Recupel-bijdrage op elektro-apparaten.
Tarieven geldig vanaf 1 januari 2022.

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

1.1 Open scope
Hieronder lichten we deze nieuwe 6 hoofdcategorieën toe. De criteria van de nieuwe indeling zijn gebaseerd op de a a r d van het apparaat
(warmte- of koude-uitwisselende apparatuur, apparatuur met een scherm, lampen, kleine en grote elektr(on)ische apparatuur en ICT-apparaten)
en op basis van de afmetingen (groter/kleiner dan 50 cm).
Categorie
1 Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur
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3

4
5
6

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

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

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

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

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

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

HUISHOUDELIJK

PROFESSIONEEL

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.

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.

GEWICHT
Voor professionele apparaten wordt gevraagd om naast een aangifte van het aantal stuks ook een aangifte van het gewicht te
doen.
Definitie gewicht:
Het gewicht dat dient aangegeven te worden omvat het totale gewicht van het product en accessoires, zijnde
onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen, die samen met het apparaat verkocht worden als een
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.

3. Praktische overwegingen
3.1 Structuur van de apparatenlijst
Elke categorie heeft een nummering:
1. Het eerste cijfer geeft steeds de Europese WEEE-categorie weer.
2. De overige cijfers verwijzen naar de subcategorieën.
3. De professionele apparaten behoren tot subcategorieën waarvan de laatste 2 cijfers groter of gelijk zijn aan 50.
De verschillende (sub)categorieën worden verder in deze apparatenlijst nog verduidelijkt met definities alsook enkele voorbeelden en
uitzonderingen.
Wat de subcategorieën 4 (apparaten met één buitenafmeting > 50 cm), 5 (apparaten waarvan alle buitenafmetingen ≤ 50 cm) en 6 (kleine IT- en
telecommunicatieapparatuur waarvan alle buitenafmetingen ≤ 50 cm) betreft, dient benadrukt te worden dat heel wat subcategorieën uit
hoofdcategorie 4 een tegenhanger hebben als subcategorie uit hoofdcategorie 5 of 6 en dit afhankelijk van de buitenafmeting. Zo valt een
verlichtingsarmatuur met één buitenafmeting > 50 cm bijvoorbeeld in de subcategorie 4.6 en behoren de armaturen waarvan alle
buitenafmetingen ≤ 50 cm tot de subcategorie 5.6.

3.2 Afmetingen
Voor de categorieën 4, 5 en 6 dient u zich te baseren op de afmetingen van uw apparaat. Hieronder vindt u enkele aanbevelingen hoe u deze
afmetingen kan bepalen:
Indien de afmetingen van het apparaat via de producent gekend zijn, dient u zich hierop te baseren.
Indien de afmetingen van het apparaat niet gekend zijn via de producent, dient u dit apparaat zelf te meten in zijn meest compacte vorm,
met uitsluiting van de niet elektrische accessoires die eraan verbonden zouden kunnen zijn:
Kabels dienen bijvoorbeeld in hun meest compacte vorm gemeten te worden, en niet in functie van hun totale uitgestrekte lengte
Plastiek accessoires die bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan een stofzuiger en die gemakkelijk verwijderd kunnen
worden, dienen niet opgenomen te worden voor deze meting.
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Bent u niet zeker onder welke categorie een apparaat valt? U kan een productvraag stellen via het online contactformulier
onder de rubriek “Contact”.
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
w w w . s m a r t l o o p . b e.
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1. Temperatuuruitwisselingsapparatuur
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
1.1

Temperatuuruitwisselingsapparaten voor koeling (stekkerklaar en met compressor of
absorptiesysteem)

1.2

Oliebadradiator

1.3

Groot wit toestellen met warmtepomp

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage
1.50

Temperatuuruitwisselingsapparaten voor exclusief gebruik in professionele omgeving (stekkerklaar of
niet-stekkerklaar en met compressor of absorptiesysteem)

