
Recupel-bijdrage op elektro-apparaten.
Tarieven vanaf 1 juli 2016.
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RECUPEL-BIJDRAGE OP ELEKTRO-APPARATEN

De apparatenlijsten groeperen de elektro-apparaten waarop een Recupel-bijdrage wordt aangerekend
en zijn ingedeeld in 10 hoofdcategorieën op basis van de categorieën vermeld in de Europese Richtlijn
2002/96/3G. Deze 10 categorieën vormen de basis van de apparatenlijsten.

Binnen deze categorieën is er een opsplitsing ‘huishoudelijk’ en ‘professioneel’. Niet de omgeving of de 
gebruiker bepalen het huishoudelijk of professioneel karakter van de apparaten, maar wel objectieve criteria 
zoals gewicht en vermogen. U vindt alle info op www.recupel.be/verschil.

Elke categorie heeft een nummering bestaande uit 4 cijfers:
• de eerste twee cijfers geven de Europese WEEE-categorie weer;
• de laatste twee cijfers verwijzen naar de subcategorie. Dit is een cijfer kleiner dan 50 voor huishoudelijke

apparaten en een cijfer groter of gelijk aan 50 voor professionele apparaten.

APPARATENLIJST
De apparatenlijst van de huishoudelijke apparaten is een limitatieve lijst, terwijl de apparatenlijst van de 
professionele apparaten een illustratieve lijst is. 

Indien u een toestel niet terugvindt in de lijst, betekent dit niet noodzakelijk dat het niet onderworpen is aan 
de Recupel-bijdrage. Het kan betekenen dat het product niet uitdrukkelijk vermeld staat op de apparatenlijst. 

U kan een productvraag stellen via het online contactformulier onder de rubriek “Contacteer Ons’.

Opgelet: de productzoekmachine dient enkel als hulpmiddel aangewend te worden. De op de website gepubliceerde apparatenlijsten gelden 
als enige referentiebron.

HUISHOUDELIJK
Voor de huishoudelijke apparaten geldt een 
‘allesinbegrepen’ bijdrage. Met de inkomsten van 
deze bijdragen coördineert en organiseert Recupel 
de inzameling, sortering, verwerking en recyclage 
van elektro-afval in België.

PROFESSIONEEL
Voor alle professionele elektro-apparaten geldt 
een ‘administratieve’ bijdrage bij het op de markt 
brengen. Deze bijdrage dekt de kosten voor de 
administratie en de verslaggeving van Recupel, 
maar niet voor de inzameling en de verwerking. De 
kosten voor het transport en de verwerking ervan 
worden berekend op het moment dat het afgedankte 
toestel ter verwerking wordt aangeboden. Sinds 
januari 2012 geldt voor de professionele apparaten 
een jaarlijks minimum en maximum totaalbedrag.

Bent u een professionele ontdoener? Dan raden we u sterk aan om met één van onze Recupel erkende Recyclers 
te werken. Dat zijn geregistreerde inzamelaars/vergunde verwerkers. Zij werken via een zogenaamd ‘Charter’.
Contacteer ze en laat ze een offerte maken voor het ophalen en/of verwerken van uw afgedankte
elektro-apparaten. U vindt alle informatie hieromtrent op www.recupel.be/recupel-recycler.

Opmerkingen:
• elektro-apparaten vermeld op de gedetailleerde apparatenlijst, geïntegreerd in caravans en motorhomes van meer dan 3,5 ton, zijn onderworpen aan een

Recupel-bijdrage conform de apparatenlijst

• de Recupel-bijdrage die wordt aangerekend op de in de gedetailleerde apparatenlijsten vermelde apparaten, dekt ook de kosten van de gasontladingslampen die

eventueel geïntegreerd zijn in deze apparaten

• op armaturen voor gasontladingslampen wordt zowel een Recupel-bijdrage aangerekend op de armatuur als op de ingesloten gasontladingslamp(en).

http://www.recupel.be/verschil
http://www.recupel.be/recupel-recycler
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KLIK OP DE SUBRUBRIEK VAN UW KEUZE

1. GROTE HUISHOUDELIJKE APPARATEN    

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW

01.01 Koel- en vriesapparaten (met compressor of absorptiesysteem) - huishoudelijk € 10,0000 €   8,2645

01.02 Groot en klein witgoed - huishoudelijk €   1,0000 €   0,8264

01.03 Ventilatie-, koel-, verwarmings- en waterbehandelingsapparaten - huishoudelijk €   0,0500 €   0,0413

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

01.50 Koel- en vriesapparaten - professioneel €   0,5000 €   0,4132

01.51 Groot witgoed - professioneel  €   0,5000 €   0,4132

2. KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATEN    

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW

02.01 Kleine apparaten - huishoudelijk €   0,0500 €   0,0413

02.02 Schoonmaak- en textielbewerkingsapparaten - huishoudelijk €   1,0000 €   0,8264

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

02.50 Klein witgoed - professioneel €   0,5000 €   0,4132

3. IT- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW

03.01 Monitoren - huishoudelijk €   0,5000 €   0,4132

03.02 Overige IT- en telecommunicatieapparatuur - huishoudelijk €   0,0500 €   0,0413

03.03 Cartridges/toners - huishoudelijk €   0,0000 €   0,0000

03.04 Kabels, stekkerblokken, stroomadapters, batterijladers - huishoudelijk €   0,0121 €   0,0100

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

03.50 ICT-apparaten - professioneel €   0,3630 €   0,3000

4. CONSUMENTENAPPARATUUR

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW

04.01 TV’s - huishoudelijk €   1,0000 €   0,8264

04.02 Overige audio-videoapparatuur - huishoudelijk €   0,1000 €   0,0826

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

04.50 Audio-videoapparaten - professioneel €   0,3630 €   0,3000

5. VERLICHTINGSAPPARATUUR  

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW

05.01 Gasontladingslampen - huishoudelijk €   0,1000 €   0,0826 

05.02 Armaturen voor gloei-, halogeen- en E14-27 spaar-/fluorescentielampen  

(laag- of netspanning) en leds - huishoudelijk

€   0,0121 €   0,0100 

05.03 Ledlampen - huishoudelijk €   0,1000 €   0,0826 

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

05.50 Armaturen voor gasontladingslampen en armaturen  

voor spaar-/fluorescentielampen en leds - professioneel

€   0,0121 €   0,0100  



4

KLIK OP DE SUBRUBRIEK VAN UW KEUZE

6. ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH GEREEDSCHAP (uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële installaties)

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW

06.01 Elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen - huishoudelijk €   0,0500 €   0,0413 

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

06.50 Elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen - professioneel €   4,0000 €   3,3058

7. SPEELGOED, APPARATUUR VOOR SPORT EN ONTSPANNING

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW

07.01 Apparaten voor vrijetijdsbesteding, hobby, speelgoed … - huishoudelijk €   0,0500 €   0,0413 

07.02 Apparatuur voor sport en ontspanning - huishoudelijk €   0,4000 €   0,3306 

8. MEDISCHE HULPMIDDELEN (met uitzondering van alle geïmplanteerde en geïnfecteerde producten)

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW

08.01 Medische hulpmiddelen met medische CE-markering - huishoudelijk  €   0,4000 €   0,3306

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

08.50 Medische hulpmiddelen met medische CE-markering - professioneel €   0,1210 €   0,1000

08.51 Bloedglucosemeters - professioneel    €   0,1210 €   0,1000 

08.52 Veterinaire apparaten - professioneel    €   0,1210 €   0,1000 

9. MEET- EN CONTROLE-INSTRUMENTEN

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW

09.01 Apparatuur voor elektrische installaties en voedingen - huishoudelijk €   0,0500 €   0,0413

09.02 Meet- en controle-instrumenten - huishoudelijk €   0,0500 €   0,0413 

09.03 Meet- en controle-instrumenten (tuin)gereedschap - huishoudelijk €   0,0500 €   0,0413 

09.04 Optische rook-/warmtemelders (autonome en niet-autonome) - huishoudelijk €   0,4000 €   0,3306

09.05 Ionische detectoren (autonome en niet-autonome) - huishoudelijk € 30,0000 € 24,7934

09.06 Autonome CO-detectoren - huishoudelijk €   0,2500 €   0,2066

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

09.50 Test- en meetapparatuur voor automotive - professioneel €   4,0000 €   3,3058

09.51 Laboratoriumapparatuur - professioneel €   0,1210 €   0,1000 

09.52 Test- en meetapparatuur (andere dan bedoeld in 09.50) - professioneel    €   0,1210 €   0,1000 

09.54 Apparatuur voor elektrische installaties en voedingen - professioneel    €   0,1210 €   0,1000 

10. AUTOMATEN

Professionele apparaten met administratieve bijdrage Inclusief BTW Exclusief BTW

10.50 Automaten met koeling/verwarming en automaten voor voedingsmiddelen - professioneel €   0,5000 €   0,4132

10.51 Automaten zonder koeling/verwarming - professioneel  €   0,3630 €   0,3000
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1. GROTE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.

01.01 KOEL- EN VRIESAPPARATEN (met compressor of absorptiesysteem)

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   10,0000 €   8,2645

Bedklimaatsysteem Alle apparaten met snoer en stekker

Diepvriezer - kast Alle apparaten uitgezonderd deze met doorzichtige deur

Diepvriezer - kist Alle apparaten met één deksel

Klimaatregeling (inclusief 

luchtbehandelingsapparatuur en 

warmtepompen)

Alle apparaten met snoer en stekker (alle apparaten die op een andere wijze op het 

elektriciteitsnet worden aangesloten dan met snoer en stekker � 01.50)

Koel- en vriescombinatie-apparaat Alle apparaten met binnendeurinrichting

Koel-/vriesbox Alle draagbare koel- en/of vriesboxen met compressor of absorptiesysteem

Koelkast Alle apparaten met binnendeurinrichting (uitgezonderd koelkasten met absorptiesysteem die 

enkel beschikken over een 230 V netaansluiting)

Luchtontvochtiger Alle apparaten met compressor of absorptiesysteem, met een gewicht < 40 kg en een vermogen 

< 750 W (niet met compressor of absorptiesysteem � 01.03) 

Apparaten met een gewicht ≥ 40 kg of een vermogen ≥ 750 W � 01.51

Tafelwijnkoeler/tafelfleskoeler Alle tafelwijnkoelers/tafelfleskoelers met compressor of absorptiesysteem (andere � 01.03)

Wijnkoelkast/wijnbewaarkast/ 

wijnklimaatkast

Alle wijnkoelkasten/wijnbewaarkasten/wijnklimaatkasten

01.02 GROOT EN KLEIN WITGOED

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   1,0000 €   0,82645

Afwasmachine Alle apparaten uitgezonderd deze met meerfasige aansluiting

Dampkap Alle apparaten die autonoom kunnen werken, inclusief ‘split units’ (behalve apparaten voorzien 

van luchtkanalen voor centraal systeem)

Droogkast Alle apparaten uitgezonderd deze met meerfasige aansluiting

Droogzwierder Alle apparaten uitgezonderd deze met meerfasige aansluiting

Elektrisch fornuis Alle apparaten met een vermogen van de kleinste plaat < 2,9 kW

Elektrische kook- en/of  

warmhoudplaat (meervoudig)

Alle apparaten met een vermogen van de kleinste plaat < 2,9 kW (enkelvoudig � 02.01)

Gasfornuis met elektrisch/  

elektronisch element

Alle apparaten met een vermogen van de kleinste brander < 3,5 kW

Gaskook- of warmhoudplaat

(meervoudig)

Alle apparaten met een vermogen van de kleinste gasbrander < 3,5 kW en met ten minste één 

elektrisch of elektronisch element

Gecombineerde oven Alle apparaten

Gecombineerde was- en droogautomaat Alle apparaten uitgezonderd deze met meerfasige aansluiting

Inbouwgrill Alle inbouwgrills met een vermogen > 2 kW (andere � 02.01)

Inbouw teppanyakiplaat Alle inbouw teppanyakiplaten met een vermogen > 2 kW (andere � 02.01)

Inbouw warmhoudlade/ 

bordenverwarmer

Alle inbouwbare apparaten met lade (andere � 02.01)

Microgolfoven Alle apparaten

TERUG NAAR PAGINA 3
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Miniwash Alle apparaten

Oliebadradiator Alle apparaten met een vermogen < 5 kW

Oven Alle apparaten met een vermogen < 5 kW per ovenruimte

Wasmachine Alle apparaten uitgezonderd deze met meerfasige aansluiting en deze die voorzien zijn voor 

gebruik met muntstukken of een andere betaalmethode

Zonnebank Alle apparaten

Zonnehemel Alle apparaten

01.03 VENTILATIE-, KOEL-, VERWARMINGS- EN WATERBEHANDELINGSAPPARATEN

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,0500 €   0,0413

Alle apparaten met een voeding via netstroom met snoer en stekker, via een netstroomadapter, via batterij(en), via USB-aansluiting, met 

zonlicht en/of water, via een andere energiebron van elektrische stroom.

Afstandsbediening Zie afstandsbediening onder 03.02

Elektrisch deken Alle elektrische dekens voor bovenop

Infraroodstraler Alle infraroodstralers voor divers gebruik (vb: sauna ...)

