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SUEZ EN TERRACYCLE BUNDELEN KRACHTEN IN EUROPA VOOR DE ONTWIKKELING VAN
INNOVATIEVE RECYCLING OPLOSSINGEN
SUEZ sluit een partnerschap met TerraCycle en verwerft 30% van de activiteiten in Europa,
waardoor het innovatieve inzamelings- en recyclingprogramma’s kan ontwikkelen in België,
Finland, Frankrijk, Nederland, het VK en Zweden. Het partnerschap bundelt de
inzamelingsprogramma’s van TerraCycle met een focus op gemeenschapsengagement en SUEZ’
expertise in afvalrecycling en -recuperatie. Het zal individuen, bedrijven en gemeenten nieuwe
oplossingen bieden voor het recycleren van afval dat voordien niet recycleerbaar was en dit afval
transformeren naar nieuwe secondaire grondstoffen.
TerraCycle is een internationaal erkend bedrijf dat selectieve inzamelingssystemen ontwikkelt voor
het recycleren van meer dan 100 specifieke moeilijk te recycleren afvalstromen (wegwerpitems,
specifieke verpakking, kantoorbenodigdheden, verzorgingsproducten, tandverzorgingsproducten,
gebruikte koffiecapsules en sigarettenpeuken) die momenteel niet door de traditionele recycling
kanalen worden behandeld. TerraCycle is actief in 20 landen en heeft partnerschappen met grote
bedrijven en merken en met gemeenten om recyclingprogramma’s op te zetten, zodat ook deze
producten en verpakkingen een tweede leven krijgen als secundaire grondstof.
Bijna 60 miljoen inzamelpunten werken al met TerraCycle:
-

Via ophaalprogramma’s die door vrijwilligers werden opgezet en die “gesponsord” worden
door bedrijven of gemeenten (inzamelpunten registreren zich op de website van TerraCycle
en krijgen punten toegekend die in donaties worden omgezet voor organisaties/ goede
doelen naar keuze)

-

Via recycling services die worden betaald door bedrijven zoals de "Zero Waste Boxes"

Via dit partnership breidt SUEZ zijn dienstverlening en activiteiten in Europa uit met innovatieve
inzamelmethoden en bijkomende recyclingkanalen voor al zijn klanten en in het bijzonder voor
producten die nood hebben aan een complexe verpakking en daarom zeer specifieke ophaal- en
sorteeroplossingen nodig hebben. En dit op vrijwillige basis, dus zonder verplichte
terugnamesystemen of specifieke sorteerwetgeving.
"Het is ons een waar genoegen dit innovatieve partnerschap met TerraCycle te mogen aankondigen.
Hiermee willen we meer en meer - en zelfs ook meer complex - afval recycleren waarbij we rekenen
op het engagement van iedereen – burgers, gemeenten en bedrijven – die van afval nieuwe
grondstoffen wil maken voor een meer circulaire en heilzamere economie in Europa,” zegt Jean-Marc
Boursier, Senior Vice President van SUEZ en verantwoordelijk voor Recycling and Recovery
activiteiten in Europa.

"Onze programma’s zijn bij de meest innovatieve voor het promoten van recycling. Het partnerschap
zal de recyclingmogelijkheden van SUEZ bij een breder publiek bekend maken en de ontwikkeling van
TerraCycle in Europa versnellen. Dankzij SUEZ’ expertise zal TerraCycle meer recyclingoplossingen op
maat kunnen bieden voor uiteenlopende afvalstromen,” vertelt Tom Szaky, CEO van TerraCycle.

EINDE

Over SUEZ
We staan aan de vooravond van een revolutie in ons gebruik van grondstoffen. Want in een wereld die wordt
geconfronteerd met uitdagingen zoals de hoge demografische groei, op hol geslagen verstedelijking en een tekort
aan natuurlijke rijkdommen, is het veiligstellen, het optimaliseren en het vernieuwen van middelen van cruciaal
belang voor onze toekomst. SUEZ (Paris: SEV, Brussels: SEVB) levert drinkwater aan 92 miljoen mensen, behandelt
het afvalwater voor 65 miljoen en zamelt het afval in van 34 miljoen mensen. Het recupereert jaarlijks 16 miljoen ton
afval en produceert 7 TWh aan lokale en hernieuwbare energie. SUEZ is aanwezig op vijf continenten met in totaal 82
536 medewerkers en is een zeer belangrijke speler op het vak van circulaire economie en duurzaam beheer van
grondstoffen. In 2015 realiseerde SUEZ een omzet van 15,1 miljard euro.
--SITA and all companies of the Group operate under the brand SUEZ.
TerraCycle
Het in 2001 opgerichte TerraCycle I wereldleider in het inzamelen en de herbestemming van moeilijk te recycleren
afvalstromen: van gebruikte chips zakken tot koffiecapsules en sigarettenpeuken. Het afval wordt verzameld via gratis
nationale merk gefinancierde recycling programma’s, mar ook via overheids- of consumentenfinanciering. Het verzamelde
afval wordt hergebruikt, geüpcycled of gerecycleerd in verscheidene betaalbare en duurzame consumentenproducten en
industriële toepassingen. Jaarlijks verzamelt en herbestemt TerraCycle over 20 landen miljarden enorm veel afval,
waardoor het miljoenen kan doneren aan scholen en goede doelen. TerraCycle is ook onderwerp van een komedie van een
half uur, die ‘Human Resources’ heet, en loopt op Pivot TV in de Verenigde Staten (dit najaar al voor het derde seizoen).
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