Inclusief BTW

Exclusief BTW

€ 10,0000

€ 8,2645

€ 1,0000

€ 0,8264

€ 10,0000

€ 8,2645

Inclusief BTW

Exclusief BTW

€ 0,2500

€ 0,2067

2. Schermen, monitoren en apparatuur met schermen > 100 cm²
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW

Exclusief BTW

2.1

Televisieschermen

€ 5,0000

€ 4,1322

2.2

Monitoren

€ 1,7000

€ 1,4050

2.3

Image album / Album viewer / Digital foto display

€ 0,3000

€ 0,2479

2.4

Laptops, tablets, e-readers en andere

€ 0,1500

€ 0,1240

Inclusief BTW

Exclusief BTW

€ 0,1210

€ 0,1000

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage
2.50

Monitoren en informatieborden voor exclusief gebruik in professionele omgeving

3. Lampen
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW

Exclusief BTW

3.1

Gasontladingslampen

€ 0,1000

€ 0,0826

3.2

Retrofit (vervangbare) ledlampen

€ 0,1000

€ 0,0826
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4. Grote apparatuur (buitenafmeting > 50 cm)
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW

Exclusief BTW

4.1.1

Groot witgoed - textiel > 50 cm

€ 1,0000

€ 0,8264

4.1.2

Groot witgoed - keuken > 50 cm

€ 1,0000

€ 0,8264

4.1.3

Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) > 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

4.1.4

Boilers > 50 cm

€ 10,0000

€ 8,2645

4.1.5

Accumulatiekachels > 50 cm

€ 1,0000

€ 0,8264

4.1.6

Zonnebanken en zonnehemels > 50 cm

€ 1,0000

€ 0,8264

4.2.1

Stof- en/of waterzuigers en vloerreinigers > 50 cm

€ 0,6000

€ 0,4959

4.2.2

Textielbewerkingsapparatuur > 50 cm

€ 1,0000

€ 0,8264

4.2.3

Strijkapparatuur > 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

4.3.1

Koelapparaten (uitgezonderd toestellen die tot categorie 1 behoren) > 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

4.3.2

Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur (uitgezonderd
toestellen die tot categorie 1 behoren) > 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

4.4.1

Audio- en videoapparatuur > 50 cm

€ 0,3000

€ 0,2479

4.4.2

Elektrische muziekinstrumenten > 50 cm

€ 0,3000

€ 0,2479

4.5.1

Batterijladers en stekkerblokken > 50 cm

€ 0,0700

€ 0,0579

4.5.2

Cartridges > 50 cm

€ 0,0000

€ 0,0000

4.5.3

Laadstations voor elektrische voertuigen, stroomgeneratoren en acculaders voor voertuigen > 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

4.5.4

Noodstroomvoeding (UPS) en stroomomvormers > 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

4.6

Armaturen > 50 cm

€ 0,0121

€ 0,0100

4.7

Elektr(on)isch gereedschap, tuingereedschap, aquarium- en vijvertoebehoren en meet- en controleinstrumenten (tuin)gereedschap > 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

4.8.1

Apparaten voor vrijetijdsbesteding, speelgoed, spelcomputers en toebehoren > 50 cm

€ 0,0700

€ 0,0579

4.8.2

Sportapparatuur > 50 cm

€ 0,4000

€ 0,3306

4.8.3

Elektrische tweewielers > 50 cm

€ 0,4000

€ 0,3306

4.9

Ziekenhuisbedden, verzorgingstafels en -stoelen en rolstoelen > 50 cm

€ 0,4000

€ 0,3306

4.10

ICT- en kantoorapparatuur > 50 cm

€ 0,1500

€ 0,1240

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW

Exclusief BTW

4.50

Groot witgoed, textiel-, horeca- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) voor exclusief gebruik in
professionele omgeving > 50 cm

€ 0,2500

€ 0,2067

4.51

Schoonmaak-, strijk- en textielbewerkingsapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving
> 50 cm

€ 0,2500

€ 0,2067

4.52

Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur (uitgezonderd
toestellen die tot categorie 1 behoren) voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm

€ 0,2500

€ 0,2067

4.53

Audio-, video-, en speciale effectenapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50
cm

€ 0,3600

€ 0,3000

4.54

Laadstations voor elektrische voertuigen, stroomgeneratoren en acculaders voor voertuigen voor
exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm

€ 0,5000

€ 0,4132

4.55

Noodstroomvoeding (UPS) en stroomomvormers voor exclusief gebruik in professionele omgeving >
50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000

4.56

Armaturen voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm

€ 0,0121

€ 0,0100

4.57

Elektr(on)isch gereedschap, tuingereedschap, aquarium- en vijvertoebehoren en test- en
meetapparatuur voor automotive voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm

€ 0,5000

€ 0,4132

4.58

Medische-, veterinaire-, vee- en laboratoriumapparatuur voor exclusief gebruik in professionele
omgeving > 50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000