Kalkneutralisator Alle elektrische apparaten

Koel-/verwarmingstoestel Alle elektrische apparaten voorzien van keramische condensator volgens het Peltier-principe (inclusief 

tapapparaten voor huishoudelijk gebruik)

Koelkast/wijnkoelkast/ 

tafelwijnkoeler/tafelfleskoeler

Alle koelkasten/wijnkoelkasten en elektrische tafelwijn- en tafelfleskoelers andere dan deze 

bedoeld in 01.01, bv. volgens het Peltier-principe

Luchtbevochtiger Alle elektrische apparaten met een waterreservoir ≤ 20 L (met waterreservoir > 20 L � 01.51)

Luchtontvochtiger Alle apparaten zonder compressor en zonder absorptiesysteem, met een gewicht < 40 kg en een 

vermogen < 750 W (met compressor of met absorptiesysteem � 01.01)

Luchtreiniger/verluchtingstoestel Alle verplaatsbare elektrische apparaten

Mistmaker voor terrarium Alle elektrische apparaten

Ozon-apparaat Alle elektrische ozon-apparaten voor de behandeling van water

Radiatorbooster Zie onder ventilator

Regenmaker voor terrarium Alle elektrische apparaten

Stoomgenerator Alle stoomgeneratoren voor hamam met een reservoir < 20 L

Tafelfleskoeler Zie onder koelkast

Tafelwijnkoeler Zie onder koelkast

Toetsenbord voor klimaatregeling Zie afstandsbediening onder 03.02

Ventilator Alle elektrische ventilatoren voor individueel, losstaand gebruik en/of voor montage aan/

in een muur, een plafond, een raam, een deur, op of rond een radiator, een verwarmings- of 

verluchtingsapparaat

Verplaatsbaar stralingspaneel Alle verplaatsbare elektrische apparaten

Verplaatsbaar verwarmingstoestel Alle verplaatsbare elektrische apparaten (zoals bijvoorbeeld ook terrasverwarmers en  

serreverwarmers ) (behalve oliebadradiatoren � 01.02)

Verwarmingselementen voor terrarium Alle elektrische apparaten

Verwarmingskussen Alle elektrische apparaten inclusief autozetelverwarmingskussens

1. GROTE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.

TERUG NAAR PAGINA 3
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Warmwaterkruik Alle elektrische apparaten

Waterdispenser Alle elektrische apparaten

Waterfilter Alle elektrische apparaten

Waterfilterdispenser Alle elektrische apparaten

Waterontharder/-verzachter/-ontkalker Alle elektrische apparaten voorzien van een druktank gevuld met ionenuitwisselingshars en met 

een harsinhoud < 50 L (met inhoud ≥ 50 L � 01.51)

Wijnkoelkast Zie onder koelkast

Zwakstroom onderdeken/ 

elektrische matrasverwarmer

Alle elektrische onderdekens/matrasverwarmers

01.50 KOEL- EN VRIESAPPARATEN

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,5000 €   0,4132

Grote apparaten voor koeling, bewaring en opslag van voedsel (andere dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 01.01), zoals bijvoorbeeld:

Diepvriezer - kast Alle apparaten met doorzichtige deur

Diepvriezer - kist Alle apparaten zonder deksel of met meer dan één deksel

Ijsblokjesmachine Alle apparaten

Koel- en vriescombinatie-apparaat Alle apparaten zonder binnendeurinrichting

Koelkast Alle apparaten zonder binnendeurinrichting, evenals koelkasten met absorptiesysteem (met of 

zonder binnendeurinrichting) die enkel beschikken over een 230 V netaansluiting

Koelsysteem Alle systemen, met inbegrip van koeltogen. Onderworpen zijn de koeltechnische, elektrische en 

elektronische componenten. Opmerking: de Recupel-bijdrage is verschuldigd per eenheid die het 

compressorgedeelte bevat

Snelinvriezer Alle apparaten

Grote apparaten voor koeling, bewaring en opslag van andere producten dan voedsel (andere dan deze bedoeld in de huishoudelijke 

categorie 01.01), zoals bijvoorbeeld:

Bewaarbox voor sperma Alle apparaten

Biomedische diepvriezerkasten  

en -kisten 

Alle apparaten

Bloedbankkoelkast Alle apparaten

Koelkasten voor farmaceutica Alle apparaten

Airconditioningsapparatuur (andere dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 01.01), zoals bijvoorbeeld:

Klimaatregeling (inclusief 

luchtbehandelingsapparatuur en 

warmtepompen) 

Alle apparaten die op een andere wijze op het elektriciteitsnet worden aangesloten dan met 

snoer en stekker (alle apparaten met snoer en stekker � 01.01) 

Opmerking: de Recupel-bijdrage is verschuldigd per eenheid die het compressorgedeelte bevat

1. GROTE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.

TERUG NAAR PAGINA 3
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01.51 GROOT WITGOED

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,5000 €   0,4132

Apparaten voor reiniging van textiel of vaatwerk (andere dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 01.02), zoals bijvoorbeeld:

Afwasmachine Alle apparaten met meerfasige aansluiting, met inbegrip van de doorschuifvaatwasmachines

Droogkast Alle apparaten met meerfasige aansluiting

Droogzwierder Alle apparaten met meerfasige aansluiting

Gecombineerde was- en 

droogautomaat

Alle apparaten met meerfasige aansluiting

Wasmachine Alle apparaten met meerfasige aansluiting en apparaten die voorzien zijn voor gebruik met 

muntstukken of met een andere betaalmethode

Grote apparaten voor de bereiding en andere behandelingen van voedsel (andere dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 01.02), 

zoals bijvoorbeeld:

Bain-Marie Alle elektrische apparaten

Dampkap Alle apparaten die niet autonoom kunnen werken en apparaten voorzien van luchtkanalen voor 

een centraal systeem

Elektrische kook- en/of 

warmhoudplaat (meervoudig)

Alle apparaten met een vermogen van de kleinste plaat ≥ 2,9 kW

Elektrisch fornuis Alle apparaten met een vermogen van de kleinste plaat ≥ 2,9 kW

Elektrische apparaten voor 

wijnbereiding

Alle apparaten voor wijnbereiding

Elektrische apparaten voor de 

bereiding van brood en banket

Alle apparaten andere dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 02.01

Gasfornuis met elektrisch/ 

elektronisch element

Alle apparaten met een vermogen van de kleinste brander ≥ 3,5 kW

Gaskook- of warmhoudplaat 

(meervoudig)

Alle apparaten met een vermogen van de kleinste gasbrander ≥ 3,5 kW en met ten minste één 

elektrisch of elektronisch element

Oven Alle apparaten met een vermogen ≥ 5 kW

Vacuümlade Alle apparaten

Grote apparaten voor verwarming (andere dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 01.03), zoals bijvoorbeeld:

Accumulatiekachel Alle apparaten

Boiler Alle apparaten

Oliebadradiator Alle apparaten met een vermogen ≥ 5 kW

Waterbehandelingsapparaten (andere dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 01.03), zoals bijvoorbeeld:

Waterontharder/-verzachter/ 

-ontkalker

Alle elektrische apparaten voorzien van een snoer en stekker en/of werkend op batterij(en), 

voorzien van een druktank gevuld met ionenuitwisselingshars en met een harsinhoud ≥ 50 L

Waterfilter Alle apparaten die op een andere wijze op het elektriciteitsnet worden aangesloten dan met snoer 

en stekker

Kalkneutralisator Alle apparaten die op een andere wijze op het elektriciteitsnet worden aangesloten dan met snoer 

en stekker

Stoomgenerator voor hamam Alle stoomgeneratoren voor hamam met een reservoir > 20 L

1. GROTE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.
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Ventilatie & afzuigapparatuur (andere dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 01.03), zoals bijvoorbeeld:

Luchtbevochtiger Alle apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en) met een waterreservoir 

> 20 L

Luchtontvochtiger Alle apparaten met een gewicht ≥ 40 kg of een vermogen ≥ 750 W

Ventilator Alle ventilatoren (al dan niet inbouw) met uitzondering van alle ventilatoren vermeld onder 01.03 

en ventilatoren die bestemd zijn om in te bouwen in andere elektrische en elektronische apparaten

1. GROTE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.
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02.01 KLEINE APPARATEN

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,0500 €   0,0413

Alle apparaten met een voeding via netstroom met snoer en stekker, via een netstroomadapter, via batterij(en), via USB-aansluiting,  

met zonlicht en/of water, via een andere energiebron van elektrische stroom.

Aansteker Alle elektrische aanstekers (voor gasvuur, barbecue, enz.)

Aardappelschiller Alle elektrische aardappelschillers

Actieve strijkplank Alle opplooibare elektrische apparaten

Acupunctuurtoestel Alle elektrische acupunctuurapparaten

Afslankingsbroek Alle elektrische apparaten

Allessnijder Zie onder snijmachine

Anti-blaf apparaat Alle elektrische apparaten

Anti-cellulitisapparaat Alle elektrische apparaten

Anti-rimpelapparaat Alle elektrische apparaten

Apparaat voor lichttherapie (Bright-Light) Alle elektrische apparaten voor lichttherapie

Aromatherapie-apparaat Alle elektrische apparaten

Aromaverstuiver/luchtverfrisser Alle elektrische apparaten met een inhoud ≤ 20L

Baardtrimmer Alle elektrische apparaten

Baby neusverzorging Alle elektrische apparaten

Babyrelaxstoel Alle elektrische apparaten

Barbecue Alle apparaten met elektrische/elektronische elementen

Basis voor kinderzitje in auto Alle elektrische apparaten

Bierbrouwketel Alle elektrische apparaten

Biertapapparaat Alle elektrische apparaten zonder compressor of absorptiesysteem en niet werkend volgens 

het Peltier-principe (voor apparaten werkend volgens Peltier-principe � 01.03 Koel-/

verwarmingstoestel)

Binnenhuisfontein Alle elektrische apparaten

Blender Alle elektrische apparaten

Blikopener Alle elektrische apparaten, inclusief gecombineerde apparaten

Bokaalopener Alle elektrische apparaten

Bordenverwarmer/warmhoudtoestel Alle elektrische apparaten met een vermogen < 400 W en geschikt voor < 30 borden (inbouw � 01.02)

Borstkolf/afkolfapparaat Alle elektrische apparaten zonder medische CE-markering (voor apparaten met medische  

CE-markering: zie 08.01)

Bottelmachine Zie onder vulmachine

Braadspit Alle elektrische apparaten

Broedmachine Alle elektrische apparaten

Broodbakmachine Alle elektrische apparaten die maximum 1 brood gelijktijdig kunnen bakken

Broodrooster Alle elektrische apparaten die maximum 4 toasts gelijktijdig kunnen roosteren

Cakemachine Alle elektrische apparaten

Citruspers Alle elektrische apparaten

2. KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016
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Cocktailshaker Zie onder milkshaker

Croque-monsieur-apparaat Alle elektrische apparaten die maximum 4 croque-monsieurs gelijktijdig kunnen bereiden

Deeg- en roomspuiten Alle elektrische apparaten

Dompelaar Alle elektrische apparaten

Donutsmachine Alle elektrische apparaten

Drinkwaterfontein voor honden en 

katten

Alle elektrische apparaten

Eetbak voor reptielen Alle elektrische apparaten

Eierkoker Alle elektrische apparaten die maximum 8 eieren gelijktijdig kunnen koken

Elektronische sigaret Alle elektrische apparaten

Epileerapparaat Zie onder ontharingsapparaat

Erotische speeltjes Zie onder massage-apparaat

Espresso-apparaat Alle elektrische apparaten met een capaciteit van maximum 40 koppen per uur

Fles- en/of tasverwarmer Alle elektrische apparaten voor het opwarmen/warmhouden van flessen en/of tassen

Flesopener Alle elektrische apparaten

Folielasapparaat Alle elektrische apparaten met een vermogen ≤ 200 W

Fonduestel Alle elektrische apparaten

Fontein voor dranken en eetwaren in 

vloeibare vorm

Alle elektrische apparaten met een capaciteit < 2 kg

Frisdrankbereider Alle elektrische frisdrankbereiders

Frituurpan Alle elektrische apparaten met een inhoud ≤ 6 L olie/vet (maximum gebruikscapaciteit), inclusief 

inbouw

Fruitdroogmachine Alle elektrische apparaten

Gelaatsbruiner Alle elektrische apparaten

Gelaatsmassage-apparaat Zie onder massage-apparaat

Geurverstuiver Zie onder aromaverstuiver

Gezichtsreiniger/peelingapparaat Alle elektrische apparaten

Gezichtssauna Alle elektrische apparaten

Gourmetset Alle elektrische apparaten

Grill en inbouwgrill Alle elektrische apparaten met een vermogen ≤ 2 kW inclusief inbouw (inbouwgrill met 

vermogen > 2 kW � 01.02)

Haardroger Alle elektrische apparaten met uitzondering van wandhaardrogers

Haardroogkap Alle draagbare elektrische apparaten zonder staander

Haarkleuringsapparaat Alle elektrische apparaten

Haarkrulborstel/-tang Alle elektrische apparaten

Haarstyler  Alle elektrische apparaten

Haartrimmer/tondeuse Alle elektrische apparaten

Hakmolen Alle elektrische apparaten

Halsband voor dieren (RF-technologie) Alle elektrische halsbanden voor dieren op basis van Radio Frequency-technologie

Horloge Alle elektronische en/of kwartshorloges, zijnde polshorloges of zakhorloges

2. KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016
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Hotdog machine Alle elektrische hotdog machines

Ijsblokjesmachine/ice crusher Alle elektrische ijsblokjesmachines/ice crushers

Inbouw teppanyaki plaat Alle inbouw teppanyaki platen met een vermogen ≤ 2 kW (andere � 01.02)

Inbouwgrill Zie onder grill

Infraroodlamp Alle elektrische apparaten

Insecten-, ongedierte-,  

knaagdierendoder/vanger/verjager

Alle elektrische insecten-, ongedierte-, knaagdierendoders/vangers/verjagers inclusief, apparaten

die insecten/ongedierte/knaagdieren verjagen door ultrasoon geluid en deze werkend op basis 

van pastilles en/of vloeistof

Kaasmaker Alle elektrische apparaten

Kaasrasp Alle elektrische apparaten

Kattenluik Alle elektrische apparaten

Kattentoilet Alle elektrische kattentoiletten

Keukenrobot (foodprocessor) Alle elektrische apparaten met een inhoud ≤ 7 L/7 kg

Kindertoilet Alle elektrische apparaten al dan niet met ingebouwde geluidsmodule

Kledingverzorgingsapparaat Alle apparaten voor het ontkreuken en/of verfrissen van kleding met stoom

Klok (individueel) (tafelmodel, 

losstaand, wandklok, enz.)

Alle individuele elektrische apparaten

Kluis Alle verplaatsbare elektrische en elektronische kluizen ≤ 100 kg (Kluis > 100 kg � 03.50)

Knaagdier-doder/vanger/verjager Zie onder insectendoder

Koffiemolen Alle elektrische apparaten met een inhoud ≤ 300 gr

Koffiezetapparaat Alle elektrische apparaten, losstaand of voor inbouw met een waterreservoir < 2 L

Kook- en warmhoudplaat 

(enkelvoudig)

Alle elektrische apparaten met een vermogen ≤ 2,9 kW (meervoudig � 01.02)

Kruidendroogtoestel Alle elektrische apparaten

Kruidenmolen Zie onder peper- en zoutstel

Kruimelzuiger Zie onder stofzuiger (oplaadbaar)

Krulset Alle elektrische apparaten

Kunstgebit- en Prothesereiniger Alle elektrische apparaten

Kurkapparaat Alle elektrische apparaten

Luchtverfrisser Zie onder aromaverstuiver

Manicure-en/of pedicure-apparaat Alle elektrische apparaten

Mascara-apparaat Alle elektrische apparaten

Massage-apparaat Alle elektrische massage-apparaten (incl. gelaatsmassage) en erotische speeltjes voorzien van 

snoer en stekker en/of werkend op batterij(en) en/of voeding via USB-aansluiting met netto 

gewicht van het apparaat < 1 kg en/of met een vermogen van maximum 200W

Melkkoker/-koeler Alle elektrische apparaten voor het koelen, verwarmen of koken van melk

Mes Alle elektrische apparaten

Messenslijper/schaarslijper Alle elektrische apparaten inclusief gecombineerde apparaten

Milk-/cocktailshaker Alle elektrische apparaten

Mixer Alle elektrische mixers inclusief staaf-, handkloppers, kneders … waarvan de lengte van de garde/

staaf ≤ 30 cm

2. KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016
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Moederklok Alle elektrische apparaten

Mondhygiëne-apparaten Alle elektrische apparaten (bijvoorbeeld tandenborstel, mondbad, monddouche, flosapparaat, 

tongschraper)

Motor voor pastabereidmachine Alle elektrische motoren voor pastabereidmachine, al dan niet apart geleverd

Multi party (pannenkoekenparty) Alle elektrische apparaten met een vermogen ≤ 2,5 kW

Neus- en oorhaartrimmer Alle elektrische apparaten

Ongedierte-doder/vanger/verjager Zie onder insectendoder

Ontdooi-apparaat Alle elektrische apparaten

Ontharingsapparaat Alle elektrische apparaten (scheren, epileren … + alle apparaten op basis van wastechnologie)

