RECUPEL-BIJDRAGE OP ELEKTRO-APPARATEN
1. Overgang van 10 naar 6 categorieën
De apparatenlijsten groeperen de elektro-apparaten waarop een Recupel-bijdrage wordt aangerekend. Vanaf 01/01/2022 worden de apparaten
niet langer ingedeeld in 10, maar in 6 hoofdcategorieën en dit op basis van de categorieën vermeld in de Europese Richtlijn 2012/19/EU.
Deze 6 categorieën representeren een open toepassingsgebied, d.w.z. dat alle elektr(on)ische apparaten aan te geven zijn, tenzij anders vermeld in
deze apparatenlijst (zie punt 1.2).

1.1 Open scope
Hieronder lichten we deze nieuwe 6 hoofdcategorieën toe. De criteria van de nieuwe indeling zijn gebaseerd op de a a r d van het apparaat
(warmte- of koude-uitwisselende apparatuur, apparatuur met een scherm, lampen, kleine en grote elektr(on)ische apparatuur en ICT-apparaten)
en op basis van de afmetingen (groter/kleiner dan 50 cm).
Categorie
1 Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur
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Definitie
Dit zijn elektrische en elektronische apparaten ("EEA") die worden gebruikt om te
koelen en/of te verwarmen en/of te ontvochtigen (via andere stoffen dan water –
bijvoorbeeld met gas, olie, koelmiddel of een secundaire vloeistof).
Schermen, monitoren en apparatuur met schermen Schermen en monitoren zijn EEA die bedoeld zijn om beelden en informatie te
die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm² verstrekken op een elektronisch display zoals kathodestraalbuizen (CRT), LCDschermen (LCD), displays met lichtdioden (LED's) of andere soorten elektronische
displays.
Lampen
Een voorwerp dat in gecombineerde toepassing met een toestel een object of de
omgeving kan verlichten, ontsmetten of projecteren en gebruik maakt van elektrische
energie om door g a s o n t l a d i n g of door het gebruik van een of meerdere
l i c h t g e v e n d e d i o d e n al dan niet zichtbaar licht te produceren.
Grote apparatuur (met één buitenafmeting van
EEA die niet is ingedeeld in de categorieën 1, 2 of 3 en waarvan 1 van de
meer dan 50 cm)
buitenafmetingen meer is dan 50 cm.
Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer EEA die niet is ingedeeld in de categorieën 1, 2, 3, 4 of 6 en waarvan geen enkele
dan 50 cm)
buitenafmeting meer is dan 50 cm.
Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder EEA die niet is ingedeeld in de categorieën 1, 2, 3, 4 of 5 en waarvan geen enkele
buitenafmeting van meer dan 50 cm)
buitenafmeting meer is dan 50 cm.
IT-apparatuur is apparatuur die kan worden gebruikt voor het verzamelen, verzenden,
verwerken, opslaan en tonen van informatie. Telecommunicatieapparatuur is
apparatuur die ontworpen is om signalen - spraak, video en gegevens - elektronisch
over een bepaalde afstand over te brengen.

1.2 Uitzonderingen
Hoewel vanaf 01/01/2022 een “open scope” van toepassing is, zijn er ook elektr(on)ische apparaten die geen deel uitmaken van deze scope en
dient er met deze uitzonderingen rekening gehouden te worden. Het kan gaan over uitzonderingen opgenomen in de Europese Richtlijn
2012/19/EU of uitzonderingen die specifiek per subcategorie worden vermeld.
De Europese Richtlijn is NIET van toepassing op de volgende apparaten:
Apparatuur noodzakelijk voor de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten (incl. wapens, munitie en
oorlogsmateriaal voor specifieke militaire doeleinden);
Apparatuur specifiek ontworpen en geïnstalleerd om deel uit te maken van andere apparatuur welke niet onder het toepassingsgebied
van deze richtlijn valt en die haar functie alleen kan vervullen als zij deel uitmaakt van laatstbedoelde apparatuur;
Gloeilampen;
Apparatuur ontworpen om de ruimte ingestuurd te worden;
Grote, niet-verplaatsbare industriële werktuigen: Groot geheel van machines, apparatuur en/of onderdelen die samen werken voor een bepaalde
toepassing, op een vaste plaats door vakmensen worden geïnstalleerd of afgebroken en door vakmensen worden gebruikt en onderhouden in een industriële
productieomgeving of een centrum voor onderzoek en ontwikkeling;

Grote, vaste installaties, met uitzondering van apparatuur die niet specifiek is ontworpen en geïnstalleerd als onderdeel van zulke
installaties: Een grootschalig samenstel van diverse typen apparaten en eventueel andere hulpmiddelen die (i) door vakmensen wordt gemonteerd, geïnstalleerd
en afgebroken, (ii) bestemd is voor permanent gebruik als onderdeel van een gebouw of een structuur op een vooraf bepaalde en speciaal daarvoor bestemde
plaats, en (iii) uitsluitend door dezelfde speciaal ontworpen apparatuur vervangen kan worden;

