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Regeling voor metaalrecyclers 

Het gaat bij deze regeling voor metaalrecyclers om grote apparatuur (groter dan 50 cm zoals een 
wasmachine, vaatwasser, droger, cv-ketel, grote ventilator en boiler) en kleine apparatuur (gelijk aan of 
kleiner dan 50 cm zoals een stofzuiger, magnetron, haardroger, koffiezetapparaat en waterkoker) en ICT. 

Armaturen en CV/boilers 
Voor gescheiden ingeleverde armaturen en gescheiden ingeleverde CV/boilers wordt een hoger tarief 
gegeven/is tariefdifferentiatie van toepassing.  

Zie -onder het blok- het overzicht met apparatuur cat 4, 5 en 6 die onder de regeling valt.  

De Europese WEEE / AEEA richtlijn definieert zes categorieën elektrische en elektronische apparatuur die 
binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen.  
 
Categorie 1 - warmte- en koude uitwisselende apparatuur  

Categorie 2 - schermen en monitoren  

Categorie 3 - lampen  

Categorie 4 - grote apparatuur, excl. zonnepanelen 

Categorie 5 - kleine apparatuur  

Categorie 6 - klein ICT  

 
Cat. 4 - Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm) 

 

Naam  

Afzuigkappen 

Barbecues, grill- en kookplaten (> 50 cm) 

Magnetrons en ovens (> 50 cm) 

Fornuizen 

Vaatwassers 

Wasmachines  

Wasdrogers (zonder warmtepomp) 

Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (> 50 cm) 

Stofzuigers en vloerreinigers (> 50 cm) 

Ketels, boilers en geisers (> 50 cm) 

Zonnebanken 

Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (> 50 cm | > 150 m³/uur) excl. buizen 

Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (> 50 cm | ≤ 150 m³/uur) excl. buizen 

Ventilatie-, recirculatie- en verwarmingsapparatuur (> 50 cm | los) excl. buizen 

Verwarmings- en warmwaterapparatuur (> 50 cm | inbouw) excl. buizen 
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Grootkeukenapparatuur (ongekoeld) 

Automaten (ongekoeld) 

Textielbewerkingsapparatuur (> 50 cm) 

Elektrische muziekinstrumenten (> 50 cm) 

Elektrisch speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur (> 50 cm) 

Medische apparatuur (> 50 cm) 

Meet- en regelapparatuur (> 50 cm) 

Audio- en videoapparatuur (> 50 cm) 

Armaturen voor TL-, spaar- en gasontladingslampen (> 750 gram) 

Armaturen met geïntegreerde led ( > 750 gram) 

Armaturen voor verwisselbare led (> 750 gram) 

Elektrisch gereedschap (> 50 cm) 

Elektrische fietsen 

Open Scope apparatuur (> 50 cm | zonder primaire elektrische functie) 

 

 

Cat 5 - Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm) 

 

Naam  

Barbecues, grill- en kookplaten (≤ 50 cm) 

Magnetrons en ovens (≤ 50 cm) 

Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (≤ 50 cm) 

Stofzuigers en vloerreinigers (≤ 50 cm) 

Ketels, boilers en geisers (≤ 50 cm) 

Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (≤ 50 cm | ≤ 150 

m³/uur) Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (≤ 50 cm | > 150 

m³/uur)* Ventilatie-, recirculatie- en verwarmingsapparatuur (≤ 50 cm | los) 

Verwarmings- en warmwaterapparatuur (≤ 50 cm | inbouw) 

Textielbewerkingsapparatuur (≤ 50 cm) 

Elektrische muziekinstrumenten (≤ 50 cm) 

Spelcomputers 

Elektrisch speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur (≤ 50 cm) 

Medische apparatuur (≤ 50 cm) 

Meet- en regelapparatuur, incl. melders, sensoren en schakelaars (≤ 50 cm) 

Audio- en videoapparatuur (≤ 50 cm) 

Armaturen voor TL-, spaar- en gasontladingslampen (≤ 750 gram) 

Armaturen met geïntegreerde led (≤ 750 gram) 

Armaturen voor verwisselbare led (≤ 750 gram) 
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Elektrisch gereedschap (≤ 50 cm) 

Open Scope apparatuur (≤ 50 cm | zonder primaire elektrische functie) 

 

 

 

 

 

 

Cat 6 - Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm) 

 

Mobiele telefoons 

Desktop computers (<= 50 cm) 

Printers en scanners (<= 50 cm) 
 

 

I(C)T- en kantoorapparatuur (<= 50 cm | huishoudelijk)  

I(C)T- en kantoorapparatuur (<= 50 cm | professioneel) 

 