Ontpluizer Alle elektrische apparaten

Pannenkoekenparty Zie onder multi party

Pastakookpot/-apparaat Alle elektrische apparaten met een inhoud < 10 L

Pedicure-apparaat Zie onder manicure-apparaat

Peper- en zoutstel/kruidenmolen Alle elektrische apparaten

Pizzapan  Alle elektrische pizzapannen

Plantensensor  Alle elektrische en elektronische apparaten voor de controle van de gezondheid van planten

Polshorloge Zie onder horloge

Popcornmaker Alle elektrische popcornmakers

Raclette-apparaat  Alle elektrische apparaten

Rijstkoker Alle elektrische apparaten met een inhoud ≤ 3,5 L

Roomijsmachine/sorbetmachine Alle elektrische apparaten met een inhoud ≤ 2 L

Roomspuit Zie onder deegspuit

Ruitenwasser Alle elektrische apparaten met een inhoud ≤ 2 L

Sapcentrifuge Alle elektrische apparaten met een verwerkingscapaciteit van maximum 3,5 kg/3 L fruit/

groenten

Saunagordel Alle elektrische apparaten

Sausmaker Alle elektrische apparaten met inhoud ≤ 1 L

Schaarslijper Zie onder messenslijper

Scheerapparaat Alle elektrische apparaten

Scheermes Alle elektrische of elektronische wegwerpscheermesjes

Schoenborstel Alle elektrische apparaten

Schotelverwarmer Alle individuele elektrische apparaten

Sigarettenrolapparaat Alle elektrische apparaten

Sladroogzwierder Alle elektrische apparaten

Snelkoker Alle verplaatsbare apparaten

Snijmachine (allessnijder) Alle elektrische apparaten waarvan de diameter van het mes ≤ 190 mm

Sorbetmachine Zie onder roomijsmachine

Speeltje voor dieren Alle elektrische speeltjes voor dieren

Spierstimulator Alle elektrische apparaten

Steengrill Alle elektrische apparaten inclusief inbouw

2. KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016
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Sterilisator Alle elektrische apparaten geschikt voor maximum 12 babyflessen of andere recipiënten (bv. 

confituurpotten)

Stofzuiger (oplaadbaar) Alle apparaten die uitsluitend werken op batterijen of met 12 V-aansluiting. Gecombineerde 

kruimel/stofzuigers, zelfnavigerende apparaten (robots) en stofzuigers met een 230 V 

aansluiting: zie onder 02.02.  Stofzuiger voor elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen : 

zie onder 06.01 of 06.50 

Stoomkoker Alle verplaatsbare elektrische apparaten

Stoomstrijkijzer met of zonder externe 

stoomgenerator

Alle verplaatsbare elektrische apparaten

Strijkijzer Alle verplaatsbare elektrische apparaten

Strijkpop  Alle elektrische apparaten

Suikerspinmachine Alle elektrische apparaten

Tandenborstel Zie onder mondhygiëne-apparaten

Tasverwarmer Zie onder flesverwarmer

Thee-apparaat Alle elektrische apparaten met een waterreservoir ≤ 2 L

Thermozolen Alle elektrische apparaten

Tondeuse/toiletteerborstel voor dieren Alle elektrische apparaten

Tongschraper Zie onder mondhygiëne-apparaten

Ultrasoon reinigingsapparaat Alle elektrische apparaten voor het reinigen van munten, juwelen, enz

Ultraviolet sterilisator Alle elektrische apparaten

Urinevlekdetector Alle elektrische apparaten

UV-lamp voor nagels Alle elektrische apparaten

UV-reinigingsapparaat Alle elektrische apparaten

Vacuümverpakker Alle elektrische apparaten met een vermogen ≤ 200 W

Vergrootglas met verlichting Alle elektrische apparaten

Verjagers van allerlei dieren Alle elektrische apparaten

Verwarmde voetsteun Alle elektrische apparaten

Vleesmolen Alle elektrische apparaten met een vermogen ≤ 1,3 kW

Vloerreiniger Alle vloerreinigers met elektrisch uitwringsysteem

Voetmassage-apparaat Alle elektrische apparaten

Voetverwarmer Alle elektrische apparaten

Vuilnisbak/-emmer Alle elektrische vuilnisbakken/-emmers met automatische opening

Vul- en bottelmachine Alle elektrische apparaten

Wafelijzer Alle elektrische apparaten met een vermogen ≤ 2 kW

Warmhoudplaat Zie onder kookplaat

Warmhoudtoestel Zie onder bordenverwarmer

Waterkoker Alle elektrische apparaten met een inhoud ≤ 2,5 L

WC-bril beschermingssysteem Alle elektrische apparaten voor het aanbrengen/vervangen van een plastic hoes op de WC-bril

Wekker (zonder radio of CD-speler) Alle elektrische apparaten

Wok Alle elektrische apparaten inclusief inbouw

Yoghurtmaker Alle elektrische apparaten met een inhoud ≤ 1,5 kg

2. KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATEN
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2. KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016

Zakhorloge Zie onder horloge

Zeepdispenser (al dan niet automatisch) Alle elektrische apparaten

02.02 SCHOONMAAK- EN TEXTIELBEWERKINGSAPPARATEN

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   1,0000 €   0,8264

Boenmachine Alle apparaten met een gewicht < 15 kg

Breimachine Alle apparaten voorzien van snoer en stekker

Broekpers Alle apparaten

Gecombineerde stofzuiger/vloerreiniger Alle apparaten met een gewicht < 15 kg

Kruimelzuiger Zie onder 02.01

Naaimachine Alle apparaten met een interne motor

Stof- en/of waterzuiger Alle apparaten die beschikken over een 230 V netaansluiting waarvan de inhoud van het stof- 

en/of waterrecipiënt < 10 L is en die voor hun hoofdfunctie dienen aangesloten te worden op 

het huishoudelijk stroomnetwerk, alsook gecombineerde kruimel/stofzuigers en zelfnavigerende 

apparaten (robots) (met uitzondering van stofzuigers voor elektrisch gereedschap zoals bedoeld 

in categorieën 06.01 en 06.50)  (overige oplaadbare elektrische apparaten of apparaten met een 

12 V-adapter � 02.01) 

Stoomreiniger Alle apparaten met een gewicht < 15 kg

Strijkmachine Alle apparaten uitgezonderd deze met meerfasige aansluiting

Vloerreiniger Alle apparaten met een gewicht < 15 kg

Waterzuiger Zie onder stofzuiger

02.50 KLEIN WITGOED

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,5000 €   0,4132

Strijkijzers en apparaten voor het strijken en mangelen en andere verzorging van kleding, zoals bijvoorbeeld:

Actieve strijkplank Alle niet-opplooibare actieve strijkplanken voorzien van snoer en stekker en/of werkend op 

batterij(en)

Stoomstrijkijzer Al dan niet met stoomgenerator: vaste apparaten of apparaten op voet

Strijkijzer Vaste apparaten of apparaten op voet

Strijkmachine Alle apparaten met meerfasige aansluiting

Haarverzorgingsapparaten, massage- en andere lichaamsverzorgingsapparaten (alsook aroma-, luchtverfrisser) zoals bijvoorbeeld:

Aromaverstuiver/luchtverfrisser Alle elektrische apparaten met een inhoud > 20 L

Capsule voor silhouhettecorrectie Alle apparaten

Dierenbad Alle elektrische apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterijen

Haardroogkap Alle draagbare elektrische apparaten met staander en alle vaste apparaten

Haarkleuringsapparaat Alle elektrische apparaten behalve deze werkend op batterij(en)

Handdoekverdeler Alle elektrische apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en)

Handdroger Alle elektrische apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en)

TERUG NAAR PAGINA 3
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Massage-apparaat Alle elektrische massage-apparaten (incl. gelaatsmassage) en erotische speeltjes voorzien van 

snoer en stekker en/of werkend op batterij(en) en/of voeding via USB-aansluiting met een netto 

gewicht van het apparaat ≥ 1 kg en/of een vermogen van meer dan 200 W

Wandhaardroger Alle elektrische apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en)

Apparaten bestemd voor culinaire bereidingen, zoals bijvoorbeeld:

Bordenverwarmer Alle apparaten met een vermogen ≥ 400 W of met een capaciteit van meer dan 30 borden

Broodbakmachine Alle elektrische apparaten met een capaciteit van meer dan 1 brood gelijktijdig

Broodrooster Alle elektrische apparaten met een capaciteit van meer dan 4 toasten gelijktijdig

Croque-monsieur-apparaat Alle elektrische apparaten met een capaciteit van meer dan 4 croque-monsieurs gelijktijdig

Eierkoker Alle elektrische apparaten met een capaciteit van meer dan 8 eieren gelijktijdig

Espresso-apparaat Alle apparaten met een capaciteit van meer dan 40 koppen per uur

Folie-lasapparaat Alle apparaten met een vermogen > 200 W

Fontein voor dranken en eetwaren in 

vloeibare vorm

Alle elektrische apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en) met een 

capaciteit ≥ 2 kg

Frituurpan Alle elektrische apparaten met een inhoud > 6 L olie/vet (maximum gebruikscapaciteit) inclusief inbouw

Keukenrobot (foodprocessor) Alle elektrische apparaten met een inhoud > 7 L of 7 kg

Keukenweegschaal Alle elektrische apparaten met een capaciteit ≥ 6 kg

Koffiemolen Alle elektrische apparaten met een inhoud > 300 g

Koffiezetapparaat Alle elektrische apparaten (inclusief inbouw) met een waterreservoir ≥ 2 L

Kook- en warmhoudplaat (enkelvoudig) Alle apparaten met een vermogen > 2,9 kW

Liftsysteem Voor apparaten bestemd voor culinaire bereidingen

Melk/water/voeder-verwarmer Voor veebedrijf

Mixer Alle mixers inclusief staaf-, handkloppers, kneders … waarvan de lengte van de garde/staaf > 30 cm

Multi party (pannenkoekenparty) Alle apparaten met een vermogen > 2,5 kW

Pastakookapparaat Alle elektrische apparaten met een inhoud > 10 L

Rijstkoker Alle elektrische apparaten met een inhoud > 3,5 L

Roomijsmachine/sorbetmachine Alle elektrische apparaten met een inhoud > 2 L

Salamander Alle elektrische apparaten met een vermogen van > 2 kW

Sapcentrifuge Alle elektrische apparaten met een verwerkingscapaciteit van meer dan 3,5 kg/3 L fruit/groenten

Sausmaker Alle elektrische apparaten met een inhoud > 1 L

Snijmachine (allessnijder) Alle elektrische apparaten waarvan de diameter van het mes > 190 mm

Sterilisator Alle elektrische apparaten met een capaciteit van meer dan 12 babyflessen

Thee-apparaat Alle elektrische apparaten met een waterreservoir > 2 L

Vacuümverpakker Alle apparaten met een vermogen > 200 W

Vleesmolen Alle apparaten met een vermogen > 1,3 kW

Wafelijzer Alle apparaten met een vermogen > 2 kW

Waterkoker Alle elektrische apparaten met een inhoud > 2,5 L

Yoghurtmaker Alle elektrische apparaten met een inhoud > 1,5 kg

2. KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016
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Schoonmaak-, textielbewerkings- en textielonderhoudsapparaten (andere dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 02.02), zoals bijvoorbeeld:

Boenmachine Alle apparaten met een gewicht ≥ 15 kg

Gecombineerde stofzuiger/vloerreiniger Alle apparaten met een gewicht ≥ 15 kg

Ruitenwasser Alle elektrische apparaten met een inhoud > 2 L

Stof- en/of waterzuiger Alle apparaten waarvan de inhoud van de stof- en/of waterrecipiënt ≥ 10 L

Stoomreiniger Alle apparaten met een gewicht ≥ 15 kg

Vloerreiniger Alle apparaten met een gewicht ≥ 15 kg

Apparaten voor het naaien, breien, weven en andere textielbewerkingen (andere dan deze bedoeld in de huishoudelijke categorie 02.02), zoals bijvoorbeeld:

Breimachine Alle apparaten die op een andere wijze op het elektriciteitsnet worden aangesloten dan met snoer en stekker

Naaimachine Alle apparaten zonder interne motor

Klokken, andere uurwerken en apparatuur voor het meten, aangeven of registreren van tijd, zoals bijvoorbeeld:

Moederklok Alle elektrische apparaten die op een andere wijze op het elektriciteitsnet worden aangesloten dan 

met snoer en stekker

Prikklok Alle prikklokken en andere apparatuur voor tijdregistratie

2. KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016
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03.01 MONITOREN

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,5000 €   0,4132

Alle apparaten met een voeding via netstroom met snoer en stekker, via een netstroomadapter, via batterij(en), via USB-aansluiting, met

zonlicht en/of water, via een andere energiebron van elektrische stroom.

Monitor Alle monitoren zonder ingebouwde tuner of interface (monitoren met ingebouwde tuner of 

interface � 04.01)

03.02 OVERIGE IT- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,0500 €   0,0413

Alle apparaten met een voeding via netstroom met snoer en stekker, via een netstroomadapter, via batterij(en), via USB-aansluiting, met

zonlicht en/of water, via een andere energiebron van elektrische stroom.

3D-pen Alle elektrische apparaten

Accessoires Alle accessoires bedoeld voor aansluiting aan de in 03.02 bedoelde producten opgesomd 

onder Desktop Personal Computer en Laptop Personal Computer/GSM-toestel/Smartphone/... 

om functies en/of andere gebruiksmogelijkheden van deze producten of andere erop 

aangesloten apparaten te gebruiken en/of in te stellen, zoals volumeregeling, beeldregeling, 

snelle toegang tot bepaalde functies, programma’s of documenten, energiebesparing, voice-

functies, webcamfuncties, vingerafdrukherkenning, oogherkenning, draadloos contact, enz. 