4.59

Meet- en regelapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000

4.60

Automaten (ongekoeld) > 50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000

4.61

Automaten voor warme dranken > 50 cm

€ 0,2500

€ 0,2067

4.62

Professionele elektr(on)ische machines & installaties > 50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000

4.63

ICT- en kantoorapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000
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5. Kleine apparatuur (buitenafmeting ≤ 50 cm)
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW

Exclusief BTW

5.1.1

Miniwasmachines ≤ 50 cm

€ 1,0000

€ 0,8264

5.1.2

Groot witgoed - keuken ≤ 50 cm

€ 1,0000

€ 0,8264

5.1.3

Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) ≤ 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

5.1.4

Boilers ≤ 50 cm

€ 1,0000

€ 0,8264

5.2.1

Stof- en/of waterzuigers en vloerreinigers ≤ 50 cm

€ 0,6000

€ 0,4959

5.2.2

Textielbewerkingsapparatuur ≤ 50 cm

€ 1,0000

€ 0,8264

5.2.3

Strijkapparatuur ≤ 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

5.3.1

Koelapparaten (uitgezonderd koelapparaten uit categorie 1) ≤ 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

5.3.2

Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur (uitgezonderd
toestellen die tot categorie 1 behoren) ≤ 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

5.4.1

Audio- en videoapparatuur ≤ 50 cm

€ 0,3000

€ 0,2479

5.4.2

Elektrische muziekinstrumenten ≤ 50 cm

€ 0,3000

€ 0,2479

5.4.3

Oortjes ≤ 50 cm

€ 0,1500

€ 0,1240

5.5.1

Batterijladers, stroomadapters, kabels, stekkerblokken, stekkers ≤ 50 cm

€ 0,0700

€ 0,0579

5.5.2

Cartridges ≤ 50 cm

€ 0,0000

€ 0,0000

5.5.3

Laadstations voor elektrische voertuigen, stroomgeneratoren en acculaders voor voertuigen ≤ 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

5.5.4

Noodstroomvoeding (UPS) en stroomomvormers ≤ 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

5.6

Armaturen ≤ 50 cm

€ 0,0121

€ 0,0100

5.7

Elektr(on)isch gereedschap, tuingereedschap, aquarium- en vijvertoebehoren en meet- en controleinstrumenten (tuin)gereedschap ≤ 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

5.8.1

Apparaten voor vrijetijdsbesteding, speelgoed, spelcomputers en toebehoren ≤ 50 cm

€ 0,0700

€ 0,0579

5.8.2

Sportapparatuur en toebehoren ≤ 50 cm

€ 0,4000

€ 0,3306

5.9

Medische apparatuur voor gebruik in huishoudelijke omgeving ≤ 50 cm

€ 0,4000

€ 0,3306

5.10

Rook-/warmtemelders (autonoom en niet-autonoom) ≤ 50 cm

€ 0,8000

€ 0,6612

5.11

Autonome CO- en gasdetectoren ≤ 50 cm

€ 0,2500

€ 0,2066

5.12

Meet- en regelapparatuur ≤ 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

5.13

Kamer-, klokthermostaten en energiebeperkende apparaten ≤ 50 cm

€ 0,0500

€ 0,0413

5.14

Klein elektrisch installatiemateriaal en domotica ≤ 50 cm

€ 0,0121

€ 0,0100

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW

Exclusief BTW

5.50

Groot witgoed, textiel-, horeca- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) voor exclusief gebruik in
professionele omgeving ≤ 50 cm

€ 0,2500

€ 0,2067

5.51

Schoonmaak-, strijk- en textielbewerkingsapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving
≤ 50 cm

€ 0,2500

€ 0,2067

5.52

Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur (uitgezonderd
toestellen die tot categorie 1 behoren) voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm

€ 0,2500

€ 0,2067

5.53

Audio-, video-, en speciale effectenapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50
cm

€ 0,3630

€ 0,3000

5.54

Laadstations voor elektrische voertuigen, stroomgeneratoren en acculaders voor voertuigen voor
exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm

€ 0,5000

€ 0,4132

5.55

Noodstroomvoeding (UPS) en stroomomvormers voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤
50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000

5.56

Armaturen voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm

€ 0,0121

€ 0,0100

5.57

Elektr(on)isch gereedschap, tuingereedschap, aquarium- en vijvertoebehoren en test- en
meetapparatuur voor automotive voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm

