
Componenten en WEEELABEX

IenM onderscheidt hierbij 2 mogelijkheden.

1. De component maakt ten tijde van het afdanken wel onderdeel uit van een 
afgedankt apparaat (EEA), dat ter verwerking wordt aangeboden. 
Dan geldt:
Als het gehele apparaat ter verwerking wordt aangeboden, mag geen enkele 
ver/bewerking aan dit AEEA mag worden gedaan zonder WEEELABEX. 
De eerste die een ver/bewerking van het apparaat doet (dwz apparaat incl. alle 
onderdelen), ook al is het afknippen van een stekker, moet dit volgens 
WEEELABEX doen. Bij datavernietiging wordt een deel/component uit het apparaat
gehaald, de datadrager, dus is dat be/verwerking. 

2. De component maakt ten tijde van het afdanken niet deel uit van een afgedankt 
apparaat (AEEA).
In dat geval kan onderscheid worden gemaakt tussen:

a. De component heeft een zelfstandige funktie, bv een externe harde schijf 
met kabel en stekker. Dit apparaat heeft een zelfstandige functie en valt 
daarmee onder de reikwijdte van de WEEE richtlijn en regeling. Verwerking
geschiedt dus volgens WEEELABEX

b. De component is ingebouwd in een ander apparaat. 
Dit apparaat wordt niet afgedankt, er wordt slechts een harde schijf 
vervangen of een reparatie uitgevoerd. Hierdoor komt er een afgedankte 
component vrij, (kapot onderdeel en volle harde schijf) terwijl het apparaat
zijn functie blijft uitoefenen. 
Deze afgedankte component heeft geen zelfstandige functie en maakt ten 
tijde van het afdanken niet (meer) deel uit van een EEA en valt daarmee 
niet onder de reikwijdte van de WEEE-richtlijn. De component behoeft niet 
volgens WEEELABEX te worden verwerkt. 
De WEEE richtlijn maakt het soms lastig om te bepalen of een product een 
zelfstandige functie heeft of niet en daarmee wel of niet onder de reikwijdte
van de richtlijn valt.
In het specifieke geval van een interne harde schijf of een SSD, afkomstig 
van een niet-afgedankt EEA, wordt er door IenM vooralsnog van uitgegaan 
dat het om een component gaat zonder zelfstandige functie. 
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