Computerklavieren en computermuizen worden apart in 03.02 vermeld

Afstandsbediening (draadloos) Alle afzonderlijk verkochte draadloze afstandsbedieningen voor huishoudelijk gebruik

Alarmsysteem en apparaten voor 

alarmsysteem

Alle autonome alarmsystemen en apparaten voor een alarmsysteem, ook voor gebruik in 

voertuigen, geleverd als één pakket, of samengesteld en/of vervolledigd met in de handel los 

verkrijgbare apparaten, met DIY (do-it-yourself)-installatiemogelijkheid. Op de los verkrijgbare 

apparaten geldt een Recupel-bijdrage. Rook-, gas- en warmtemelders: zie onder categorie 09

Anti-inbraaksysteem Zie onder alarmsysteem

Anti-diefstalsysteem Zie onder alarmsysteem

Antwoordapparaat Alle automatische telefoonantwoordapparaten

Arcadekast voor tablet Alle arcadekasten voor het spelen met tablets

Back-up apparaten Zie onder externe geheugens

Batterij-(accu)lader Zie onder 03.04

Beletteringsysteem Zie onder printer

Berichtenmelder Alle apparaten die een signaal (licht, geluid …) afgeven bij ontvangst van een bericht (zoals e-mail)

Beveiligingsysteem Zie onder alarmsysteem

Bewakingssysteem Zie onder alarmsysteem

Bewegingsdetectiesysteem Zie onder alarmsysteem

Bluetooth virtueel klavier Zie onder computerklavier

Brandalarmsysteem Zie onder alarmsysteem. Rook-, gas-  en warmtemelders: zie onder categorie 09

Computerbehuizing Alle computerkasten (tower of case) met ingebouwde voeding, met of zonder andere ingebouwde 

computeronderdelen (barebones)

3. IT- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.
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Computerklavier Alle afzonderlijk verkochte computerklavieren (inclusief keypad en bluetooth virtueel klavier) 

bestemd voor gebruik met PC al dan niet gecombineerd met een elektronisch betaal- en/of 

leessysteem en/of ordersysteem

Computermuis Alle afzonderlijk verkochte computermuizen, joysticks, gamepads, trackballs en pen-tabletten

Desktop personal computer Alle (netwerk-)PC’s en/of werkstations bestemd voor gebruik in huishoudelijke en professionele 

omgeving (inclusief computerklavier, computermuis en interne onderdelen zoals CD-ROM drive, 

diskette drive ...), inclusief thin clients, behalve servers, rack mountable apparaten en apparaten 

voor publieke informatieoverdracht

Deurbel Alle apparaten, al dan niet draagbaar en/of draadloos, die een beltoon overbrengen van het ene 

apparaat (zender) naar het andere (ontvanger)

Diaprojector Alle analoge projectoren

Dia-/projectorscherm Alle elektrische dia-/projectorschermen

Dicteerapparaat Alle apparaten bestemd voor stemopnames

Diverse apparaten die enkel in  

combinatie met 

telecommunicatieapparaten  

gebruikt worden

Alle afzonderlijk verkochte draagbare elektrische toebehoren die enkel gebruikt kunnen worden 

met telecommunicatieapparaten vermeld onder deze categorie (draagbare handsfree kit (headset 

met draad, “oortjes met draad en microfoon”, bluetooth headset ...)) inclusief alle afzonderlijk 

verkochte in te bouwen handsfree kits

Docking station Alle afzonderlijk verkochte docking stations bestemd voor gebruik met producten vermeld onder 

rubriek 03.02

E-Reader Alle draagbare apparaten voor het lezen van digitale boeken en teksten, al dan niet uitgerust voor 

het weergeven van beelden en geluid

Etiketteersysteem Zie onder printer

Elektr(on)ische schrijfmachine Alle elektrisch aangedreven schrijfmachines, al dan niet met ingebouwde display

Extern geheugen Alle externe randapparatuur voor het lezen en schrijven van audio, video, data enz., exclusief 

USB-sticks en Flash geheugenkaarten.  Zie ook 03.50: Back-up apparaten al dan niet voor rack 

inbouw en alleen gebruikt in een professionele omgeving

Faxapparaat Alle unifunctionele (stand-alone) faxapparaten met een gewicht ≤ 30 kg. Faxapparaten die deel 

uitmaken van een multifunctioneel apparaat: zie onder multifunctioneel apparaat

Gamepad Zie onder computermuis

GPS-toestel Alle al dan niet draagbare of afneembare, ingebouwde of opgebouwde GPS-apparaten, inclusief 

apparaten voor informatie over toegelaten snelheid, flitspalen, weginformatie en child monitoring 

systems gebaseerd op GPS-techniek

GSM-toestel/smartphone Alle mobiele telefoonapparaten/smartphones (inclusief alle mogelijke combinaties met o.a. 

rekenmachines, organizer, GPS)

Handheld computer Zie onder Laptop Personal Computer

HD-behuizing Alle HD-kasten met ingebouwde voeding, met of zonder andere ingebouwde elektronische 

onderdelen

Hub/switch/router/modem/ 

access point/streamer/printserver/

repeater 

Alle hubs/switches/routers/modems/access points/streamers/printservers/repeaters met 

maximaal 8 out-poorten, ongeacht de techniek, zoals wireless, ADSL, DSL, kabel en ongeacht de 

functies gecombineerd of afzonderlijk zijn

Huistelefooncentrale Alle telefooncentrales en basisstations (vast of mobiel) op dewelke tot maximum 6 vaste en/of 

draadloze telefoon-apparaten aangesloten kunnen worden. 

Inbindmachine Zie onder plastificeermachine

Joystick Zie onder computermuis

Kaartlezer Alle externe apparaten voor het lezen van kaarten zoals (maar niet beperkt tot) betaalkaarten, 

identiteitskaarten, enz.
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Keypad Zie onder computerklavier

Kopieerapparaat Alle unifunctionele (stand-alone) kopieerapparaten met een gewicht ≤ 30 kg. Kopieerapparaten 

die deel uitmaken van een multifunctioneel apparaat: zie onder multifunctioneel apparaat.

Labelprinter Zie onder printer

Laptop personal computer/tablet/

notebook computer/handheld computer/ 

PDA/organizer

Alle draagbare computers/elektronische zakagenda’s (inclusief computers met ingebouwde printer 

en/of zendapparatuur en vertaalcomputers en alle mogelijke combinaties met o.a. rekenmachines, 

GPS ...)

Laserpointer Alle afzonderlijk verkochte elektronische laserpointers

Leespen Leespen om teksten door scanning via infrarood, USB of seriële poort in realtime elektronisch naar 

de computer, PDA of mobiele telefoon te transporteren, met of zonder de mogelijkheid van tijdelijke 

opslag van gegevens

Multifunctioneel apparaat Alle multifunctionele apparaten (MFP’s) die in één apparaat een printer en/of scanner en/of 

kopieerapparaat en/of faxapparaat combineren met een gewicht  ≤ 30 kg

NFC apparaten Alle apart verkochte NFC (Near Field Communication) apparaten voor contactloze data transmissie, 

die gebruik maken van de ISM-frequentieband van 13,56 MHz

Nietmachine (bureaugebruik) Alle elektrische nietmachines

Notebook computer Zie onder Laptop Personal Computer

Notebook cooler Alle apparaten bedoeld voor koeling onder een laptop en/of notebook computer

Organizer Zie onder Laptop Personal Computer

Papierversnipperaar Alle papierversnipperaars waarvan het gewicht ≤ 10 kg (papieropvangbak niet inbegrepen)

PDA Zie onder Laptop Personal Computer

Pen-tablet Zie onder computermuis

Plastificeermachine/inbindmachine Alle plastificeermachines/inbindmachines ≤ 5 kg om bundels papier of boeken te kaften, in te 

binden, en/of te plastificeren

Potloodslijper Alle potloodslijpers

Printer Alle unifunctionele (stand-alone) printers met een gewicht ≤ 30 kg inclusief apparatuur enkel voor 

het afdrukken van foto’s, videobeelden, inclusief beletteringssystemen,3D-printers, labelprinters en 

etiketteersystemen. Printers die deel uitmaken van een multifunctioneel apparaat:  

zie onder multifunctioneel apparaat

Projector Alle projectoren met een gewicht ≤ 6 kg

Projectorscherm Zie onder diascherm

Radarsysteem Alle los verkochte radarsystemen voor latere inbouw

Radarwaarschuwingssysteem Alle radarwaarschuwingssystemen voor vaste radars, mobiele radars en verkeershinder

Rekenmachine Alle soorten rekenmachines al dan niet met afdrukmogelijkheid, ook deze geïntegreerd in niet-

bijdrageplichtige producten

Scanner Alle unifunctionele (stand-alone) scanners (uitgezonderd die voor productidentificatie) met een gewicht 

≤ 30 kg  en die bedoeld zijn voor gebruik als randapparatuur voor computer. Scanners die deel uitmaken 

van een multifunctioneel apparaat: zie onder multifunctioneel apparaat 

Smartphone Zie onder GSM-toestel

Snijmachine Alle snijmachines ≤ 20 kg voor het snijden van papier, karton, plastic,…

Stroomadapter/ stroomadapter-

acculader

Zie onder 03.04

Tablet Zie onder Laptop Personal Computer
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Telefoontoestel Alle vaste apparaten die ‘stand alone’ functioneren of op telefooncentrales aangesloten zijn en alle 

mobiele telefoonapparaten die functioneren via een lokaal basisstation/DECT (inclusief VOIP - USB 

telefoon). Bij verkoop in set, Recupel-bijdrage per toestel aanrekenen

Toegangscontrolesysteem Zie onder alarmsysteem

Toetsenbord Zie onder afstandsbediening

Token Alle tokens, al dan niet met kaartlezer

Trackball Zie onder computermuis

Voetschakelaar voor dicteerapparaat Alle voetschakelaren voor dicteerapparaten

Voorleestoestel Alle apparaten die op autonome wijze gedrukte tekst omzetten in gesproken taal

Wearable Alle elektronische apparaten die door de gebruiker op het lichaam gedragen worden ( bv ook als 

onderdeel van  kleding) en die dienen voor het weergeven van tijdsfuncties, voor communicatie, 

gps, het gebruik van applicaties, controle van lichaamsfuncties en sportprestaties, regeling van 

temperatuur van kleding, enz. Een wearable combineert meerdere van bovengenoemde of andere 

functies in één apparaat. Eenvoudige polshorloges (zonder andere functies dan tijdweergave) 

vallen onder 02.01. Eenvoudige apparaten zoals pedometer, stappenteller, biking computer … 

vallen onder 07.02

Webcam/bewakingscamera/ 

IP-camera/bewakingsmonitor 

Alle apart verkochte webcams met aparte voeding alsook alle bewakingscamera’s/IP-camera’s/

bewakingsmonitoren geleverd in een pakket voor onmiddellijk gebruik (exclusief process control 

camera’s en warmtebeeldcamera’s � 03.50)

03.03 CARTRIDGES/TONERS

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,0000 €   0,0000

Alle printercartridges/toners uitgerust met een elektronische chip

Cartridges

03.04 KABELS, STEKKERLBLOKKEN, STROOMADAPTERS, BATTERIJLADERS

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,0121 €   0,0100

Alle apparaten met een voeding via netstroom met snoer en stekker, via een netstroomadapter, via batterij(en), via USB-aansluiting, met

zonlicht en/of water, via een andere energiebron van elektrische stroom.

Batterij-(accu)lader Alle apart verkochte batterij-(accu)laders  specifiek ontworpen voor apparaten op deze 

apparatenlijst, met uitzondering van deze bedoeld voor apparaten in categorieën  06.01 en 

06.50

Kabels Alle kabels die geschikt zijn voor het overbrengen van elektrische stromen en velden en die 

voorzien zijn van de nodige aansluiting (HDMI, DVI, VGA, SATA, USB, Netwerkstekker, RCA/cinch, 

Jack, XLR, BNC, Scart, DIN, Antennestekker, F-connector, netstekker,…), voor verbinding tussen 

en/of voeding  van elektrische en elektronische apparatuur en die afzonderlijk verkocht worden.

Zijn uitgezonderd: kabels zonder aansluiting; kabels voor de interne bekabeling van apparatuur, 

kabels die permanent geïnstalleerd worden voor verbinding en/of voeding van elektrische en 

elektronische apparatuur in gebouwen, openbare wegen en privéterreinen

Stekkerblok/Multistekker Alle stekkerblokken/multistekkers met snoer en stekker, al dan niet uitgerust met bijkomende 

beschermingsfuncties, functies voor energiebesparing bij gebruik of in stand-by, zuiver houden 

van de stroom,…
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Stroomadapter/ stroomadapter-

acculader

Alle apart verkochte stroomadapters/acculaders en power banks voor toestellen met 

ingebouwde oplaadbare accu (gsm, smartphone, tablet, e-reader, laptop, notebook, handheld 

computer, PDA, organizer, scheerapparaten, elektrische tandenborstels,...) met uitzondering van 

deze bedoeld voor apparaten in categorieën  06.01 en 06.50

03.50 ICT-APPARATEN

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,3630 €   0,3000

Alle elektrische of elektronische producten of apparatuur bestemd voor het elektronisch verzamelen, opslaan, verwerken, presenteren of

communiceren van informatie en het overbrengen met telecommunicatie van geluid, beelden of andere informatie (andere dan deze bedoeld 

in 03.01 of 03.02), zoals bijvoorbeeld:

Back-up apparaten (Onder welke vorm ook, zoals HD, tape streamers, enz.) al dan niet voor rack inbouw en alleen 

gebruikt in een professionele omgeving. Zie ook � 03.02: Alle externe lees- en schrijfrandapparatuur 

(Floppy, CD-ROM, CD-R/RW, DVD, ZIP, Blu-Ray, HD DVD, externe HDD ...), inclusief Flashkaart-, 

bankkaart-, identiteitskaartlezers/-schrijvers, exclusief USB-sticks en Flash geheugenkaarten

Betaalterminal Alle apparaten die elektronische betaling toelaten (klantenapparaat), inclusief prepaid terminals

Bewakingscamera’s/IP-camera’s/ 

Bewakingsmonitoren

Alle apparaten die bijkomende installatie en/of aanpassing vereisen voorafgaand aan eerste 

gebruik, inclusief process control camera’s en warmtebeeldcamera’s

CD-lezer CD-lezer enkel bruikbaar voor telecommunicatietoepassing (in combinatie met telefooncentrale)

Data-overdrachtsystemen Alle systemen voor het overdragen van audio, video en data, via draad of draadloos, uitgezonderd 

zend/ontvangst/transmissie-masten

Demagnetiseerapparaat (Degausser) Alle apparaten voor het permanent en volledig wissen van data op tapes, hard disks en andere media

Desktop personal computer Alle (netwerk-) PC’s en/of werkstations bestemd voor publieke informatieoverdracht, alle 

rackmountable apparaten en servers

Digitale documentcamera Alle elektrische apparaten

Digitale tachograaf Al dan niet voorzien voor het meten van andere gegevens over het voertuig en/of draadloze 

verbinding (gsm) en/of plaatsbepaling (gps)

Elektronische weegschaal Elektronische weegschaal voor POS-toepassingen

Etiketteermachine/labelmachine Alle op stroom werkende machines > 30 kg

Fax Alle unifunctionele (stand-alone) faxapparaten met een gewicht > 30 kg. Faxapparaten die deel  

uitmaken van een multifunctioneel apparaat: zie onder multifunctioneel apparaat

Firewall/VPN-router Alle Firewalls/VPN-routers

Geldtelmachine Alle munten- en bankbiljettentelmachines voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en)

Geld-bewaking/opsporing/markering/ 

vernietigingsapparaten

Alle apparaten, draagbaar of vast installeerbaar, voorzien voor gebruik op het net en/of op 

batterijen, voor het opsporen (tracking), beschermen, veilig opslaan en vervoeren van geldbiljetten 

en hun eventuele transportbehuizing en/of ter voorkoming van het gebruik van de geldbiljetten na 

een diefstal door onverwijderbare markering of vernietiging

GPS-tracker Alle apparaten, draagbaar of voorzien voor in- of opbouw, voor het lokaliseren via gps- of 

gsm-signalen van personen, voertuigen, machines of ander materiaal of uitrusting; inbegrepen 

apparaten voor het bepalen van de kilometerheffing

Hub/switch/router/  

modem/access point

Alle hubs/switches/routers/modems/access points met meer dan 8 out-poorten, ongeacht de 

techniek, zoals wireless, ADSL, DSL, kabel en ongeacht de functies gecombineerd zijn of apart

Informatiebord Alle apparaten gebaseerd op LED technologie en dienend voor verkeerssignalisatie, 

parkeergeleidingssystemen, digitale advertenties, enz.
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Kassasysteem Alle types elektrische of elektronische apparaten (numerisch, alfanumerisch, ECR touch, POS 

geïntegreerd...), al dan niet gebaseerd op PC-technologie

Kluis Alle elektrische en/of elektronische apparatuur deel uitmakend van een kluis > 100 kg  

(kast zelf valt buiten de richtlijn). Kluis ≤ 100 kg � 02.01

Kopieerapparaat Alle unifunctionele (stand-alone) kopieerapparaten met een gewicht > 30 kg.  Kopieerapparaten 

die deel uitmaken van een multifunctioneel apparaat: zie onder multifunctioneel apparaat

Multifunctionele apparaten Alle multifunctionele apparaten (MFP’s) die in één apparaat een printer en/of scanner en/of 

kopieerapparaat en/of faxapparaat combineren met een gewicht  > 30 kg

Munt- en/of kaarttelefoon Alle elektrische of elektronische munt- en/of kaarttelefoons

Overheadprojector Alle overheadprojectoren

Papierversnipperaars Waarvan het gewicht > 10 kg (papieropvangbak niet inbegrepen) 

Plastificeermachine/inbindmachine Alle elektrische of elektronische plastificeermachines/inbindmachines > 5 kg 

om bundels papier of boeken te kaften, in te binden en/of te plastificeren

Postbehandelingmachine Machines voor frankeren, onder enveloppe steken, plooien, sorteren ...