€ 0,5000

€ 0,4132

5.58

Medische-, veterinaire-, vee- en laboratoriumapparatuur voor exclusief gebruik in professionele
omgeving ≤ 50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000

5.59

Meet- en regelapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000

5.60

Automaten (ongekoeld) ≤ 50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000

5.61

Niet-autonome CO- en gasdetectoren ≤ 50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000

5.62

Achteruitrijcamera's, dodehoekcamera's, parkeerhulpsystemen ≤ 50 cm

€ 0,3630

€ 0,3000
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6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (buitenafmeting ≤ 50 cm)
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW

Exclusief BTW

6.1

ICT- en kantoorapparatuur ≤ 50 cm

€ 0,1500

€ 0,1240

6.2

(Brand-)alarmsystemen, toegangscontrole- en intercomsystemen voor gebruik in huishoudelijke
omgeving ≤ 50 cm

€ 0,1500

€ 0,1240

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW

Exclusief BTW

6.50

ICT- en kantoorapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000

6.51

(Brand-)alarmsystemen, toegangscontrole- en intercomsystemen voor exclusief gebruik in
professionele omgeving ≤ 50 cm

€ 0,1210

€ 0,1000
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Terug naar overzicht

1. Temperatuuruitwisselingsapparatuur
Tarieven geldig vanaf 1 januari 2022.

1.1

Temperatuuruitwisselingsapparaten voor koeling (stekkerklaar en met compressor of
absorptiesysteem)

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 10,0000

Exclusief BTW
€ 8,2645

Dit zijn elektrische en elektronische apparaten ("EEA") die worden gebruikt om te koelen en/of te verwarmen en/of te ontvochtigen (via andere stoffen dan
water – bijvoorbeeld met gas, olie, koelmiddel of een secundaire vloeistof).
Voorbeelden:
Wijnkoelkasten/-bewaarkasten/-klimaatkasten, klimaatregeling (inclusief luchtbehandelingsapparatuur en warmtepompen), koelkasten, diepvriezers (kast en
kist) en koel- en vriescombinatie-apparaten waarbij de compressor zich onderaan bevindt.
Uitgezonderd:
Alle koeltogen, -toonbanken en -werkbanken (zie cat. 1.50), temperatuuruitwisselingsapparaten op basis van het Peltier-principe (zie cat. 4.3.1/5.3.1), alle
diepvriezers en koelkasten waarvan de compressor aan de bovenzijde is bevestigd (zie cat. 1.50)

1.2

Oliebadradiator

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 1,0000

Exclusief BTW
€ 0,8264

Inclusief BTW
€ 10,0000

Exclusief BTW
€ 8,2645

Alle oliebadradiatoren

1.3

Groot wit toestellen met warmtepomp

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
Voorbeelden:
Wasmachines, wasdroogcombinaties, etc. met warmtepomp
Uitgezonderd:
Alle groot wit toestellen zonder warmtepomp (zie cat. 4.1.1. of 4.1.2)

1.50

Temperatuuruitwisselingsapparaten voor exclusief gebruik in professionele omgeving
(stekkerklaar of niet-stekkerklaar en met compressor of absorptiesysteem)

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,2500

Exclusief BTW
€ 0,2067

Dit zijn elektrische en elektronische apparaten ("EEA") die worden gebruikt om te koelen en/of te verwarmen en/of te ontvochtigen (via andere stoffen dan
water – bijvoorbeeld met gas, olie, koelmiddel of een secundaire vloeistof).
Voorbeelden:
Alle koeltogen, -toonbanken en -werkbanken, alle diepvriezers en koelkasten waarvan de compressor aan de bovenzijde is bevestigd, automaten met koeling,
ijsblokjesmachines, klimaatregelingsapparatuur (inclusief luchtbehandelingsapparatuur en warmtepompen)
Uitgezonderd:
Wijnkoelkasten/-bewaarkasten/-klimaatkasten (zie cat. 1.1), alle stekkerklare koelkasten, diepvriezers (kast en kist) en koel- en vriescombinatie-apparaten
waarbij de compressor zich onderaan bevindt (zie cat. 1.1), oliebadradiatoren (zie cat. 1.2), ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en
waterbehandelingsapparatuur voor excl. gebruik in professionele omgeving en werkend op het Peltier principe (zie cat. 4.52 en 5.52)
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2. Schermen, monitoren en apparatuur met schermen > 100 cm²

Terug naar overzicht

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2022.

