Invoering wijzigingen rapportagecategorieën (A)EEA
Opgavejaar 2019 en verder
Vanaf 15 augustus 2018 zijn diverse wijzigingen in de Regeling AEEA van kracht geworden. Echter om de
rapportage overzichtelijk en vergelijkbaar te houden is in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat besloten dat de daarbij horende wijziging in rapportagecategorieën pas vanaf 1 januari 2019 zal
worden gehanteerd.
In dit document wordt aangegeven in welke categorieën vanaf 1 januari 2019 gerapporteerd moet worden
door producenten en verwerkers aan het Nationaal (W)EEE Register. Dit document is afgestemd met het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.
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Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur
Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur (huishoudelijk/dual-use)
Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur (professioneel¹)
Schermen, monitors en apparatuur (met schermen die een oppervlakte hebben > 100 cm2)
Beeldbuizen (huishoudelijk/dual-use)
Flatpanels (huishoudelijk/dual-use)
Laptops, tablets en navigatieapparatuur² (huishoudelijk/dual-use)
Schermen, monitors en apparatuur met schermen (professioneel¹)
Lampen
Led-lampen
TL-, spaar- en gasontladingslampen
Grote apparatuur (met buitenafmeting > 50 cm)*
Grote apparatuur (>50cm | huishoudelijk/dual-use | excl. zonnepanelen, elektrische fietsen)
Grote apparatuur (>50cm | professioneel¹ | excl. zonnepanelen, elektrische fietsen)
Zonnepanelen³
Elektrische fietsen²
Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting > 50 cm)**
Kleine apparatuur (≤50cm | huishoudelijk/dual-use)
Kleine apparatuur (≤50cm | professioneel¹)
Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting > 50 cm)
IT- en telecom apparatuur (≤50cm | huishoudelijk/dual-use)
IT- en telecom apparatuur (≤50cm | professioneel¹)

* Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 vallen
** Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 en 6 vallen
¹ Het onderscheid tussen huishoudelijk/dual-use en professioneel geldt voor rapportage van de Put on Market, voor verwerking is dit
onderscheid niet/nauwelijks te maken en mag alles gerapporteerd worden onder huishoudelijk/dual-use. Indien voor de Put on Market het
onderscheid niet/nauwelijks te maken valt, volstaat een onderbouwde schatting.
² Voor de rapportagecategorieën laptops, tablets en navigatieapparatuur en elektrische fietsen volstaat een onderbouwde schatting
(steekproeven) voor de rapportage van verwerking.
³ Zonnepanelen met een buitenafmeting van ≤ 50 cm mogen tevens in deze categorie worden opgegeven, het aandeel zonnepanelen met
een buitenafmeting van ≤ 50 cm wordt geschat op minder dan 1%. Deze verdeling zal via steekproeven in kaart worden gebracht en
separaat worden gerapporteerd.