Prepaid terminal Voor het uitgeven van prepaid-kaarten: zie onder betaalterminal

Printer Alle unifunctionele (stand-alone) printers met een gewicht > 30 kg; inclusief 3D-printers. Printers 

die deel uitmaken van een multifunctioneel apparaat: zie onder multifunctioneel apparaat

Professionele interface Alle professionele interfaces om een signaal om te zetten van de ene standaard naar de andere 

en die enkel in professionele omgevingen voorkomen

Professionele telefooncentrale Alle telefooncentrales en basisstations (vast of mobiel) waarop meer dan 6 vaste en/of draadloze 

telefoonapparaten aangesloten kunnen worden

Projector Projectoren > 6 kg

Rack unit Uitrusting bedoeld om gebruikt te worden in racks zoals computer servers, signaaltransmittoren, 

telefoonswitches, beeldopslageenheden, koeleenheden, power supplies, branddetectoren, brand- 

blussers, koelunits… Voor dit type apparaten is een bijdrage verschuldigd in functie van het 

aantal rack units dat gebruikt wordt in een standaard rack. 1 unit hoogte = 44,45 mm conform de 

DIN-norm nummer 41449

Satellietantenne met modem en/of 

ontvanger en/of versterker

Alle elektrische apparaten

Scanner Alle unifunctionele (stand-alone) scanners met een gewicht  > 30 kg die bedoeld zijn voor gebruik 

als randapparatuur voor computer.  Scanners die deel uitmaken van een multifunctioneel 

apparaat: zie onder multifunctioneel apparaat

Scanner voor personenidentificatie Alle scanners voorzien van vingerafdrukherkenning, oogherkenning, enz.

Scanner voor productidentificatie Niet-ingebouwd elektronisch apparaat dat toelaat gegevens van een object te registreren 

(inclusief barcodescanners/handscanners/RF-ID scanner/...)

Stand alone server en cabinet Alle servers die niet rack-mounted zijn (servers - storage cabinets - andere uitrusting in cabinets ...) 

zonder transformatoren die PCB’s kunnen bevatten (label op de eventuele transformator is vereist)

Snijmachine Alle snijmachines voor het snijden van papier, karton, plastic ... > 20 kg

Telecomantenne Antennes voor telecomtoepassingen (exclusief masten en pylonen); radio- en TV-antennes � 04.02

Telecom cabinet/behuizing Straatcentrales en andere infrastructuur van service providers, waarbij racks zijn ingebouwd in 

cabinets/behuizing

Toegangscontrolesysteem Voor autonoom gebruik (zonder noodzakelijk gebruik van een centrale processor); apparaten met  

DIY (do-it-yourself)-installatiemogelijkheid, zie onder 03.02

Valsgelddetector Alle valsgelddetectoren voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en)

3. IT- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.

TERUG NAAR PAGINA 3



24

04.01 TV’S

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   1,0000 €   0,8264

Alle apparaten met een voeding via netstroom met snoer en stekker, via een netstroomadapter, via batterij(en), via USB-aansluiting, met

zonlicht en/of water, via een andere energiebron van elektrische stroom.

Televisietoestel Alle televisieapparaten met geïntegreerde tuner of interface om TV-uitzendingen om te zetten 

naar beelden, inclusief alle combinaties met TV (bv. DVD), zakformaat-TV (voor in wagen � 04.02) 

en “rear view projection” TV’s. (Monitoren zonder ingebouwde tuner of interface � 03.01)

04.02 OVERIGE AUDIO-VIDEOAPPARATUUR

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,1000 €   0,0826

Alle apparaten met een voeding via netstroom met snoer en stekker, via een netstroomadapter, via batterij(en), via USB-aansluiting, met

zonlicht en/of water, via een andere energiebron van elektrische stroom.

Afstandsbediening/toetsenbord Zie onder categorie 03.02

Album viewer Zie onder Image album

Antenne-/distributieversterker Alle antenne-/distributieversterkers

Antenne al dan niet met geïntegreerde 

versterker

Alle antennes (vast en/of verplaatsbaar) voorzien van elektrische voeding al dan niet met 

geïntegreerde versterker (Telecomantenne � 03.50)

Audiosysteem: mini, midi, micro 

(met of zonder luidsprekers)

Alle audio- en hifi-torens in verschillende groottes met één enkele voedingskabel en verkocht als 

één artikelreferentie

Audioversterker/equalizer Alle soorten versterkers (inclusief voor- en eindversterkers) voor audio-apparatuur en 

muziekinstrumenten (behalve de 19” rack uitvoering of apparaten met 100 V uitgangstransformator  

of voorzien van XLR-connector of met mono-bridge of met afkoppelbaar geaard netsnoer)

Audioversterker met DVD Alle audioversterkers (behalve de 19” rack uitvoering of apparaten met 100 Volt uitgangstransformator 

of voorzien van XLR-connector of met mono-bridge of met afkoppelbaar geaard netsnoer) en met DVD

Audio- en/of videorecorder Alle apparaten geschikt voor het opnemen en weergeven van geluid en/of beeld, anders dan DVD-speler/-recorder 

(zie aldaar), videospeler/-recorder (zie aldaar), band/cassette/...-recorder (zie aldaar), fotocamera (zie aldaar)

Baby-alarm Alle verplaatsbare baby-alarmen

Babyfoon/babytalker Verplaatsbare intercomsystemen (1 en/of 2 richtingen)

Band-/ cassette-/ CD-/  

MD-speler/-recorder 

Toestel voor het vastleggen en/of weergeven van geluid met als opslagmedium band/cassette/

CD/MD (behalve de 19” rack uitvoering en apparaten met pitch control en XLR-connector of met

afkoppelbaar geaard netsnoer)

Car audio/video item Alle soorten enkelvoudige audio/video modules met o.a. CD of MD of DVD of navigatiesysteem, 

CD, MD, DVD changer of geheugenkaart/radio/radio met cassette of CD of MD of DVD speler of

MP3-speler of geheugenkaart, radio GSM-module, multivideo versterker

Car audio/video package Alle soorten audio/videosystemen om in een voertuig in te bouwen, samengesteld uit meerdere 

modules bestaande uit enerzijds radio, radio met cassette of CD- of MD- of MP3-speler 

of DVD of navigatiesysteem en anderzijds CD- of MD- of DVD-changer of GPS en/of equalizer 

en/of versterker, verkocht als één artikelreferentie

Car audio versterker/equalizer Versterker en/of equalizer voor audio-apparatuur om in een voertuig in te bouwen 

(behalve deze met microfooningang)

Citizen Band (CB’s) radiozender Alle CB (Citizen Band) radiozenders (zie ook 04.50 Radiozender)

Digital foto display Zie onder Image album

4. CONSUMENTENAPPARATUUR

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.

TERUG NAAR PAGINA 3



25

Digital video converter Alle personal digital video converters

Docking station Alle afzonderlijk verkochte docking stations bestemd voor gebruik met producten vermeld onder rubriek 04.02

Draadloos radiosysteem voor sportschieten Alle draadloze radiosystemen voor sportschieten

Draadloze audiozender Alle draadloze audiozenders

Draadloze videozender Alle draadloze videozenders 

Draagbare radio- en audio-apparatuur Alle draagbare radio- en audio-apparatuur (inclusief MP3, MP4, radio’s zonder geïntegreerde 

luidsprekers/scan radio’s)

Draagbaar weergavesysteem 

van beeld en klank

Alle draagbare apparaten voor het weergeven van beeld en klank (TV, videospeler, DVD, 

HDD, HD DVD, Blu-Ray, enz.) al dan niet met ingebouwde monitor (ook deze bestemd voor 

gebruik in een voertuig); losse monitoren � 03.01

DVD-speler/-recorder 

(inclusief laserdiskspeler, 

CD, HD DVD, Blu-Ray ...)

Toestel voor het vastleggen en/of weergeven van geluid en/of beelden met laserdisk, CD, DVD,

HD DVD, Blu-Ray ... als opslagmedium (behalve de 19” rack uitvoering of met afkoppelbaar geaard 

netsnoer en de apparaten bestemd voor bewakingsdoeleinden die opnames maken > 24 uur)

Elektronisch textiel Alle textiel uitgerust met een elektronisch onderdeel voor de weergave van geluid en/of beeld

Equalizer Zie onder audioversterker

Fotocamera (analoog/digitaal) Alle soorten analoge en digitale camera’s, ook deze geïntegreerd in niet-bijdrageplichtige 

producten, evenals alle draagbare elektr(on)ische accessoires, zoals flitsers, flitsontspanners, 

motordrives, handgrepen, enz. die apart verkocht worden

Harddisk recorder Alle harddisk recorders/spelers behalve apparaten met XLR-connector of met afkoppelbaar 

geaard netsnoer of bewakingsrecorders die een opname kunnen maken van meer dan 24 uur

Hifi systeem Zie onder audiosysteem

Hometheaterset Combinatie van een apparaat voor de weergave van beeld en klank (speler/recorder: DVD,  

HD DVD, Blu-Ray, videospeler, enz.) en luidsprekers verkocht als één artikelreferentie

Hoofdtelefoon (draadloos en/of met 

draad)

Alle afzonderlijk verkochte hoofdtelefoons (draadloos en/of met draad) exclusief systemen met 

XLR-connector

Hoorapparaten Alle elektrische hoorapparaten zonder medische CE-markering

Image album/album viewer/ 

digital foto display

Alle systemen al dan niet met een opslagmedium die toelaten digitale foto’s, videoclips of 

multimediaberichten e.a. te beheren

Intercomsysteem Intercomsystemen (1 en/of 2 richtingen), inclusief parlofoon (deurtelefoon)

Luidsprekers (actief/passief, al dan  

niet inbouw of voor auto)

Alle actieve en passieve luidsprekerklankkasten of inbouwluidsprekers, al dan niet voor auto,  

met inbegrip van tweeters en subwoofers en luidsprekers bedoeld voor informaticatoepassingen

(bijdrage per stuk); exclusief luidsprekerklankkasten met speakon, XLR-connector, 

transporthandvatten of hoornluidsprekers, deze met keramische aansluiting of met 

inbouwbevestiging “spring clamps”, of luidspreker voorzien van 100 V voedingspotentieel. Op 

luidsprekersets, waarvan de luidsprekers niet onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren, is er 

één enkele bijdrage.

Megafoon Alle megafoons

Microfoon Microfoons, draadloos of met vaste draadaansluiting, exclusief systemen met XLR-connector

Muurbeugel voor televisie Alle elektrische apparaten

Muziekinstrument/stemapparaat Alle elektrische of elektronische muziekinstrumenten,  inclusief accessoires en stemapparatuur 

voor muziekinstrumenten maar behoudens speelgoed (cf. Richtlijn 88/378/EEG). Voor speelgoed- 

muziekinstrumenten � 07.01

Ontvangstkop (LNB)  Alle apart geleverde ontvangstkoppen voor schotelantennes

Platenspeler Alle apparaten om grammofoonplaten af te spelen met plaatdrager ≤ 5 kg (inclusief platenreinigers)

4. CONSUMENTENAPPARATUUR
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Radio/tuner/TV receiver/ 

wireless audio kit

Toestel voor het ontvangen van gecodeerde (digitale ontvanger/set top box) en niet gecodeerde 

radio- en/of TV-signalen (enkel met vaste netvoeding), behalve de 19” rack uitvoering of 

voorzien van XLR-connector of met afkoppelbaar geaard netsnoer of apparaten met 100 V 

uitgangstransformator

Satelliet/terrestriële ontvanger/ 

demodulator

Ontvanger/demodulator die toelaat terrestriële (DVB-T ...) en/of satellietuitzendingen te 

decoderen (exclusief de 19” rack mountable � 04.50)

Satellietvinder Alle elektrische satellietvinders voor het optimaal uitrichten van een schotel

Schotelantenne Alle schotelantennes met ontvangstkop (LNB) en elektrische voeding zonder zendfunctie 

of met een diameter ≤ 1,20 m

Set-top box Alle apparaten voor het decoderen van audio- en/of video- en/of internetsignalen, al dan niet 

uitgerust met tuner en/of opnamemogelijkheid

Sound- en videomixer/videomontage Schakelpaneel voor het afstemmen van geluid en opgenomen beeldsequenties uit verschillende 

bronnen voordat ze naar een versterker of luidspreker worden geleid (met uitzondering van alle 

apparaten met minimum 50% mono-uitgangen of de 19” rack uitvoering of groter of voorzien van 

XLR-connector)

Soundmixer/mengpaneel Schakelpaneel voor het afstemmen van geluiden uit verschillende bronnen voordat ze naar 

een versterker of luidspreker worden geleid met uitzondering van alle apparaten met minimum 

50% mono-uitgangen of de 19” rack uitvoering of groter of voorzien van XLR-connector 

of met afkoppelbaar geaard netsnoer

Stemapparaat Zie muziekinstrument

Verrekijker/sterrenkijker/nachtkijker Alle verplaatsbare elektrische verrekijkers/sterrenkijkers/nachtkijkers (behalve apparaten met 

vaste opstelling)

Videobril/3D-bril Alle videobrillen en 3D-brillen en virtual reality brillen

Videocamera/camcorder Camera waarmee men video-opnames kan maken met een gewicht ≤ 3 kg

Videofoon Alle apparaten die geluid en beeld in real time overbrengen van het ene apparaat 

(bv. buitenpost) naar het andere (bv. binnenpost)

Videospeler/-recorder Toestel voor het vastleggen en weergeven van geluid en/of televisiebeelden met videocassette 

als opslagmedium uitgezonderd apparaten met XLR-connector of met afkoppelbaar

geaard netsnoer of bewakingsrecorders (time laps)

Walkie-talkie Alle walkies-talkies (per artikelreferentie)

Wekkerradio (met of zonder CD-speler) Alle wekkerradio’s

Zender/ontvanger voor slechthorenden Alle zend- en ontvangapparaten voor slechthorenden (zonder medische CE-markering), evenals alle 

bijhorende accessoires

04.50 AUDIO-APPARATEN

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,3630 €   0,3000

Alle elektrische of elektronische producten of apparatuur voor het opnemen of weergeven van geluid of beelden, waaronder signalen of andere

technieken voor de verspreiding van beeld en geluid met telecommunicatie (andere dan deze bedoeld in de rubriek 04.02), zoals bijvoorbeeld:

Achteruitrijcamera Alle achteruitrijcamera’s

Actieve of passieve inbouwluidspreker Alle apparaten met keramische aansluiting of met inbouwbevestiging met “spring clamps” 

of luidspreker voorzien van 100 V voedingspotentieel

Actieve of passieve luidsprekerklankkast Met 1 of meer ingebouwde luidsprekers uitgerust met jack- of Speakon- of XLR-connector of 

voorzien van transporthandvatten of hoornluidsprekers

4. CONSUMENTENAPPARATUUR
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Audioversterker Alle types versterkers voor audioapparaten in 19” rack of voor apparaten met 100 V-transformator 

of met XLR-connector of monobridge of met afkoppelbaar geaard netsnoer

Band/cassette/CD/ 

MD-speler/-recorder  

Toestel voor het vastleggen en weergeven van geluid met als opslagmedium band/cassette/ 

CD/MD met een 19” rack uitvoering of apparaten met pitch control of XLR-connector of met 

afkoppelbaar geaard netsnoer

Bewakingsrecorder/ 

time lapse recorder 

Bewakingsrecorders die opnames van 24 uur of meer kunnen maken (op harde schijf, cassette

of een ander opslagmedium)

Blu Ray-disk/ 

HD-DVD-CD-lezer/-brander

Alle Blu Ray-disks of HD-DVD-CD-lezers/-branders in 19” rack uitvoering of met afkoppelbaar 

geaard netsnoer

Camerasysteem Alle apparaten voor controle van leidingen, van moeilijke toegankelijke ruimtes, installaties, machines …

Car audio versterker/equalizer Car audio versterker/equalizer met microfooningang om in voertuig in te bouwen

Confettishooter Voor gebruik in theater, toneelvoorstelling, show …

Demagnetisatie-apparaten Alle demagnetisatie-apparaten

Digitaal audioapparaat Alle apparaten dienend als continue audiobron voor wachtboodschappen, achtergrondmuziek of 

eender welke andere audiotoepassing

Dodehoekcamera Alle dodehoekcamera’s

Draadloze audiotransmissiesystemen 

(microfoon, headphones ...)

