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Toetredingsgrondslagen 

Dit document betreft de huidige versie van Bijlage 2 van de ‘Overeenkomst tussen 

Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. en Onderneming in verband met de Stimuleringsregeling’ die door 

Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. ter hand is gesteld aan de Onderneming. Alle met hoofdletter 

geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de overeenkomst.  

 
  

1. Organisaties in het bezit van een of meerdere van de volgende grondslagen kunnen zich 
aanmelden als Onderneming en de Overeenkomst sluiten en indien zij aan de 
Toetredingsgrondslagen blijven voldoen, gedurende de Looptijd van de Overeenkomst de 
(Overige) Apparaatsoorten aanbieden aan een Verwerker en/of AEEA B.V.:  
  

1. CENELEC Type I certificaat  
 
of 
 

2. MRF Keurmerk incl. AEEA-module  
 

of   
 

3. Categorie 28.4 van de bijlage I onder C van het Besluit omgevingsrecht die betrekking 
heeft op één of meerdere van de volgende Euralcodes: 
  
• 16 02 11*: afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's en/of HFK’s 

bevat.  
• 16 02 13*: niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die 

gevaarlijke onderdelen bevat  
• 16 02 14: niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur  
• 16 02 15*: uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen  
• 16 02 16: niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen  
 
• 20 01 21*: lampen 
• 20 01 23*: afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat. 
• 20 01 35* niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur die gevaarlijke onderdelen (6) bevat  
• 20 01 36: niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur  
 

Daarnaast dient de houder van de Categorie 28.4 van de bijlage I onder C van het Besluit 
omgevingsrecht in zijn reguliere bedrijfsvoering tenminste te beschikken over; 
a) Een bewijs van (structurele) interne audits of controles op de bedrijfsprocessen die zien op 

de ontvangst, sortering en het transport van AEEA; 
b) Een risico- en veiligheidsplan voor de locatie(s) waar de (Overige) Activiteiten uitgevoerd 

gaan worden; 
c) Een bewijs dat gewerkt wordt conform en voldaan wordt aan geldende Arbo Wet- en 

Regelgeving; 
d) Een bewijs dat de locatie(s) evenals het handelen van de houder op deze locatie(s) waar de 

(Overige) Activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming is/zijn met (lokale) milieu Wet- 
en Regelgeving. 
 

of 
 

4.  een soortgelijk door AEEA B.V. schriftelijk goedgekeurde eis. 