2.1

Televisieschermen

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 5,0000

Exclusief BTW
€ 4,1322

Alle televisietoestellen met geïntegreerde tuner of interface om TV-uitzendingen om te zetten naar beelden, inclusief alle combinaties met TV (bv. DVD),
zakformaat-TV en "rear view projection"
Uitgezonderd:
Monitoren zonder ingebouwde tuner of interface (zie cat. 2.2)

2.2

Monitoren

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 1,7000

Exclusief BTW
€ 1,4050

Inclusief BTW
€ 0,3000

Exclusief BTW
€ 0,2479

Voorbeelden:
Monitoren zonder ingebouwde tuner of interface

2.3

Image album / Album viewer / Digital foto display

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Alle systemen al dan niet met een opslagmedium die toelaten digitale foto's, videoclips of multimediaberichten e.a. te beheren
Voorbeelden:
Image album, album viewer, digital foto display

2.4

Laptops, tablets, e-readers en andere

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1500

Exclusief BTW
€ 0,1240

Voorbeelden:
Laptops, tablets, e-readers, iMacs

2.50

Monitoren en informatieborden voor exclusief gebruik in professionele omgeving

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Voorbeelden:
Monitoren zonder ingebouwde tuner of interface, informatieborden gebaseerd op led-technologie (voor verkeerssignalisatie, parkeergelegenheidssystemen,
digitale advertentie, …)
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Terug naar overzicht

3. Lampen
Tarieven geldig vanaf 1 januari 2022.

3.1

Gasontladingslampen

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1000

Exclusief BTW
€ 0,0826

Voorbeelden:
Gasontladingslampen (o.a. voor bioscoopprojectoren, projectie, ontsmetting en automobieltoepassingen), compact fluorescentielampen,
fluorescentiebuizen, neonlampen, kwikdamplampen, halogeen metaaldamplampen
Uitgezonderd:
Retrofit ledlampen (zie cat. 3.2)
Niet onderhevig:
Gloeilampen en halogeenlampen, alle lampen die reeds bij het op de markt brengen deel uitmaken van een elektr(on)isch toestel (bv. oven, koelkast)

3.2

Retrofit (vervangbare) ledlampen

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1000

Exclusief BTW
€ 0,0826

Voorbeelden:
Retrofit ledlampen, ledmodules
Uitgezonderd:
Gasontladingslampen (zie cat. 3.1)
Niet onderhevig:
Ledstrips, alle lampen die reeds bij het op de markt brengen deel uitmaken van een elektr(on)isch toestel (bv. oven, koelkast)
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Terug naar overzicht

4. Grote apparatuur (buitenafmeting > 50 cm)
Tarieven geldig vanaf 1 januari 2022.

4.1.1 Groot witgoed - textiel > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 1,0000

Exclusief BTW
€ 0,8264

Inclusief BTW
€ 1,0000

Exclusief BTW
€ 0,8264

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.1.1
Voorbeelden:
Wasmachines, was/droogcombinaties, droogkasten (zonder warmtepomp)
Uitgezonderd:
Grootwit toestellen met warmtepomp (zie cat. 1.3)

4.1.2 Groot witgoed - keuken > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.1.2
Voorbeelden:
(Microgolf)ovens, dampkappen, afwasmachines, gasfornuizen met elektr(on)ische ontsteking, alle ingebouwde kook- en/of
warmhoudplaten/grills/bordenverwarmers/tepanyakiplaten
Uitgezonderd:
Alle vrijstaande kook- en/of warmhoudplaten/grills/bordenverwarmers/tepanyakiplaten (bijvoorbeeld funcookingapparaten) (zie cat. 4.1.3/5.1.3), grootwit
toestellen met warmtepomp (zie cat. 1.3)

4.1.3 Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.1.3
Voorbeelden:
Alle vrijstaande kook- en/of warmhoudplaten/grills/bordenverwarmers/tepanyakiplaten (bijvoorbeeld funcookingapparaten), massageapparaten,
tandenborstels, koffiezetapparaten, horloges, waterkokers, blenders, snelkokers, frituurpannen, haarstylers, haar- en baardtrimmers, UV-lampen voor nagels,
infraroodlampen, biertapapparaten, erotische speeltjes, insecten-, ongedierte-, knaagdierendoders/vangers/verjagers...
Uitgezonderd:
(Microgolf)ovens, alle ingebouwde kook- en/of warmhoudplaten/grills/bordenverwarmers/tepanyakiplaten (zie cat. 4.1.2/5.1.2), Wearables (zie cat. 6.1)