Alle toestellen met XLR-connector

DVD-speler/-recorder Toestel voor het vastleggen en weergeven van geluid en/of televisiebeelden met DVD als 

opslagmedium met een 19” rack uitvoering of met afkoppelbaar geaard netsnoer

Harddiskrecorder Met XLR-connector of met afkoppelbaar geaard netsnoer

Microfoon met draad Microfoon met vaste draadaansluiting én met aparte ontvanger/versterker of met XLR-connector

Monitoren Vallen onder 03.01

Museumsysteem voor rondleiding Alle museumsystemen voor rondleiding

Parkeerhulpsysteem Alle parkeerhulpsystemen of obstakeldetectoren met verwittiging via visuele of geluidssignalen

Platenspeler Apparaat om grammofoonplaten af te spelen met plaatdrager > 5 kg

Professionele interface Alle professionele interfaces om een signaal om te zetten van de ene standaard naar de andere en 

die enkel in professionele omgevingen voorkomen

Rack unit Uitrusting bedoeld om gebruikt te worden in racks zoals voedingen, camera control units, 

interfaces, ontvangers, branddetectoren, brandblussers, koelunits ... Voor dit type apparaten 

is een bijdrage verschuldigd in functie van het aantal rack units dat gebruikt wordt in een 

standaard rack. 1 unit hoogte = 44,45 mm conform de DIN-norm nummer 41449

Radio/Tuner/TV Receiver Toestel voor het ontvangen van radio- en/of TV-signalen (enkel met vaste netvoeding), 

met een 19” rack uitvoering of voorzien van XLR-connector of apparaten met 100 V 

uitgangstransformator of met afkoppelbaar geaard netsnoer

Radiozender Alle radiozenders (zie ook 04.02 Citizen Band (CB’s) radiozender)

Rookmachine Alle apparaten voor gebruik in theater, toneelvoorstelling, show …

Satelliet- en terrestriële demodulator 19” rack mountable satelliet- en/of terrestriële ontvanger/demodulator

Schotelantenne Met elektrische voeding met een diameter van meer dan 1,20 m of met zendfunctie

Simultaan-vertaalsysteem Alle simultaan-vertaalsystemen (zonder de bijgeleverde microfoons of hoofdtelefoons, die apart 

aangegeven moeten worden)

4. CONSUMENTENAPPARATUUR
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Sound- en/of videomontagesysteem Schakelpaneel voor het afstemmen van geluid, beeld en opgenomen beeldsequenties uit

verschillende bronnen voordat ze naar een versterker of luidspreker worden geleid (sequenties 

in een juiste volgorde plaatsen) met minimum 50% mono-uitgangen of 19” rack uitvoering of 

groter of voorzien van XLR-connector of met afkoppelbaar geaard netsnoer

Soundmixer/Mengpaneel Schakelpaneel voor het afstemmen van geluiden uit verschillende bronnen voordat ze naar een 

versterker of luidspreker worden geleid met minimum 50% monouitgangen of de 19” rack 

uitvoering of groter of voorzien van XLR-connector of met afkoppelbaar geaard netsnoer; 

inclusief mengpaneel voor verlichting

Stemversterker voor gebruik met 

masker (met of zonder luidspreker)

Alle elektrische apparaten

Verrekijker/Sterrenkijker/Nachtkijker 

met vaste opstelling

Alle elektrische of elektronische verrekijkers/sterrenkijkers/nachtkijkers met vaste opstelling

Videocamera/Camcorder Alle videocamera’s/camcorders > 3 kg

Video switcher Video mixing tables voor inbouw in studio’s (voor vermengen/verplaatsen van beelden)

Videospeler/-recorder Met XLR-connector of met afkoppelbaar geaard netsnoer

Zeepbellenblaasmachine Voor gebruik in theater, toneelvoorstelling, show …

4. CONSUMENTENAPPARATUUR
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05.01 GASONTLADINGSLAMPEN

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,1000 €   0,0826

DEFINITIE VAN GASONTLADINGSLAMP: 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 gasontlading al dan niet zichtbaar licht te produceren.

Compact fluorescentielampen en fluorescentiebuizen

Fluorescentielampen voor zonnebanken

Gasontladingslampen voor bioscoopprojectoren

Gasontladingslampen voor ontsmetting

Gasontladingslampen voor projectie

Halogeen metaaldamplampen

Hoge- en lagedruk gasontladingslampen

Hoge- en lagedruk natriumlampen

Kwikdamplampen

Neonlampen

Gasontladingslampen voor automobieltoepassingen

Onder deze definitie en apparatenlijst vallen NIET:

Gloeilampen en halogeenlampen die licht geven door het laten gloeien van een gloeidraad

05.02 ARMATUREN VOOR GLOEI-, HALOGEEN- EN E14-27 SPAAR-/FLUORESCENTIELAMPEN 
 (LAAG- OF NETSPANNING) EN LEDS

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,0121 €   0,0100

DEFINITIE VERLICHTINGSAPPARATUUR: een verlichtingstoestel is een toestel dat het verlichten van een voorwerp of een omgeving als hoofddoel 

heeft en, met uitsluiting van alle lichtbronnen zelf, de nodige onderdelen bevat voor de bevestiging en de bescherming van de lichtbronnen alsook 

voor de rechtstreekse of onrechtstreekse aansluiting op het stroomnet. Aanvullend op deze definitie vallen hieronder ook:

Plafondventilatoren uitgerust met een of meerdere lichtpunten

Vaste apparaten werkend op batterij(en)

Verlichtingsapparaten werkend op een alternatieve energiebron zoals zonne-energie

Draagbare verlichtingsapparaten werkend op batterij(en) zoals zaklantaarns

Voorbeelden van huishoudelijke lamphouders: B15; B22; B15d; B22d; BA15d; BA20d; BA20s; E12; E14; E17; E26; E27; E40; Fa4; Fc2; G4; 

G6,35; G9; G53; GU4; GU5,3; GU10; GX; GX5,3; GX6,35; GX7,9; GX16d; GY4; GY5,3; GY6,35; GY9,5; GZ4; GZ6,35; GZ10; K23d; LEDS; PKX22s; 

R7S; R37; R56; S14d; S14s; S15s

Indien een armatuur verschillende types lamphouders bevat, dient de Recupel-bijdrage van toepassing op de hoogste categorie van lamphouder 

toegepast te worden.

Onder deze definitie en apparatenlijst vallen NIET:

Componenten die niet vanuit het ontwerp en productie een geheel vormen: masten, lichtbakken, decoratieve elementen ...

Losse onderdelen die al dan niet deel uitmaken van een verlichtingstoestel

Apparaten die niet als primaire doel het verlichten van een object of de omgeving hebben, zoals publiciteitsverlichting (affiches, bushokje, 

zuilen ...); apparaten voor de wegen- en spoorsignalisatie, incubatoren (broedhennen), IR-armaturen 

Verlichtingsapparaten ingebouwd in elektrische en elektronische apparaten opgenomen in deze apparatenlijst

5. VERLICHTINGSAPPARATUUR
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05.03 LEDLAMPEN

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,1000 €   0,0826

DEFINITIE VAN LEDLAMPEN: een voorwerp dat in gecombineerde toepassing met een toestel een object of de omgeving kan verlichten, ontsmetten 

of projecteren, gebruik maakt van elektrische energie om door het gebruik van één of meerdere lichtgevende dioden al dan niet zichtbaar licht te 

produceren en beschikt over een standaard lampvoet.

Retrofit ledlampen

Voorbeelden van lamphouders:  B15; B22; B15d; B22d; BA15d; BA20d; BA20s; E12; E14; E17; E26; E27; E40; Fa4; Fc2; G4; G6,35; G9; G53; 

GU4; GU5,3; GU10; GX; GX5,3; GX6,35; GX7,9; GX16d; GY4; GY5,3; GY6,35; GY9,5; GZ4; GZ6,35; GZ10; K23d; LEDS; PKX22s; R7S; R37; R56; 

S14d; S14s; S15s  BY22d; Fc2; G8,5; G12; GX8,5; GX12,1; Kabel; PG1; PG12,1; PG12,2; PGJ5; PGX12,2; PGZ12; RX7s; SFC; X528; X830R; 

2G; 2G7; 2G8; 2G10; 2G11; 2G13; 2GX7; 2GX13; Fa6; Fa8; G5; G10; G13; G22; G23; G24; G24d; G10q; G24q; GR8; GR83; GR10q; GRY10q; 

GRZ10d/t; GU10; GX5; GX23; GX24q; RX17d; W4,3x8,5d 

Onder deze definitie en apparatenlijst vallen NIET:

Lichtbronnen op basis van led die gebruik maken van een extern voorschakelapparaat zoals ledstrips en ledmodules 

05.50 ARMATUREN VOOR GASONTLADINGSLAMPEN EN ARMATUREN VOOR 
 SPAAR-/FLUORESCENTIELAMPEN EN LEDS

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,0121 €   0,0100

DEFINITIE VERLICHTINGSAPPARATUUR: een verlichtingstoestel is een toestel dat het verlichten van een voorwerp of een omgeving als hoofddoel 

heeft en, met uitsluiting van alle lichtbronnen zelf, de nodige onderdelen bevat voor de bevestiging en de bescherming van de lichtbronnen alsook 

voor de rechtstreekse of onrechtstreekse aansluiting op het stroomnet. Aanvullend op deze definitie vallen hieronder ook:

Plafondventilatoren uitgerust met een of meerdere lichtpunten

Vaste apparaten werkend op batterij(en)

Verlichtingsapparaten werkend op een alternatieve energiebron zoals zonne-energie

Verlichtingsapparaten met ingebouwde leds

Armaturen uit lichtreclame

Voorbeelden van professionele lamphouders: BY22d; E27; E40; Fc2; G8,5; G12; GX8,5; GX12,1; Kabel; PG1; PG12,1; PG12,2; PGJ5; PGX12,2; 

PGZ12; RX7s; SFC; X528; X830R; 2G; 2G7; 2G8; 2G10; 2G11; 2G13; 2GX7; 2GX13; Fa6; Fa8; G5; G10; G13; G22; G23; G24; G24d; G10q; G24q; 

GR8; GR83; GR10q; GRY10q; GRZ10d/t; GU10; GX5; GX23; GX24q; RX17d; W4,3x8,5d

Indien een armatuur verschillende types lamphouders bevat, dient de Recupel-bijdrage van toepassing op de hoogste categorie van lamphouder

toegepast te worden.

Onder deze definitie en apparatenlijst vallen NIET:

Componenten die niet vanuit het ontwerp en productie een geheel vormen: masten, lichtbakken, decoratieve elementen ...

Losse onderdelen die al dan niet deel uitmaken van een verlichtingstoestel

Apparaten die niet als primaire doel het verlichten van een object of de omgeving hebben zoals publiciteitsverlichting (affiches, 

bushokje, zuilen ...); apparaten voor de wegen- en spoorsignalisatie, incubatoren (broedhennen), IR-armaturen

Verlichtingsapparaten ingebouwd in elektrische en elektronische apparaten opgenomen in deze apparatenlijst

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.
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06.01 ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE (TUIN)GEREEDSCHAPPEN

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,0500 €   0,0413

Alle apparaten met een gewicht ≤ 30 kg

Apparaten met een gewicht van > 30 kg maar ≤ 200 kg: zie 06.50

Apparaten met een gewicht > 200 kg worden beschouwd als grote, niet-verplaatsbare industriële installaties

Afkortmachine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Afstandsbediening Zie onder categorie 03.02

Aquariumtoebehoren Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en) 

(bv. reinigingsapparaat, kweekbak, glasreiniger, thermometer, verwarmingsapparatuur, 

temperatuurregelaar). Zie ook pomp/filter

Bandschuurmachine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Batterij-oplader Alle afzonderlijk verkochte batterij-/accu-opladers voor elektrische (tuin)gereedschappen 

(inclusief op zonne-energie), inclusief laders voor fietsen-, motor- en autoaccu’s, quickstarters 

en boosters werkend op batterij(en) inbegrepen (andere dan bedoeld in 06.50) (zie ook 

batterij-/accu-oplader onder categorie 03.04)

Behangafstomer Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Betonschaaf Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Blaas- en zuigapparaat Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Bladblazer en/of bladzuiger Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Boordsnijder (met nylondraad) Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Boorhamer Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Boormachine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en) 

(bv. klopboormachine, drilboormachine, diamant kernboormachine (nat of droog) ...)

