Een toonaangevende groep van belanghebbenden in de e-waste sector roept de EU op om haar beleid
inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) fundamenteel te wijzigen. Het WEEE
Forum, een prominente internationale vertegenwoordiger van UPV-organisaties (Uitgebreide
Producentenverantwoordelijkheid), heeft een nieuwe visie ontwikkeld die oproept tot een herziening
van het huidige systeem van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, met inbegrip van
doelstellingen, die volgens het WEEE-Forum niet geschikt zijn voor het beoogde doel.
Op basis van recent onderzoek van het “United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)”
en tegen de achtergrond van het feit dat maar heel weinig EU-lidstaten in staat zijn om de
inzamelingsdoelstellingen voor 2019 voor AEEA te halen, ondanks de enorme vooruitgang die is
geboekt bij de aanpak van de toenemende hoeveelheid gegenereerd e-afval, stelt WEEE Forum vier
essentiële stappen vast die moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat het systeem
rechtvaardig en haalbaar is.
De eerste is de zogenaamde "All Actors Approach" en is een beleidsmodel waarbij alle particuliere en
openbare entiteiten die toegang hebben tot AEEA en dus betrokken zijn bij de inzameling, de logistiek,
de voorbereiding voor hergebruik, het opknappen, de verwerking of de recycling van AEEA, of bij de
bijbehorende toezicht-, wetgevings- en handhavingsactiviteiten, onderworpen zijn aan minimale
wettelijke verplichtingen met betrekking tot onder meer de naleving van de wetgeving, de rapportage
aan de bevoegde autoriteiten en het voldoen aan officiële normen en communicatie.
Ten tweede dat de producentenorganisaties alleen verplicht zijn de AEEA in te zamelen waartoe zij
toegang hebben, d.w.z. die bij de inzamelingsinrichtingen wordt gedeponeerd of aan hen wordt
afgegeven, en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor wat buiten hun bereik ligt, bijvoorbeeld behandeld
als metaalschroot. Voor die AEEA die zij in handen hebben, zullen zij deze voor 100% inzamelen. De
voorgestelde aanpak beveelt ook een rol voor UPV-organisaties aan die gericht is op de middelen en
niet alleen op het doel. UPV-organisaties zouden ook een relevante rol spelen bij het ondersteunen
van acties die niet-gerapporteerde AEEA-stromen omzetten in officieel gerapporteerde en correct
verwerkte AEEA.
De derde voorgestelde stap is de invoering van verschillende maatregelen die de autoriteiten zouden
moeten nemen om de inzameling van AEEA te ondersteunen. Het gaat onder meer om het opzetten
van een coördinatieorgaan, het verbeteren van het inzamelingsnetwerk en een beter toezicht op de
AEEA-stromen.
Ten slotte wordt opgeroepen tot een herziening van de berekeningsmethode voor de vaststelling van
de streefcijfers voor de hoeveelheid AEEA die in elke lidstaat moet worden ingezameld. Deze is
gebaseerd op de hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die op de markt wordt gebracht
of op de hoeveelheid eerder gegenereerde AEEA.
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