4.1.4 Boilers > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 10,0000

Exclusief BTW
€ 8,2645

Inclusief BTW
€ 1,0000

Exclusief BTW
€ 0,8264

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.1.4

Alle elektrische boilers

4.1.5 Accumulatiekachels > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
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Alle elektrische accumulatiekachels

4.1.6 Zonnebanken en zonnehemels > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 1,0000

Exclusief BTW
€ 0,8264

Inclusief BTW
€ 0,6000

Exclusief BTW
€ 0,4959

Alle zonnebanken en zonnehemels

4.2.1 Stof- en/of waterzuigers en vloerreinigers > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.2.1
Voorbeelden:
Alle (gecombineerde) stof- en waterzuigers (incl. voor elektrisch gereedschap), robotstofzuigers, vloer- en stoomreinigers, kruimelzuigers

4.2.2 Textielbewerkingsapparatuur > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 1,0000

Exclusief BTW
€ 0,8264

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.2.2
Voorbeelden:
Breimachines, naaimachines

4.2.3 Strijkapparatuur > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.2.3
Voorbeelden:
(Stoom)strijkijzers, actieve strijkplanken

4.3.1 Koelapparaten (uitgezonderd toestellen die tot categorie 1 behoren) > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.3.1
Voorbeelden:
Alle wijnkoelkasten o.b.v. Peltier-principe, temperatuuruitwisselingsapparaten op basis van het Peltier-principe
Uitgezonderd:
Temperatuuruitwisselingsapparaten voor koeling (met compressor of absorptiesysteem) (zie cat. 1.1), alle wijnkoelkasten/-bewaarkasten/-klimaatkasten met
compressor of absorptiesysteem (zie cat. 1.1)

4.3.2

Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur
(uitgezonderd toestellen die tot categorie 1 behoren) > 50 cm

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.3.2
Voorbeelden:
Alle elektr(on)ische verwarmingstoestellen, luchtontvochtigers zonder compressor of absorptiesysteem
Uitgezonderd:
Luchtontvochtigers met compressor of absorptiesysteem (zie cat. 1.1)
Niet onderhevig:
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Alle verwarmingstoestellen werkend op gas/mazout

4.4.1 Audio- en videoapparatuur > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,3000

Exclusief BTW
€ 0,2479

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.4.1
Voorbeelden:
Onafhankelijk functionerende luidsprekers (per stuk), schotelantennes, hometheatersets (aan te geven per artikelreferentie)
Uitgezonderd:
Muziekinstrumenten (zie cat. 4.4.2)

4.4.2 Elektrische muziekinstrumenten > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,3000

Exclusief BTW
€ 0,2479

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.4.2
Alle elektrische of elektronische muziekinstrumenten, inclusief accessoires en stemapparatuur voor muziekinstrumenten maar behoudens speelgoed (cf.
Richtlijn 88/378/EEG).
Uitgezonderd:
Speelgoedmuziekinstrumenten (zie cat. 4.8.1/5.8.1)

4.5.1 Batterijladers en stekkerblokken > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0700

Exclusief BTW
€ 0,0579

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.5.1
Voorbeelden:
Stekkerblokken, multistekkers, apart verkochte batterijladers voor elektr(on)ische toestellen (incl. voor elektrisch gereedschap), apart verkochte
stroomadapters, apart verkochte kabels die geschikt zijn voor het overbrengen van elektrische stromen en velden en voorzien van de nodige aansluiting
Uitgezonderd:
Laders voor fietsen, auto- en motoaccu’s, quickstarters, boosters (zie cat. 4.5.3/5.5.3 of 4.54/5.54)
Niet onderhevig:
Powerbanks, 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, batterijladers voor batterijen, glasvezelkabels

4.5.2 Cartridges > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0000

Exclusief BTW
€ 0,0000

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.5.2

Cartridges uitgerust met elektronische chip

4.5.3

Laadstations voor elektrische voertuigen, stroomgeneratoren en acculaders voor
voertuigen > 50 cm

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.5.3
Voorbeelden:
Laders voor fietsen, auto- en motoaccu’s, quickstarters, boosters, stroomgeneratoren, laadpalen voor elektrische voertuigen
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4.5.4 Noodstroomvoeding (UPS) en stroomomvormers > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.5.4

