Overzicht uitzonderingen i.v.m. wijziging wetgeving
Uitzondering
Apparatuur die is
ontworpen om de
dampkring te verlaten.
Grote, nietverplaatsbare
industriële werktuigen.
Grote vaste installaties,
met uitzondering van
apparatuur die niet
specifiek is ontworpen
voor en is geïnstalleerd
als onderdeel van zulke
installaties.

Vervoermiddelen voor
personen of goederen
Niet voor de weg
bestemde mobiele
machines die uitsluitend
voor beroepsmatig
gebruik ter beschikking
zijn gesteld.

Voorbeelden/toelichting

De uitzondering geldt niet voor:

CNC bewerkingscentrum, industriële
plaatsingsmachine (bijv. SMD), vaste
industriële boor-, frees-, of slijpmachine.
Olieplatforms, bagage transportsystemen op
vliegvelden, liften, lopende transportband,
productielijnen, automatische
opberg(magazijn)systemen. Let op, grote
vaste installaties moeten aan een aantal, in
de wet beschreven, voorwaarden voldoen om
buiten de scope van de regeling te vallen. Als
u grote vaste installaties op de Nederlandse
markt zet, dan verzoeken wij u altijd contact
met ons op te nemen om te bepalen of uw
product mogelijk buiten de scope valt.
Vrachtwagens, treinen, boten, vliegtuigen,
auto’s, motorfietsen.

Machine voor het mixen van deeg bij professionele bakkerijen die
verplaatst kan worden, cementmolen

Vorkheftruck, bemande elektrische
grasmaaier, straatvegers, mobiele
hijskranen. Let op, het gaat hierbij
uitsluitend om mobiele machines voor
professioneel gebruik.

Lantaarnpaal, stadionlamp vastgeschroefd aan een paal, tv set
gemonteerd aan de muur, brug-type frees- en boormachines,
metaalvormingspersen, testapparatuur, kranen

Elektrische tweewielers zonder typegoedkeuring zoals e-bikes of
elektrische rollers, elektrische speelgoedauto waar één of twee
kinderen in kunnen zitten

Apparatuur die is
ontworpen uitsluitend
voor doeleinden van
onderzoek en
ontwikkeling en die
uitsluitend door een
bedrijf aan een ander
bedrijf ter beschikking
wordt gesteld.
Medische hulpmiddelen
en medische
hulpmiddelen voor invitrodiagnostiek,
wanneer deze
hulpmiddelen naar
verwachting vóór het
einde van hun
levensduur infectieus
zijn, en actieve
implanteerbare
medische hulpmiddelen.

Het gaat hierbij om apparatuur die geen
reguliere afvalstroom volgt, er belang bij
heeft geheim te blijven en om maat gemaakt
is voor een specifieke klant of klein aantal
klanten betrokken bij wetenschappelijk
onderzoek of de ontwikkeling van prototype
producten.

Elektroden die op het lichaam worden
geplaatst, pacemakers.

Automatische insuline controle en infuusapparaat met een
ventiel/kraan/afsluiter, waarbij het apparaat zelf niet verwacht
wordt geïnfecteerd te zijn, elektrische tandenborstel,
thermometer, elektrisch scheerapparaat, seksspeeltjes

NB. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens kan Wecycle niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie in dit document.

