
In het buitenland bestaat al sinds geruime tijd het begrip
“urban mining”. De mijnen waar edele metalen worden
ontgonnen geraken uitgeput en men verwacht op termijn
een schaarste aan deze grondstoffen. In onze dorpen en
steden ligt echter een overvloed aan grondstoffen, verwerkt in allerlei apparatuur. Apparatuur die we vaak niet
meer gebruiken door de snelle evolutie van de technologie.
Urban mining betekent dat we als het ware onze steden moeten gaan beschouwen als een mijn. Een mijn die moet ontgonnen worden.
Door het inzamelen van ons elektronisch afval kunnen de grondstoffen
herwonnen worden en gebruikt worden voor nieuwe (industriële) toepassingen.
Europa heeft alvast ingezien dat urban mining een absolute noodzaak
is en heeft haar lidstaten verplicht om tegen 2019 minstens 65% van de
gebruikte apparaten in te zamelen. Momenteel halen we deze doelstelling helemaal niet en om die reden heeft de Vlaamse overheid begin 2013
nieuwe wetgeving uitgevaardigd.
Deze nieuwe bepalingen maken het wettelijk mogelijk dat scholen, verenigingen, organisaties, … zeer actief klein elektronisch materiaal (AEEA)
gaan inzamelen, mits enkele duidelijke voorwaarden worden nageleefd:
De inzameling dient te gebeuren in samenwerking met een erkend
inzamelaar (zoals Recyca)
Enkel klein materiaal mag ingezameld worden ( < 25cm).
Inzamelen mag twee maal per jaar in de vorm van een inzamelweek
De inzamelaar dient een educatief project aan te bieden.
Let wel, voor lege cartridges en toners gelden andere regels zodat u ze het
hele jaar door mag inzamelen.
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Lege cartridges en toners mogen het hele jaar worden ingezameld. Klein
elektronisch afval mag ingezameld worden in de vorm van inzamelweken.
Onderstaand overzicht toont u dat het gamma bijzonder breed is en dat elk
gemiddeld huishouden zeker 25 kg in totaal bij elkaar zal weten te sprokkelen. Doe de test voor uzelf en u zal versteld staan wat u thuis allemaal
tegenkomt!
U mag zelf geen groot materiaal (computers, servers laptops) inzamelen
maar u kan ons wel in contact brengen met bedrijven via de active
module – actieve sponsoring – en op die manier eenvoudig extra
opbrangsten verdienen.

inkjets en tonercartridges

walkmans

adapters allerlei

gameconsoles

laders laptop

fototoestellen

kabels en snoeren allerlei

videocameras

gsm’s

routers

iphones

modems

smartphones

hubs

muziek cd’s

switches

cd-roms

acces point

dvd’s

docking stations

muizen

afstandsbedieningen

toetsenborden

webcams

cd-rom / dvd-rom drives

usb-sticks

blu-ray drives

card-readers

rekenmachines

thermostaten

externe harde schijven

telefoons

ipads

draagbare telefoons

tablets

gps

ipods

divers heel klein elektronisch

mp3-spelers

materiaal

e-readers
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