Noodstroomvoedingen ≤1 kVA, stand-alone (niet-modulaire) stroomomvormers inclusief diegenen voor fotovoltaïsche installaties

4.6

Armaturen > 50 cm

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0121

Exclusief BTW
€ 0,0100

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.6
Een verlichtingstoestel is een toestel dat het verlichten van een voorwerp of een omgeving als hoofddoel heeft en, met uitsluiting van alle vervangbare
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.
Opgelet: op armaturen voor gasontladingslampen en ledlampen wordt zowel een Recupel-bijdrage aangerekend op het armatuur als op de ingesloten
gasontladingslamp(en) en ledlamp(en).

Zie categorie 5.14 “Klein elektrisch installatiemateriaal” voor voedingen en sturingen voor verlichting.
Voorbeelden:
Draagbare en vaste verlichtingsapparaten werkend op batterij(en) zoals zaklampen, sfeerverlichting (feestverlichting, verlichte (kerst)figuren, lichtkettingen,
…), fietsverlichting, verlichtingsarmaturen (inclusief met geïntegreerde LEDs), plafondventilatoren uitgerust met een of meerdere lichtpunten,
verlichtingsapparaten werkend op een alternatieve energiebron, zoals zonne-energie
Uitgezonderd:
Verlichtingsapparaten ingebouwd in elektrische en elektronische apparaten
Niet onderhevig:
Toestellen waarvan de elektr(on)ische component slechts bijkomstig is (niet het hoofddoel) zoals o.a. schoenen, helm, hondenleiband, textiel met verlichting,
wereldbol, spiegels met verlichting, sleutelhangers met licht, wenskaarten, juwelendoosjes, balpennen met licht, douchekop/kranen met verlichting,
incubatoren (broedhennen), IR-armaturen

4.7

Elektr(on)isch gereedschap, tuingereedschap, aquarium- en vijvertoebehoren en meet- en
controle-instrumenten (tuin)gereedschap > 50 cm

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.7
Voorbeelden:
Boormachines, schuurmachines, zagen, pompen met elektrische motor, grasmachines, metaaldetectoren, waterpassen, rotatielasers
Uitgezonderd:
Batterijladers (zie cat. 4.5.1/5.5.1), stofzuigers voor elektrisch gereedschap (zie cat. 5.2.1/4.2.1)
Niet onderhevig:
Pompen zonder elektrische motor, apparaten met een gewicht vanaf 2000 kg

4.8.1 Apparaten voor vrijetijdsbesteding, speelgoed, spelcomputers en toebehoren > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0700

Exclusief BTW
€ 0,0579

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.8.1
Voorbeelden:
Drones, speelgoedinstrumenten, speelgoed met elektronische functie, apart verkochte accessoires voor videospelen/spelcomputers
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4.8.2 Sportapparatuur > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,4000

Exclusief BTW
€ 0,3306

Inclusief BTW
€ 0,4000

Exclusief BTW
€ 0,3306

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.8.2
Voorbeelden:
Dartsbord, hometrainer

4.8.3 Elektrische tweewielers > 50 cm
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
Voorbeelden:
Elektrische fietsen, steps, gyropode (toestellen met een nominaal continu maximumvermogen van minder dan 0,25 kW en/of waarvan de bijstand beperkt is
tot 25 km/u (niet type goedgekeurd))
Niet onderhevig:
Toestellen met een nominaal continu maximumvermogen van meer dan 0,25 kW en/of waarvan de bijstand niet beperkt is tot 25 km/u (type goedgekeurd)

4.9

Ziekenhuisbedden, verzorgingstafels en -stoelen en rolstoelen > 50 cm

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,4000

Exclusief BTW
€ 0,3306

Inclusief BTW
€ 0,1500

Exclusief BTW
€ 0,1240

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.9
Voorbeelden:
Ziekenhuisbedden, verzorgingstafels en -stoelen, rolstoelen
Niet onderhevig:
Bloedglucosemeters

4.10

ICT- en kantoorapparatuur > 50 cm

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 6.1
Voorbeelden:
Projector(scherm), scanner, papierversnipperaar, printer, bedieningspanelen zonder scherm
Uitgezonderd:
Telecomapparatuur met schermen > 100cm² (zie cat. 2.4)
Niet onderhevig:
Intern geheugen voor inbouw

