Elektr(on)ische
apparatuur (EEA)

Omschrijving
Voor EEA is Europese regelgeving.
Richtlijn 2002/96/EG stelt
producenten en importeurs van
elektr(on)ische apparatuur
verantwoordelijk voor de
inzameling en verwerking van de
afgedankte EEA. De Richtlijn
benoemt ook doelstellingen voor
hergebruik, recycling en nuttige
toepassing.
De Richtlijn is in Nederland
omgezet in het Besluit en de
Regeling beheer elektr(on)ische
apparatuur. Voor meer informatie,
zie de toelichting bij sectorplan 71
van het Landelijk afvalbeheerplan.
Onder EEA wordt in de regelgeving
verstaan: apparaten die elektrische
stromen of elektromagnetische
velden nodig hebben om naar
behoren te kunnen werken en
bedoeld zijn voor gebruik met een
spanning van maximaal 1000 volt
bij wisselstroom en 1500 volt bij
gelijkstroom. Ook verlichtingsapparatuur zoals TL- en
spaarlampen vallen onder deze
stroom.
Het Ministerie heeft een
handreiking opgesteld om te
bepalen wanneer een apparaat
onder de reikwijdte van de
regelgeving valt.
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Stichting ICT-Milieu:
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http://www.ictoffice.nl
• Recycling Technologische

Enkele tips

Apparatuur: Stichting RTA:

• Sla het af te voeren EEA liefst

www.stichtingrta.nl
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www.afvalgids.nl

• Koelapparatuur bevat

koelvloeistoffen. Beschadiging
kan leiden tot lekkage.
• Tl- en spaarlampen bevatten

kwikhoudend poeder. Gebruik
inzamelmiddelen ter voorkoming
van breuk.

