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1. ALGEMEEN : 

AEEA omvat alle apparaten waaraan een stroomdraad hangt of waarvoor een batterij 

nodig is om ze te laten functioneren. Enkele voorbeelden : elektrisch speelgoed, 

computers, draagbare computers, televisies en monitoren, gsm, wasmachine, 

droogkasten, frigo’s..enz. 

 

AEEA wordt bij Casier onderverdeeld in een aantal grote groepen : 

   AEEA KV  : alle apparaten waarin een koelfunctie zit, dus ook airco’s 

   AEEA TVM : beeldbuismateriaal (TV, monitoren) maar ook flat-screens..enz 

   AEEA GROOT  : groot wit zoals wasmachines, droogkast, microgolf,  

    zonnebank… 

   AEEA KLEIN  : overige kleine toestellen zoals stofzuiger, strijkijzer,  

    speelgoed.. 

   AEEA IT  : It-toestellen zoals printers, computers, gsm..enz.. 

 

Al deze toestellen vallen onder een specifieke gratis aanvaardingsplicht door de 

producenten en invoerders van dergelijke toestellen en alle toestellen moeten 

gedepollueerd worden alvorens ze in de normale recyclingcyclus verder verwerkt 

mogen worden. 

 

2. RECUPEL : 

Recupel is opgericht als uitvoeringsorganisme voor de invoerders en constructeurs van 

elektrisch en elektronische apparatuur om hun verplichting van terugnameplicht na te 

komen. 

 

 

 

 

3. REGIONAAL OVERSLAGCENTRUM (ROS) : 

De ganse Casier group is door Recupel erkend als regioneel overslagcentrum voor alle 

AEEA en staat in voor de inzameling van de verschillende frakties. 

 

4. IDENTIFICATIE EN INZAMELING : 

Alle AEEA dient als afzonderlijke productengroep te worden gereceptioneerd en mag 

dus niet gemengd worden, voor depollutie, met gewoon schroot. 

 

AEEA KV : worden in speciale waterdichte containers gestapeld; 

AEEA TVM  : worden in speciale palletboxen gestapeld 

AEEA GW, OVE en IT : worden hetzij in een grote container, hetzij plastiek boxen 

of palletboxen ingezameld. 

 

5. WAARDE : alle AEEA heeft een vaste innamewaarde en volgt de normale 

schrootwaardeschommelingen niet. 

 

  

AEEA 

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur 
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6. VAN TOEPASSING ZIJNDE EURAL-CODES : 

20 01 23* - 16 02 11*  : Koel en vriesapparatuur (KV) 

20 01 35* - 16 02 10*  : Groot Witgoed (niet gedepollueerd) 

20 01 35* - 16 02 13*  : TV toestellen en monitoren 

20 01 35* - 16 02 13* - 16 02 12* : Overige toestellen (OVE) 

16 02 14    : gedepollueerd AEEA 

Ter info : 20 .. ..   = AEEA van huishoudelijke oorsprong 

       16 .. ..   = AEEA van professionele oorsprong 

 


