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TWEEDEHANDSCIRCUIT

1.Inleiding
Onder het afval dat gezinnen produceren, bevinden zich heel wat voorwerpen die nog worden hergebruikt in
de toestand waarin ze zich bevinden of, in mindere mate, na reparatie. Bepaalde voorwerpen zijn ook
geschikt voor terugwinning van reserveonderdelen.
Het gaat om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meubels (keukenmeubels, tuinmeubels, salonmeubels, eetkamermeubels, slaapkamermeubels, met
inbegrip van matrassen, kantoormeubels)
Grote elektrische huishoudtoestellen (wasmachines, vaatwasmachines, droogkasten, koelkasten)
Kleine elektrische huishoudapparatuur (strijkijzers, keukenrobots, stofzuigers, boenmachines
enzovoort…)
Computerapparatuur en apparatuur voor kantoorautomatisering (computers, printers, telefoons,
portables, faxtoestellen, kopieermachines)
Tv, hifi-installatie, video, fototoestellen, camera’s
Huishoudartikelen (vaatwerk, lampen en staande lampen, binnenhuisinrichting, schilderijen, spiegels,
snuisterijen enzovoort)
Vrijetijdsartikelen (fietsen, boeken, speelgoed, zwembad, fitnesstoestellen, ligstoelen…)
Doe-het-zelf- en tuinierartikelen (boormachines, schuurmachines, grasmaaiers, haagscharen,
enzovoort…
Andere: tapijten

Hoewel deze "voorwerpen" herbruikbaar zijn, kunnen ze terechtkomen in de afvalstromen (containerparken,
gewestelijk containerpark, netheidscampagne, huis-aan-huisophaling van grof huisvuil enzovoort). Volgens
een enquête in Vlaanderen zou ongeveer 15% van het afval bestaan uit herbruikbare voorwerpen.
In het Brusselse Gewest zou volgens een gerichte vuilnisbakanalyse 1,3% van de grijze zakken bestaan uit
voorwerpen die kunnen worden verkocht in tweedehandswinkels, dit is 2450 ton/jaar.
Het onderstaande schema toont de distributiekanalen die herbruikbare goederen zouden moeten volgen:
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Kaart 50.1: Schema van de herbruikbare goederen

2.Selectieve ophaling
Een zeker aandeel van dit afval wordt ingezameld door verenigingen voor sociale economie, zoals Spullenhulp,
Oxfam, La Poudrière-Emmaüs, het Leger des Heils, Terre.
Deze verenigingen bieden een gratis ophaalservice, op verzoek, van goederen waarvan de bewoners denken
dat ze herbruikbaar zijn.
Sommige vzw’s hebben, naast de ophaling en de tekoopstelling in tweedehandswinkels, specialiteiten
ontwikkeld:
•
•
•

Spullenhulp: werkplaats voor praktijkopleiding in het repareren van witgoed (wasmachines,
droogkasten, wringers enzovoort…).
Oxfam: werkplaats voor reparatie en updating van computerapparatuur.
La poudrière-Emmaüs: werkplaats voor decoratie van meubels, aanvoer van elektronica-afval naar
demonteer- en recyclingcentra.

Naast deze actoren bestaan er hergebruikacties van ocmw's, lokale missies, de commerciële sector (grote
opruimingsmarkt, winkels waar particulieren artikelen verkopen enzovoort) en de niet-commerciële sector:
Bond van Grote en Jonge Gezinnen, brocante van particulieren, ruilbeurs enzovoort.

.2.1.Aanvoer van herbruikbare voorwerpen
Volgens een enquête van juli/augustus 2001 bij 600 sociologisch representatieve Brusselaars verklaren
meer dan 20% van de ondervraagde gezinnen zich van elektrische huishoudtoestellen te ontdoen via het
tweedehandscircuit.
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Figuur 50.2: Brusselaars verklaren elektrische huishoudtoestellen te hergebruiken of te verwijderen
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.2.2.Tonnenwicht ingezameld in 2001
Tabel 50.3: Tonnenwicht ingezameld in 2001
Ophaling (t/jaar)

Ophaling
Totaal

Brocante

AEEA*

Textiel **

Spullenhulp

3000

2160

450

0

Oxfam

555,2

424,5

111

19,7

Het Leger des Heils
La poudrière
total

500

360

75

65

1000

720

150

130

5055,2

3664,5

786

214,7

* AEEA = afval van elektrische en elektronische apparatuur
** omvat niet de hoeveelheden textiel die door diezelfde verenigingen deur aan deur of via houten
verzamelhokjes worden ingezameld (zie fiche 19. Selectieve ophaling van textiel door de verenigingen)
De opgehaalde voorwerpen worden:
•
•
•

voor 70 % hergebruikt (verkoop in tweedehandswinkels),
voor 15 % gerecycleerd (schroot, hout)
voor 15 % verwijderd.

3.Kennis van en vertrouwen in de tweedehandsketen
Volgens dezelfde enquête van 2001 hebben 20 tot 30 % van de ondervraagden geen vertrouwen in de
kwaliteit van tweedehandstoestellen.
Figuur 50.4 toont dat 53 % van de mensen er nooit aan denkt om tweedehands te kopen.
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Figuur 50.4: % personen dat eraan denkt tweedehands te kopen alvorens iets nieuws te kopen
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RDC environnement en Watco-Noord, analyse des déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale,
2001

2.

BIM verslag over hergebruik – 2002 – niet-gepubliceerd.

3.

Enquête over ecogedrag - Sonecom - 2001
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