Bosmaaier/trimmer Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Bovenfreesmachine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Breekhamer/beitelhamer Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Compostmolen Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Compressor Alle elektrische compressoren

Driehoekschuurmachine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Graskantschaar Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Grasmaaier Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Grasperkverluchter Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Graveerapparaat Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Haagschaar/heggenschaar Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Haakseslijper Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Hakselaar Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Hogedrukreiniger Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Houtkloofmachine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Injectiepistool Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Kantenfrees Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Knabbelschaar Alle eenfasige lasapparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en) 

6. ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH GEREEDSCHAP
(uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële installaties)
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Lasapparaat (eenfasig) Alle eenfasige lasapparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en) 

Leidingzoeker Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Lijmpistool Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Masker voor luchtzuivering Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Minitool (dremel - proxon) Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Mixer/mengmachine/betonmolen Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Mollen-/ongedierteverjagers Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Momentsleutel/tester (elektronisch) Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Multifunctionele machine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Muurfrees Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Niet-/spijkermachine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Onthoorner Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Ontstaarter van varkens Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Opblaaspomp Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Plaatschaar Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Pomp/Filter Alle elektrisch aangedreven apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en): 

Alle luchtpompen, vacuümpompen, vloeistofpompen en/of filters ongeacht de toegepaste 

technieken  

Rechte slijper Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Roto exenter schuurder/  

polijstmachine voor de auto

Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Schaafmachine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Schrikdraadapparatuur Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Schroevendraaier Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Slagmoeraanzetter Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Slagschroevendraaier Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Slijpmolen Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Snij- en plooimachine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Snoeischaar Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Soldeergereedschap/ 

lossoldeergereedschap

Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en), 

inclusief gecombineerde apparaten (bv. soldeerbout, multimeter en voeding)

Sproeier Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Stofzuiger voor elektrisch gereedschap Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Stroomgenerator Alle electriciteitsproducerende apparaten. Stroomgeneratoren met een gewicht > 30 kg en  

< 200 kg : zie 06.50

Stroomomvormer Alle stroomomvormers andere dan deze bedoeld onder  categorie 09.01 en 09.54

Takel Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Tapmachine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Tuin-/grondfrees Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Universele krabber Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Veedrijver Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

6. ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH GEREEDSCHAP
(uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële installaties)
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Verfafbrander (verfstripper) Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Verfrol en -borstel Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Verfspuitpistool Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Verticuteermachine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Vijvertoebehoren Alle vijvertoebehoren (zoals bijv. algenbestrijding, apparaten voor het afschrikken van reigers/

katten enz.). Voor schrikdraadapparatuur zie 06.50. Voor vijverpompen zie definitie pomp/filter

Vlakschuurmachine Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Zaag Alle elektrische zagen (bv. bandzaag, cirkelzaag, figuurzaag, metaalafkortzaag met blad,

reciprozaag, pendelzaag, tijgerzaag, tafelcirkelzaag, verstekzaag, wipzaag (decoupeerzaag),

kettingzaag ...), ongeacht hun vermogen, evenals zaagtafels

06.50 ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE (TUIN)GEREEDSCHAPPEN

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   4,0000 €   3,3058

Professionele elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen zijn gereedschappen die behoren tot één van de hierna vermelde categorieën, 

doch die geen geïntegreerd deel uitmaken van grote, niet-verplaatsbare industriële installaties:

Alle apparaten met een gewicht > 30 kg maar ≤ 200 kg

Apparaten met een gewicht van ≤ 30 kg: zie 06.01

Apparaten met een gewicht > 200 kg worden beschouwd als grote, niet-verplaatsbare industriële installaties

- andere elektrische of elektronische gereedschappen voor het maaien en andere tuinbezigheden dan vermeld in de huishoudelijke categorie 06.01

- andere elektrische of elektronische apparatuur voor boren en zagen dan vermeld in de huishoudelijke categorie 06.01

- andere elektrische of elektronische apparatuur voor draaien, frezen, schuren, slijpen, zagen, snijden, afsnijden, boren, maken van gaten,

ponsen, vouwen, buigen of dergelijke bewerkingen van hout, metaal en ander materiaal dan vermeld in de huishoudelijke categorie 06.01

- ander elektrisch of elektronisch gereedschap voor het lassen, solderen of dergelijk gebruik dan vermeld in de huishoudelijke categorie 06.01

- andere elektrische of elektronische apparatuur voor het verstuiven, verspreiden, dispergeren of op andere wijze behandelen van

vloeistoffen of gassen dan vermeld in de huishoudelijke categorie 06.01

Voorbeelden:

Batterij-oplader Alle afzonderlijk verkochte batterij-/accu-opladers voor elektrische (tuin)gereedschappen, inclusief 

laders voor fietsen-, motor- en autoaccu’s, quickstarters en boosters werkend op batterij(en) 

inbegrepen (andere dan bedoeld in 06.01) 

Brandstofpomp

Compressoren

Computergestuurde snijmachine voor vinyl

Droogijsreiniger

Hogedrukreiniger

Luchtkussensnijmachine

Perscontainer

Pleistermachine

Pomp/filter Alle elektrisch aangedreven apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en): 

Alle luchtpompen, vacuümpompen, vloeistofpompen en/of filters ongeachte de toegepaste 

technieken  

Schrikdraadapparatuur

Snij- en plooimachines

6. ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH GEREEDSCHAP
(uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële installaties)
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Stripmachine Voor het strippen van elektrische of andere draden/kabels

Stroomgenerator Alle electriciteitsproducerende apparaten. Stroomgeneratoren met een gewicht <= 30 kg : zie 06.01

Stroomomvormers Andere dan deze bedoeld onder categorie 09.01 en 09.54

Takel Alle elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Tape dispensers

Verticuteermachines

Vulmachine Alle apparaten voor het vullen van bussen en vaten

Zaagtafel

Gereedschap voor automotive, zoals bijvoorbeeld:

Apparatuur voor ecologische auto-afbraak

Bandenraspmachine

Bandenventielactivator

Bandenwisselaar

Distilleertoestel

Elektrische smeerapparatuur

Elektro-verzinkingstoestel

Generator voor stikstofproductie

Gereedschap voor het ledigen en vullen van airconditioning voor voertuigen

Hoogfrequentlader

Infrarooddroger

Ioniseerder

Klepzetelslijpmachine

Kraagboormachine

Loopvlakvernieuwingstoestel

Luchtdroger

Mobiele hefbrug

Ontkalkingsapparaat

Ontvettingsapparaat

Professionele starter voor autobatterij(en) met uitzondering van deze bedoeld in 06.01

Reinigingsapparatuur voor garages (onderdelenreiniging, remreiniging, ultrasoonreiniging onderdelen, radiatorreinigers ...)

Remschijfslijpmachine

Ruitenreparatieapparatuur

Solventregenerator

Strooimachine voor absorberende korrels

Stroomgroep/stroomgenerator - zie ook hoger: stroomgenerator

Pneumatisch (tuin)gereedschap valt NIET onder deze apparatenlijst

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.
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07.01 APPARATEN VOOR VRIJETIJDSBESTEDING, HOBBY, SPEELGOED, ...

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,0500 €   0,0413

Alle apparaten met een voeding via netstroom met snoer en stekker, via een netstroomadapter, via batterij(en), via USB-aansluiting, met zonlicht  

en/of water, via een andere energiebron van elektrische stroom.

Elektrisch gemotoriseerd en/of op 

afstand bediend speelgoed

Alle speelgoed en modelbouw (-auto’s/-treinen/-vliegtuigen/-schepen/-figuren, enz.) met elektrische 

motor en/of met afstandsbediening, evenals de voor afstandsbediening apart verkrijgbare  

zend-/ontvangstapparatuur

Drone Alle drones, onafgezien gewicht, afmetingen en gebruik

Gezelschapsspelen Alle gezelschapsspelen met elektr(on)ische onderdelen

Speelgoed met een 

elektr(on)ische functie

Alle speelgoed dat voorzien is om geluid, licht of beeld te produceren, evenals speelgoed met 

educatieve functies

Speelgoedinstrumenten Alle elektrische speelgoedinstrumenten

Videospelen, spelcomputers  

en accessoires

Alle videospelen en spelcomputers, al dan niet draagbaar, met geïnstalleerde en/of oplaadbare/ 

of verwisselbare software, evenals alle bijbehorende accessoires

07.02 APPARATUUR VOOR SPORT EN ONTSPANNING

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,4000 €   0,3306

Beetverklikker (voor visvangst) Alle apparaten

Biking Computer Alle apparaten

Console voor fitnesstoestel Alle apparaten

Dieptemeter voor duiksport Alle apparaten

Digitaal kompas Alle apparaten

Digitale golfteller voor het  

bijhouden van golfscore  

(al dan niet met tijdsindicatie)

Alle apparaten

Elektrische fiets - Pedelecs - e-Bikes Alle elektrische fietsen, pedelecs en e-bikes met een nominaal continu maximum vermogen van 

minder dan 0,25 kW en/of waarvan de bijstand beperkt is tot 25 km/u (niet type goedgekeurd)

Elektrische roller/step Alle apparaten die niet type goedgekeurd zijn

Elektronisch doel voor schietstand Alle apparaten

Fitness Computer Alle apparaten

Lawinepieper Alle apparaten

Ligfietsen/aankoppelfietsen voor 

personen met beperking

Alle apparaten

Ombouwset elektrische fiets Alle apparaten

Pedometer en/of stappenteller, 

al dan niet met caloriemeter

Alle apparaten

Enkel volgende types sportapparaten met elektrische of elektronische onderdelen zijn bedoeld (limitatieve lijst):

Cross trainer Alle apparaten

Dartsbord Alle apparaten

Home trainer Alle apparaten

7. SPEELGOED, APPARATUUR VOOR SPORT EN ONTSPANNING
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Loopband Alle apparaten

Power Twister Alle apparaten

Roeimachine Alle apparaten

Spinning bike Alle apparaten

Springtouw digitaal, al dan niet  

met caloriemeter

Alle apparaten

Stepper Alle apparaten

Trilmachine Alle apparaten

7. SPEELGOED, APPARATUUR VOOR SPORT EN ONTSPANNING
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08.01 MEDISCHE HULPMIDDELEN MET MEDISCHE CE-MARKERING

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,4000 €   0,3306

Aerosol Alle elektrische aerosols (met medische CE-markering)

Afkolfapparaat Alle elektrische afkolfapparaten (met medische CE-markering)

Astma-inhalator Alle elektrische astma-inhalators (met medische CE-markering)

Bed Alle elektrische bedden (met medische CE-markering)

Huishoudelijke defibrillator Alle huishoudelijke defibrillatoren (met medische CE-markering)

Injectieapparaat Alle huishoudelijke injectieapparaten (met medische CE-markering)

Insulinepompen/-cartouches Alle elektrische insulinepompen/-cartouches

Medische thermometer/autonome 

elektronische bloeddrukmeter en 

hartslagmeter/baby doppler

Alle medische thermometers/autonome elektronische bloeddrukmeters en hartslagmeters/ 

baby dopplers, inclusief alle weergaveapparaten (met medische CE-markering) 

(zonder medische CE-markering � 09.02)

Ovulatietest Alle elektrische ovulatietesten (met medische CE-markering)

Rolstoel Alle elektrische rolstoelen (met medische CE-markering)

Stollingsmeter Alle elektrische stollingsmeters (met medische CE-markering)

Weegschaal Alle elektrische weegschalen (met medische CE-markering)

Zwangerschapstest Alle elektrische zwangerschapstesten (met medische CE-markering)

08.50 MEDISCHE HULPMIDDELEN MET MEDISCHE CE-MARKERING 

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,1210 €   0,1000

DEFINITIE PROFESSIONELE MEDISCHE HULPMIDDELEN: alle instrumenten, apparaten of apparaten, alle stoffen of alle andere artikelen - 

toebehoren niet inbegrepen - die elektrische stroom nodig hebben en die alleen of in combinatie worden gebruikt, en die voor de volgende 

doeleinden worden aangewend zoals:

- diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekte

- diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van verwondingen of een handicap

- onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch proces

- beheersing van de bevruchting, en waarbij de belangrijkste beoogde werking niet met farmacologische of immunologische middelen of door 

  metabolisme wordt bereikt, maar wel door dergelijke middelen kan worden ondersteund

Voorbeelden:

Anesthesieapparaat, debietregelaar

Autoclaaf

Beeldverwerkingseenheid

Chirurgisch en revalidatie-hulpmiddel, dentaal en optisch instrument

Desinfectieapparaat (van materialen, ziekenhuisbedden, ziekenhuismatrassen,…)

Echografie

Elektrodiagnosetoestel/-systeem/-monitoring

Endoscopie

Ergometer- en revalidatietoestel

Fysiotherapieapparatuur

Laserapparaat, bistouri

8. MEDISCHE HULPMIDDELEN
(met uitzondering van alle geïmplanteerde en geïnfecteerde producten)
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Lithotriptor

Onderzoektafel (met of zonder lamp)

Oorreinigingsapparaat

Operatietafel (met of zonder lamp)

Patiëntenlift

Pulsoximeter

RX-diagnose, MRI, scanner, radiotherapie

Hoorapparaten

Medicijnvermaler

Sterilisator

Ventilator, externe defibrillator en pomp

DEFINITIE PROFESSIONEEL MEDISCH HULPMIDDEL VOOR IN-VITRODIAGNOSTIEK: elk medisch hulpmiddel - toebehoren niet inbegrepen - 

dat een reagens, een reactief product, een kalibratiemateriaal, een controlemateriaal, een kit, een instrument, een apparaat, een toestel of 

een systeem is dat afzonderlijk of in combinatie wordt gebruikt en door de fabrikant is bestemd om te worden gebruikt voor het in-vitro-

onderzoek van specimens, met inbegrip van donorbloed en -weefsel, uitsluitend of hoofdzakelijk met het doel om informatie te verschaffen:

- over een fysiologische of pathologische toestand, of

- over een aangeboren afwijking, of

- waarmee de veiligheid en de mate van verenigbaarheid met potentiële ontvangers kunnen worden bepaald, of

- om de uitwerking van therapeutische maatregelen te toetsen

08.51 BLOEDGLUCOSEMETERS

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,1210 €   0,1000

Alle bloedglucosemeters

08.52 VETERINAIRE APPARATEN

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,1210 €   0,1000

Drachtigheidsmeter voor dieren

Eierbroedmachine

Incubator en broedstoof

Spekdiktemeter

Veterinaire radiografie

8. MEDISCHE HULPMIDDELEN
(met uitzondering van alle geïmplanteerde en geïnfecteerde producten)
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09.01 APPARATUUR VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES EN VOEDINGEN 

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,0500 €   0,0413

Energiebeperker Alle elektrische energiebeperkers, al dan niet uitgerust met een processor en/of een 

bewegingsdetector

Kabels Zie onder 03.04

Kamer- en klokthermostaat Alle elektrische kamer- en klokthermostaten

Stekkerblok/Multistekker Zie onder 03.04

Stroomomvormer Alle stand alone (niet modulaire) elektronische apparaten die toelaten om een spanning en 

een wisselstroom te genereren vanaf een elektrische energiebron met een andere spanning 

of frequentie (inclusief diegene bedoeld voor gebruik bij fotovoltaïsche installaties). De 

stoomomvormers die exclusief dienen voor gereedschaps- en tuintoepassingen worden 

opgenomen onder categorie 06.01

Timer Alle draagbare/verplaatsbare elektrische apparaten met draad en/of stekker of werkend op 

batterij(en)

Unbreakable Power Supply <=  1kVA Alle systemen die in geval van stroomstoring het functioneren van de voeding garanderen. Voor 

apparaten > 1 kVA : zie categorie 09.54

09.02 MEET- EN CONTROLE-INSTRUMENTEN

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,0500 €   0,0413

Ademanalyse-/ademtesttoestel Alle elektrische ademanalyse-/ademtestapparaten (zoals bv. alcoholtester) voorzien van snoer en stekker  

en/of werkend op batterij(en), uitgezonderd professionele ademanalyse-/ademtestapparaten goedgekeurd 

door de Dienst Metrologie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 

conform K.B. van 21/04/2007 (professionele ademanalyse-/ademtestapparaten � 09.51)

Alcoholtester Zie onder ademanalysetoestel

Badthermometer Zie onder thermometer

Bagageweger Alle elektrische apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en)

Bedieningspaneel Alle elektrische gestuurde bedieningspanelen voor temperatuurregeling

Chronometer Alle elektrische chronometers voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en)

Diagnoseapparatuur voor wagens Alle diagnose-apparaten voor alle OBD2/EOBD ondersteunde auto’s

Dierenweegschaal Zie onder personenweegschaal

Digitale vetmeter Alle elektrische vetmeters voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en)

Doseerlepel Alle elektrische doseerlepels voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en)

Gasdetector Alle gasdetectoren voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en)

Huidtester Alle elektrische apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en) voor het 

testen van de huidconditie (zuurtegraad, enz.)