Vervoermiddelen voor personen of goederen, met uitzondering van elektrische tweewielers zonder typegoedkeuring;
Niet voor de weg bestemde mobiele machines die uitsluitend voor beroepsmatig gebruik ter beschikking zijn gesteld;
Apparatuur die speciaal is ontworpen uitsluitend voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling en die alleen door een bedrijf aan een
ander bedrijf ter beschikking wordt gesteld;
Medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, wanneer deze hulpmiddelen naar verwachting vóór het
einde van hun levensduur infectieus zijn, en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.
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1.3 Opmerkingen
Definitie afgewerkte producten vs. componenten:
Elektrische en elektronische apparatuur is altijd een afgewerkt product (d.w.z. een product dat (i) een directe functie heeft en (ii)
voor een eindgebruiker bestemd is) en is niet louter een onderdeel (d.w.z. een onafgewerkt product heeft geen directe functie
voor een eindgebruiker, is niet bestemd voor een eindgebruiker of is bestemd voor een producent om verder te worden verwerkt
tot afgewerkte producten). Producten die deel uitmaken van de open scope moeten kwalificeren als afgewerkte producten zoals
hier wordt beschreven om in aanmerking te komen voor de Recupel-bijdrage.
De Recupel-bijdrage die wordt aangerekend op de apparaten die deel uitmaken van de open scope, dekt ook de kosten van de
gasontladingslampen en ledlampen die eventueel geïntegreerd zijn in deze apparaten.
Elektro-apparaten geïntegreerd in caravans en motorhomes van meer dan 3,5 ton, zijn onderworpen aan een Recupel-bijdrage conform de
apparatenlijst.

1.4 Producten die samen worden verkocht en/of packages
Accessoires zoals oortjes, afstandsbedieningen, computermuizen, computerklavieren, accessoires voor videospelen/spelcomputers,
docking stations, draagbare elektr(on)ische accessoires voor fotocamera’s, batterij opladers, kabels, stekkers, stroomadapters, diverse
apparaten die enkel in combinatie met telecommunicatieapparaten gebruikt kunnen worden (bluetooth headset/ handsfree kits/ oortjes
met microfoon) en klein elektrisch installatiemateriaal (zie cat. 5.14) zijn apparaten die enkel aangegeven dienen te worden indien deze
apart worden verkocht.
Op armaturen voor gasontladingslampen en ledlampen wordt zowel een Recupel-bijdrage aangerekend op de armatuur als op de
ingesloten gasontladingslamp(en) en ledlamp(en).
Wanneer andere apparaten dan deze hierboven vermeld samen onder één artikelreferentie of in één pakket worden verkocht, moeten
deze allemaal afzonderlijk worden aangegeven (indien ze onafhankelijk van elkaar kunnen werken).
Bijvoorbeeld: Bij een bewakingsset (bestaande uit een monitor, bewakingsrecorder, meerdere bewakingscamera’s, kabels) dienen de
apparaten elk afzonderlijk te worden aangegeven, behalve de kabels (aangezien deze enkel aan te geven zijn indien ze afzonderlijk
worden verkocht). Een hometheaterset daarentegen waarvan de luidsprekers niet onafhankelijk van elkaar kunnen werken, moet als één
stuk worden aangegeven.

2. Huishoudelijk vs. professioneel
Daarnaast is er binnen de categorieën een opsplitsing “huishoudelijk” en “professioneel”. Het huishoudelijk of professioneel karakter van de
apparaten wordt bepaald op basis van het beoogde gebruik van het product. Apparaten die zowel in een huishoudelijke en professionele omgeving
kunnen voorkomen, worden beschouwd als huishoudelijke toestellen. Apparaten die e x c l u s i e f bestemd zijn voor gebruik in een professionele
omgeving worden als professioneel beschouwd.
Opmerking: Een product is huishoudelijk tenzij kan worden bewezen dat het een professioneel karakter heeft.
Om het onderscheid te kunnen maken tussen huishoudelijke en professionele apparaten vermeldt de apparatenlijst al expliciet definities,
voorbeelden en uitzonderingen. De definities, voorbeelden en uitzonderingen die e x p l i c i e t worden vermeld in de apparatenlijst moeten eerst
gehandhaafd worden alvorens de onderstaande stappen gevolgd moeten worden.
Indien de definities, voorbeelden en uitzonderingen expliciet vermeld in de apparatenlijst geen duidelijkheid bieden om te bepalen of een product
een huishoudelijk of een professioneel karakter heeft, kan het beoogde gebruik van het product worden bepaald door onderstaande stappenplan
toe te passen. Het is hierbij belangrijk om de volgorde van de verschillende stappen te respecteren en indien de eerste stap u reeds een antwoord
kan bieden, dient u niet verder te gaan naar de volgende stappen.
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