FEE heeft samen met de andere federatie die de producenten vertegenwoordigen een nieuwe
Aanvaardingsplichtconvenant onderhandeld met OVAM, die de uitvoering regelt van de uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid in het Vlaamse gewest voor de afgedankte elektrische en
elektronische apparaten, ter vervanging van de bestaande milieubeleidsovereenkomst. De convenant
vormt het kader waarbinnen Recupel werkt.
De huidige milieubeleidsovereenkomst werd gepubliceerd op 18 mei 2016 en loopt tot 28 mei 2021.
Het wettelijk kader werd intussen grondig aangepast, waarbij het instrument van de
milieubeleidsovereenkomst werd vervangen door dat van de Convenant, met een lichtere procedure.
Het principe blijft wel, met name een onderhandelde overeenkomst.
Nieuw is dat de Convenant wordt afgesloten voor een duur van 8 jaar i.p.v. 5 jaar bij een
milieubeleidsovereenkomst.
OVAM organiseert momenteel een consultatite van de stakeholders (tot 19 april).
De tekst zal gefinaliseerd worden tijdens een vergadering op 26 april 2021.
De voornaamste wijzigingen in vergelijking met de bestaande MBO zijn:
•

•

•
•
•

Een engagement van Recupel om de inzameling via de eigen kanalen en via het chartersysteem
te laten toenemen met jaarlijks gemiddeld 3.000 ton voor gans België en voor de volledige
periode van de convenant. Deze doelstelling wordt in het derde en in het zesde kalenderjaar
na de inwerkingtreding in onderling overleg geëvalueerd. Indien nodig zal het inzamelsysteem
aangepast worden na deze evaluatie.
Recupel voorziet voor de volledige duur van de convenant (8 jaren) een totaalbudget van
6.000.000 EUR ter aanwending van initiatieven in de circulaire economie (budget voor gans
België). Hieronder vallen alle initieven die verder gaan dan de gewone inzameling en
verwerking. Het is het Bestuursorgaan van Recupel dat zal beslissen over de aanwending van
deze middelen. Ook personeelskosten kunnen in rekening worden gebracht.
Hergebruik: toename met 50% van de hoeveelheden die in hergebruik gebracht worden.
De OVAM verbindt zich tot een jaarlijkse verhoging van 1.500 ton van de hoeveelheden AEEA
die worden gerapporteerd buiten Recupel (BeWEEE) via een zogenaamde stroomopvolger.
Recupel zal een studie uitvoeren om de sectoren van herstel en hergebruik in kaart te brengen
(toestellen die werden gerepareerd (tijdens en buiten de garantie), die werden voorbereid op
hergebruik en/of in hergebruik werden gebracht.

