
IS DE AEEA OP UW PRODUCT VAN TOEPASSING?

LET OP!
Deze diagrammen zijn bedoeld als een snelhulpmiddel.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Wij raden aan om bij twijfel altijd de AEEA-richtlijn te 
raadplegen*.

*  op www.stichtingrta.nl kunt u een pdf-bestand downloaden 
met uitgebreide informatie over de AEEA-richtlijn.

Aan de hand van onderstaand diagram kunt u eenvoudig vaststellen of de richtlijn betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) van toepassing is op uw product.

Is het apparaat afhankelijk van elektrische stromen of elektro-
magnetische velden om naar behoren te kunnen werken, of is het een 
apparaat voor het opwekken, overbrengen en meten van elektrische 
stromen of elektromagnetische velden?  ja

Is het apparaat ontworpen voor gebruik met een spanning groter 
dan 1000 Volt wisselstroom of 1500 Volt gelijkstroom?  NEE

Is het apparaat een grote, niet-verplaatsbare industriele installatie?
Bijv.:  Industriële robots, Industriële meet- en monitorinstallaties. 

(ga naar diagram B) NEE

Is het apparaat een onderdeel van een ander type product dat niet 
onder de regeling valt?
Bijv.:  Producten voor gebruik in auto’s, vrachtwagens,  

vliegtuigen of schepen. NEE

Is het apparaat een onderdeel van een grote, niet-verplaatsbare 
industriEle installatie?
Bijv.:  Transformatoren, elektrische motoren, schakel- en controleproducten, 

beveiligingsrelais, programmeerbare controllers, sensoren en 
transducers. NEE

Valt het apparaat onder een andere afvalbeheerrichtlijn of -wet?
  NEE

Is het apparaat specifiek voor militaire doeleinden bedoeld?  NEE

Valt het apparaat onder een van de tien in de richtlijn genoemde 
categorieEn? (zie www.stichtingrta.nl) ja

Het apparaat valt onder de AEEA-richtlijn

Is het een samengebouwde installatie?
Bijv.:  Een industriële elektrische installatie bestaande uit samengebouwde 

onderdelen, systemen, producten en/of componenten  
(eventueel van verschillende producenten)  ja

Is het apparaat niet-verplaatsbaar?
Bijv.:  Een aan de wand of op de vloer gemonteerd paneel of installatie  ja

B  (Is het een niet-verplaatsbare industriële installatie?)

Het apparaat is een niet-verplaatsbare industriEle 
installatie en valt niet onder de AEEA-richtlijn

..

..

..

Is het professioneel geInstalleerd?
Bijv.:  De installatie en demontage wordt gedaan door hierin  

gespecialiseerde vakmensen ja

..

A  (Valt een apparaat onder de AEEA-richtlijn?)




