

vinden naar con gelukkige tweede 
bezitter, gaan rum- een recyclagebe-
drijf als Aparec, ecn gezamenlijke 
dodncr van de Vlar en Van 
Gansewinckel. Zij zijn gespeciali-
scerd in materiaalhergebntik. Alles 
wat bij het bedrijf binnenkomt. 
wordt op deskundige manier ver• 
nietigd. Want, we herhalen het nog 
maar eens: de computer mag niet 
zomaar op de vuilnishoop. Een 
computer bestaat uit kunststof, glas 
en metalen. In het zoemende ding 
dat ons aller bureaus siert, zit onge-
veer eon halve kilogram alumini-
um. driekwart kilogram koper en 
vier kilogram andere, wcinig waar-
devolle materialen. De componen-
ten op epoxy-printerkaarien bevat-
ten zeer kleine - en steeds mindere 
• hoeveelheden good, zilver, nikkel. 
zink. tin. Ook Andries uit 
Herentals is zo'n sorteerbedrijf. 
Bedrijven als Siemens en Dc Post 
leveren hun oud materiaal bij het 
bedrijf af. Fons Andries: 
"Beeldschcrm en toetsenbord gaan 
onmiddellijk naar Mirec, eon eind-
verwerkingsbedrijf in Nederland." 

tewerkstelling 
Op het vlak van tewerkstelling is 
het kotnmer en kwel. Fons 
Andries: "Het is onbetaalbaar om 
normaal ingeschreven personen in 
doze branche aan het werk te stol-
len." Dus worden nogal eons 
beschutte werkplaatsen of alterna-
tieve werkvomien ingeschakeld. 
Overigens werkt het vaak omge-
keerd. Vanuit de bekommemis om  

kansamien aan het work to stencil, 
wordt vaak voor de recyclagehran• 
the gekozen. Zo ook RecuPC in 
Kessel-Lo bij Leuven, een tewerk• 
stellingsproject voor langdurig 
werklozen. Zij verzamelen tweede-
hands pc's, herstellen en reinigen 
ze en verkopen ze uiteindelijk aan 
scholen. vzw's en mensen die zich 
goon nieuwe computer kunnen ver-
oorloven. Ook Digicenter in 
Lommel is een dergelijk project. In 
een samenwerking tussen de 
Europese Unie, het stadsbestuur en 
het OCMW van Lommel verzame-
len ze tweedehands computermate-
rialen die ze gebruiken om eon 
opleiding to geven aan kansarmen. 
Daarnaast geeft Digicenter ook cur-
sussen in digitalisatietechnieken. 
De tweede kans staat hier duidelijk 
centraal, niet de concurrentie met 
andere bedrijven. 

Mieke De Jaegher 

oil's 
Flection Belgium • 
Eco PC Services 
Prins Boudewijnlaan 17/6 
2550 Kontich 
tel 03/451.32.20 
01  http://www.ecopc.be  
02 http://www.ftection.be  

Hancart Recycling bvba 
Vliegplein 5o 
9990 Maldegem 
tel. 050/72.03.80 

OVAM 
Kan. Dc Deckerstraat 

z800 Mechelen 
tel. 015/28.42.84 
03  http://www.ovam.be  

voor een lijst van schrootverwer• 
kers met een licentie: doorklik-
ken op "Databases en Lijsten", 
"Databanken Ophalers/ 
Verwerkers". "Selectief 
Ingezamelde Stromen", "elek-
trisch en elektronisch schroot" 

Andries bvba 
Hannekenstraat 9 
220 Herentals 
tel. 014/23.53.25 

RecuPC 
Diestsesteenweg 14 
3010 Kessel-Lo 
tel. 016/26.13.49 
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