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Belgische autorecyclage neemt grote sprong voorwaarts
In 2012 werden in België 160.615 afgedankte voertuigen ingezameld, samen goed voor zo’n 158.780
ton aan materialen. Van die totale massa werd het afgelopen jaar 93% hergebruikt, gerecycleerd of
energetisch gevaloriseerd. Een stijging van 2% ten opzichte van 2011. Dat staat te lezen in het
jaarverslag van Febelauto vzw, het Belgische beheersorganisme voor afgedankte voertuigen.
Zowel de regionale wetgeving als de uniforme Europese Richtlijnen voor inzameling, verwerking en
recyclage van afgedankte wagens schrijven vandaag voor dat minstens 85% van de ingezamelde
autowrakken moet worden teruggewonnen, waarvan maximaal 5% door energetische valorisatie
(verbranding met energieterugwinning). Tegen 2015 moet dat recyclagepercentage echter stijgen tot
95%, waarvan maximaal 10% door energetische valorisatie.

Belangrijke mijlpaal
Na drie jaar een recyclagepercentage van 91% te hebben geboekt, maakte Febelauto in 2012 een
beslissende sprong voorwaarts. “Mede dankzij een verhoogde energieterugwinning, werd vorig jaar
93% van de totale ingezamelde massa gerecycleerd”, zegt Catherine Lenaerts. “Dat betekent dat nu
nog slechts 7% als restfractie wordt gestort. Dit is zonder meer een cruciale doorbraak op weg naar
onze doelstelling voor 2015.”

Technologische innovatie als drijfveer
Om tegen 2015 nog 2% beter te doen, trekt Febelauto volop de kaart van innovatie. “We blijven
zoeken naar nieuwe, hoogtechnologische manieren om nog meer te recycleren nadat een wrak is
geschredderd”, licht Catherine Lenaerts toe. “Zo zetten we bijvoorbeeld bacteriën in om
concentraten van ultrafijne metalen te filteren uit het shredderresidu. Dit soort unieke knowhow
zorgt ervoor dat België op het vlak van post-shreddertechnologie tot de allerbesten in Europa
behoort.”

Sterk inzamelcijfer
Ten opzichte van 2011 werden 3% minder afgedankte wagens ingezameld via de erkende centra,
maar in 2012 viel ook de verkoop van nieuwe voertuigen terug met 15% (bron: DIV en Febiac). “De
meeste afgedankte wagens worden ingeleverd als particuliere houders een nieuwe auto kopen”,
verduidelijkt Catherine Lenaerts. “Als de verkoop van nieuwe wagens plots daalt, merken wij dat al
enkele maanden later in onze inzamelcijfers. Dat we ondanks de sterk gedaalde verkoop van nieuwe
wagens toch 160.615 wrakken konden inzamelen, is dus een erg sterk resultaat te noemen.”

Groeimarge
Ondanks deze indrukwekkende resultaten, is er nog ruimte voor verbetering. “We hebben berekend
dat we momenteel 70% van ons inzamelpotentieel waarmaken”, bevestigt Catherine. “30% procent
van de afgedankte voertuigen komt nog niet bij één van onze erkende centra terecht. Om daar
verandering in te brengen, zetten we in 2013 onze strijd tegen de oneerlijke concurrentie van illegale
centra onverminderd verder. Dat doen we aan de hand van grondige controles en nauwe
samenwerkingen met de gewestelijke overheden.”
Voor meer informatie kunt u terecht bij Catherine Lenaerts, directeur van Febelauto vzw,
Woluwedal 46 bus 13, 1200 Brussel, tel: +32 2 778 64 25 of catherine.lenaerts@febelauto.be. Het
volledige jaarverslag vindt u hier online.
Beeldmateriaal te downloaden op www.febelauto.be:
•
•
•

de meest markante resultaten uit het jaarverslag in een verhelderende infografiek;
een foto van Catherine Lenaerts, directeur van Febelauto;
het logo van Febelauto.

Over Febelauto
De vzw Febelauto werd in 1999 opgericht door verschillende beroepsfederaties die actief zijn in de
autosector. Als beheersorganisme voor afgedankte voertuigen in België, stimuleert en coördineert
Febelauto de inzameling, verwerking en recyclage van autowrakken.
Dat doet het onder meer door de milieuvriendelijke verwerking van wrakken door erkende
verwerkingscentra en shredderinstallaties nauwgezet op te volgen. Febelauto verzamelt hierover
alle relevante gegevens en rapporteert deze aan haar leden en overheden. De vzw leidt ook het
overleg tussen verschillende belangengroepen en de drie gewesten in goede banen.
Tot slot is het ook de taak van Febelauto om erkende verwerkingscentra, recyclage-operatoren,
overheidsmedewerkers, particuliere en professionele laatste houders te informeren over alle
aspecten van het inzameling- en verwerkingsproces.
Meer informatie vindt u op www.febelauto.be. In het kenniscentrum vindt u verhelderende cijfers
en resultaten.