Hygrometer Alle elektrische apparaten

Kamerthermometer Zie onder thermometer

Kofferweegschaal Alle elektrische kofferweegschalen voor montage in koffer, werkend op batterijen, vermits apart 

geleverd

Kookwekker Alle elektrische kookwekkers voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en)

Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.
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Medische thermometer/autonome 

elektronische bloeddrukmeter en 

hartslagmeter, baby doppler, incl. 

weergavetoestel (zonder medische  

CE-markering) 

Alle medische thermometers/autonome elektronische bloeddrukmeters/ hartslagmeters en 

baby dopplers, incl. weer gavetoestel zonder medische CE-markering 

(met medische CE-markering � 08.01)

Ovulatietest Alle elektrische ovulatietesten (met medische CE-markering � 08.01)

Personenweegschaal Alle elektrische apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en) 

inclusief apparaten met lichaamsvetmeting en weegschalen voor dieren, weegschalen voor 

kinderen, enz.... 

Spaarpot met digitale teller Alle elektrische spaarpotten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterijen 

en/of voeding via USB-aansluiting

Spirometer Alle elektrische apparaten voor het meten van longfuncties zonder medische CE-markering

Thermometer Alle elektrische thermometers voor het meten van de temperatuur van lucht, water, wijn of 

andere vloeistoffen en voeding, voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en) en/

of werkend op een andere energiebron

Thermometer voor terrarium Zie onder thermometer

Vleesthermometer Zie onder thermometer

UV-meter Alle elektrische apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en) 

voor het meten van UV-stralen

Watermeter Alle elektrische apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en) 

voor het alarmeren van waterverlies of van een te hoog of te laag waterpeil

Weeglepel Zie onder doseerlepel

Weegschaal Alle elektrische apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en) met

een maximum capaciteit < 6 kg, inclusief inbouw ; weegschaal voor koffers: zie onder 

kofferweegschaal; weegschaal voor personen of dieren: zie onder personenweegschaal  

(>6 kg -> zie 09.52)

Weerstation Alle elektrische apparaten voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en) en/of

met voeding via USB-aansluiting voor het meten van één of meerdere weersomstandigheden 

(temperatuur, luchtdruk, windsnelheid, vochtigheidsgraad …)

Wijnthermometer Zie onder thermometer

Zwangerschapstest Alle elektrische zwangerschapstesten (met medische CE-markering � 08.01)

09.03 MEET- EN CONTROLE-INSTRUMENTEN (TUIN)GEREEDSCHAP

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,0500 €   0,0413

Ampère-, volt-, ohm- en 

energiemeter/-tester 

Alle enkelvoudige elektrische ampère-, volt-, ohm- en energiemeters/-testers,

energiemeters die deel uitmaken van een vaste installatie zijn uitgesloten

Bandendrukmeter Alle bandendrukmeters voorzien van snoer en stekker en/of werkend op batterij(en), 

zonne-energie of andere energiebron van elektrische stroom

Batterijtester/batterijmeter Alle batterijtesters/batterijmeters met draad en/of stekker of werkend op batterij(en) (voor 

batterijtesters voor voertuigen zie 09.50)

Digitale schuifmaat en afstandsmeter Alle digitale schuifmaten en afstandsmeters

Lampentester Alle elektrische lampentesters
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Metaaldetector Alle elektrische metaaldetectoren

PH-meter/-tester Alle elektrische PH-meters/-testers (zie ook 09.51) niet voor labo-toepassing

Rotatielaser Alle rotatielasers

Vochtigheidsmeter Alle elektrische vochtigheidsmeters, al dan niet uitgerust met andere meetmogelijkheden 

zoals temperatuur, met draad en/of stekker of werkend op batterij(en)

Waterpas Alle elektronische (laser)waterpassen

09.04 OPTISCHE ROOK-/WARMTEMELDERS  (AUTONOME EN NIET-AUTONOME)

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,4000 €   0,3306

Optische rook-/warmtemelders 

(autonome en niet-autonome)

Alle optische rook-/warmtemelders (autonome en niet-autonome) 

09.05 IONISCHE DETECTOREN  (AUTONOME EN NIET-AUTONOME)

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   30,0000 €   24,7934

Ionische rook-en warmtemelder 

(autonome en niet-autonome)

Alle ionische rook- en warmtemelders (autonome en niet-autonome)

09.06 AUTONOME CO-DETECTOREN - HUISHOUDELIJK

Huishoudelijke apparaten, ‘alles-inbegrepen’ bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,2500 €   0,2066

Autonome CO-detector Alle autonome CO-detectoren

09.50 TEST- EN MEETAPPARATUUR VOOR AUTOMOTIVE

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   4,0000 €   3,3058

Voorbeelden:

Batterijtester voor voertuigen Zie ook batterijtester / -meter onder 09.03

Carburatiecontrole-apparaat

Carburatorsynchronisator

CO-meter

Diagnosetoestel voor airconditioning wagens

Dieselrookmeter (opacimeter)

Lekdetector voor airconditioning wagens

Lichtafstelapparaat voor voertuigen

Motordiagnoseafstelapparatuur

Remvloeistoftester
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Scheurtestmachine

Tankinhoudmeter

Uitlaatgasanalyse-apparaat (benzine)

Ultrasoondetector (carrosserie)

Ultrasoondetector (motor)

UV-lekdetectie (motor)

UV-lekdetectie airconditioning

09.51 LABORATORIUMAPPARATUUR

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,1210 €   0,1000 

DEFINITIE PROFESSIONELE LABORATORIUMAPPARATUUR EN -UITRUSTING: alle elektrische of elektronische apparaten, toebehoren niet

inbegrepen, die gebruikt worden voor de bepalingen van chemische, diagnostische, fysische of mechanische parameters. Dit omvat apparaten 

gebruikt bij de opname, de voorbereiding, de analyse, het doseren, de synthese, de karakterisatie, de identificatie, de diagnostische analyse

en de kwaliteitscontrole van monsters in situ of in laboratoria (zoals laboratoria voor medische en klinische analyses, laboratoria voor

biologie en biochemie, industriële of controlelaboratoria, researchcentra of laboratoria van hogescholen/universiteiten, en andere 

onderwijsinstellingen ...). Elektrische en elektronische producten - uitgezonderd batterijen - die onderworpen zijn aan een andere

aanvaardingsplicht (bv. pc of scherm) en die een onderdeel zijn van een totaal systeem zijn uitsluitend onderworpen aan de bijdrage 

voor de professionele laboratoriumapparatuur en -uitrusting. In het geval van afgewerkte producten die niet volledig en duurzaam 

geïntegreerd zijn, gelden uitsluitend de andere Recupel-bijdragen die van kracht zijn zelfs indien ze samen verkocht worden of gelijktijdig 

geleverd worden.

Algemene laboratoriumapparatuur, zoals bijvoorbeeld:

Algemene laboratoriumapparatuur

Labautomation/lab robot-product/-systeem

Laboratoriuminrichting

Laboratoriumweegapparatuur

Potentiometrische meting, titrator

Sterilisatie- en reinigingsapparatuur

UV-C ontsmettingskist

Verwarmingsovens en droogovens - Labo

Vacuümapparatuur

Analytische en optische instrumenten, zoals bijvoorbeeld:

Fotometer, spectrofotometer, spectrometer

Gasanalyse apparatuur

Instrument voor chromatografie of andere scheidingstechnieken

Massaspectrometer

Microscopie: optisch en elektronisch

On-line analyzer

PH-meter: zie ook 09.03

Professioneel ademanalyse-/ademtesttoestel, goedgekeurd door de Dienst Metrologie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 

Middenstand en Energie, conform K.B. van 21/04/2007 (huishoudelijke ademanalyse-/ademtestapparaten � 09.02) 
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Professioneel apparaat voor testen van druggebruik

Thermische analyse

Vloeistofvolume meter

Biotechnologie & Life Sciences, zoals bijvoorbeeld:

Bioreactor

Centrifuge

Desintegrator

Elektroforese-apparatuur

Flow cytometer

Homogenisator

Instrument voor genomics en proteomics

Membraanscheider

Micro array equipment

Apparatuur voor fysische en mechanische testen, zoals bijvoorbeeld:

Apparaat voor fysische testen

Apparaat voor klimaattesten (clean room, klimaatkast)

Apparaat voor mechanische testen

Apparaat voor meting en controle van paletten

Apparaat voor petroleumtesten

Apparaat voor verpakkingscontrole

Detector van vreemde/ontoelaatbare stoffen in voedingswaren en/of andere producten

Handheld tester toestel voor test of detectie (uitlaatgas, gas, temperatuur, vochtigheid, troebelheid) met uitzondering van deze gebruikt in 

de automotive

Laser-scanner met CMM (Coordinate Measuring Machine)

Profielprojector

09.52 TEST- EN MEETAPPARATUUR (andere dan bedoeld in 09.50)

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,1210 €   0,1000 

DEFINITIE TEST-EN MEETAPPARATUUR: alle elektrische of elektronische apparaten, toebehoren niet inbegrepen, bestemd voor het testen, 

het meten, het genereren, de synthese, de karakterisatie, de identificatie of de kwaliteitscontrole van elektrische, elektronische fysische 

en/of optische signalen en/of parameters, zoals bijvoorbeeld:

Elektr(on)ische tester voor componenten en gedrukte schakelingen (PCB=printed circuit boards)

Enkelvoudige meter voor frequentie, temperatuur, RF, enz. (met uitzondering van enkelvoudige ampèremeters, voltmeters en 

ohmmeters� 09.03) en/of multimeter

(Externe) voeding (HV, AC, DC) voor gebruik in werkplaatsen voor elektriciteit/elektronica (inclusief labo’s voor elektrometrie en 

elektronica in hogescholen/universiteiten en andere onderwijsinstellingen ...) en/of bij dito test- en meetopstellingen

Handtoestel voor ingave en uitlezen van parameters voor instrumentatietoestellen

Handtoestel voor simulatie en verificatie van frequentie, temperatuur, RF, stroom, spanning, licht, enz.
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Hangweegschalen/hangbalansen

Kalibrator voor elektr(on)ische en optische grootheden

LAN-testapparatuur

Masker met beeldprojectie

Meetapparatuur voor elektromagnetische stralingen

Meetapparatuur voor radio, telecom en videocommunicatie

Oscilloscoop

Signaalgenerator

Signaalschrijver (papier en digitaal)

Stroommeettangen

Testapparatuur van elektr(on)ische signalen zoals audio, netwerk, spectrum, enz.

Warmteteller voor warmtemeting en kostenverdeling

Alle niet-autonome CO- en gasdetectoren:

Niet-autonome CO-detectoren Combinatie van CO met thermische detectoren (niet-autonome CO-detectoren in combinatie met 

rookmelders � zie niet-autonome rookmelder onder categorie 09.04)

Niet-autonome gasdetectoren Alle soorten gassen uitgezonderd CO

09.54 APPARATUUR VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES EN VOEDINGEN

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,1210 €   0,1000 

Stroomomvormers Alle modulaire elektronische apparaten om geïntegreerd te worden in een elektrische kast 

(beveiligde elektrische voeding) die toelaten een spanning en een wisselstroom te genereren 

vanaf een elektrische energiebron met een andere spanning of frequentie, inclusief diegene 

bedoeld voor gebruik bij fotovoltaïsche installaties. De stroomomvormers die exclusief dienen 

voor gereedschaps- en tuintoepassingen worden opgenomen onder categorie 06.01.

Unbreakable Power Supply > 1kVA Alle systemen die in geval van stroomstoring het functioneren van de voeding garanderen.  

Voor apparaten <= 1kVA : zie categorie 09.01
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10.50 AUTOMATEN MET KOELING/VERWARMING EN AUTOMATEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,5000 €   0,4132 

DEFINITIE AUTOMATEN MET KOELING/VERWARMING EN AUTOMATEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN: elektrische of elektronische automaten, 

bedoeld voor verkoop of levering door zelfbediening van hoofdzakelijk gekoelde en/of verwarmde producten die werken door middel van het 

ingeven van een geldstuk, een bankbiljet, een muntstuk, een kaart/sleutel of op enigerlei andere wijze, zoals bijvoorbeeld:

Automaat voor bloemen/planten

Automaat voor vaste voedingsproducten

Automaat voor warme dranken

Automaat voor warme/koude flesjes/blikjes

DEFINITIE GEWICHT: gewichten vermeld in de apparatenlijst verwijzen naar het totale gewicht van het product en accessoires, zijnde 

onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen, die samen met het apparaat verkocht worden als één artikelnummer, met inbegrip van 

de meegeleverde kabels, doch met uitsluiting van het verpakkingsmateriaal, handleiding en batterijen. Dit gewicht wordt geacht gelijk te 

zijn aan het gewicht vermeld in een catalogus en/of technische fiche ter beschikking gesteld door de producent. Bij gebrek daaraan kan de 

verkoopfactuur of andere verkoopdocumenten afgeleverd door de producent, dan wel een document gecertifieerd door een onafhankelijke 

bedrijfsrevisor als weerlegbaar bewijs voor het gewicht gehanteerd worden.

10.51 AUTOMATEN ZONDER KOELING/VERWARMING

Professionele apparaten met administratieve bijdrage

Inclusief BTW Exclusief BTW

€   0,3630 €   0,3000 

DEFINITIE AUTOMATEN ZONDER KOELING/VERWARMING: alle elektrische of elektronische automaten bedoeld voor alle soorten producten

(inclusief geld) behoudens deze voor voedingsproducten (zoals bedoeld in 10.50), zoals bijvoorbeeld:

Automaat voor het verdelen, valideren en/of controleren van toegangs- en/of vervoersbewijzen

Betaalautomaat

Foto-automaat (pasfoto’s, enz.)

Geldautomaat

Sigarettenautomaat

Speelautomaten

DEFINITIE GEWICHT: gewichten vermeld in de apparatenlijst verwijzen naar het totale gewicht van het product en accessoires, zijnde 

onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen, die samen met het apparaat verkocht worden als één artikelnummer, met inbegrip van 

de meegeleverde kabels, doch met uitsluiting van het verpakkingsmateriaal, handleiding en batterijen. Dit gewicht wordt geacht gelijk te 

zijn aan het gewicht vermeld in een catalogus en/of technische fiche ter beschikking gesteld door de producent. Bij gebrek daaraan kan de 

verkoopfactuur of andere verkoopdocumenten afgeleverd door de producent, dan wel een document gecertifieerd door een onafhankelijke 

bedrijfsrevisor als weerlegbaar bewijs voor het gewicht gehanteerd worden.

10. AUTOMATEN
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