4.50

Groot witgoed, textiel-, horeca- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) voor exclusief
gebruik in professionele omgeving > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,2500

Exclusief BTW
€ 0,2067

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.50
Voorbeelden:
Wasmachines en afwasmachines (met of zonder warmtepomp), koffiezetapparaten, wandhaardrogers, handdoekverdelers
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4.51

Schoonmaak-, strijk- en textielbewerkingsapparatuur voor exclusief gebruik in
professionele omgeving > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,2500

Exclusief BTW
€ 0,2067

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.51
Voorbeelden:
Boenmachines, stof- en/of waterzuigers, breimachines, strijkmachines

4.52

Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur
(uitgezonderd toestellen die tot categorie 1 behoren) voor exclusief gebruik in
professionele omgeving > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,2500

Exclusief BTW
€ 0,2067

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.52
Voorbeelden:
Luchtontvochtigers zonder compressor of absorptiesysteem voor excl. gebruik in professionele omgeving
Uitgezonderd:
Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur voor excl. gebruik in professionele omgeving met compressor of
absorptiesysteem

4.53

Audio-, video-, en speciale effectenapparatuur voor exclusief gebruik in professionele
omgeving > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,3600

Exclusief BTW
€ 0,3000

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.53
Voorbeelden:
Audiovisuele toestellen met XLR-connector, luidsprekers met transporthandvatten, rookmachine, confettishooter, zeepbellenblaasmachine, museumsysteem
voor rondleiding, rack unit, mengpanelen

4.54

Laadstations voor elektrische voertuigen, stroomgeneratoren en acculaders voor
voertuigen voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,5000

Exclusief BTW
€ 0,4132

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.54
Voorbeelden:
Laders voor auto- en motoaccu’s, quickstarters, boosters, stroomgeneratoren, laadpalen voor elektrische voertuigen

4.55

Noodstroomvoeding (UPS) en stroomomvormers voor exclusief gebruik in professionele
omgeving > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.55
Noodstroomvoedingen > 1 kVA, modulaire stroomomvormers inclusief diegenen voor fotovoltaïsche installaties
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4.56

Armaturen voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0121

Exclusief BTW
€ 0,0100

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.56
Een verlichtingstoestel is een toestel dat het verlichten van een voorwerp of een omgeving als hoofddoel heeft en, met uitsluiting van alle vervangbare
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.
Opgelet: op armaturen voor gasontladingslampen en ledlampen wordt zowel een Recupel-bijdrage aangerekend op het armatuur als op de ingesloten
gasontladingslamp(en) en ledlamp(en).

Zie categorie 5.14 “Klein elektrisch installatiemateriaal” voor voedingen en sturingen voor verlichting
Voorbeelden:
Noodverlichting, signalisatieverlichting, straatlantaarns, lichtbakken, publieke verlichting, werfverlichting, stadionverlichting, verlichting voor
discotheken/theaterzalen, armaturen uit lichtreclame
Uitgezonderd:
Verlichtingsapparaten ingebouwd in elektrische en elektronische apparaten
Niet onderhevig:
Incubatoren (broedhennen), IR-armaturen

4.57

Elektr(on)isch gereedschap, tuingereedschap, aquarium- en vijvertoebehoren en test- en
meetapparatuur voor automotive voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50
cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,5000

Exclusief BTW
€ 0,4132

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.57
Voorbeelden:
Bandenraspmachines, infrarooddrogers, remschijfslijpmachines
Uitgezonderd:
Batterijladers (zie cat. 4.5.1/5.5.1) en stofzuigers voor elektrisch gereedschap (zie cat. 4.51/5.51)
Niet onderhevig:
Pompen zonder elektrische motor, apparaten met een gewicht vanaf 2000 kg

4.58

Medische-, veterinaire-, vee- en laboratoriumapparatuur voor exclusief gebruik in
professionele omgeving > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.58
Voor medische toestellen zie verordening (EU) 2017/745 (MDR) van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 en verordening (EU) 2017/746
(IVDR) van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017
Voorbeelden:
Chirurgische en revalidatie-hulpmiddelen, dentale en optische instrumenten, instrumenten voor chromatografie of andere scheidingstechnieken, veterinaire
radiografie, sterilisatie- en reinigingsapparatuur, pulsoximeters, centrifuges
Niet onderhevig:
Bloedglucosemeters
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4.59

Meet- en regelapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.59
Voorbeelden:
Multimeters, handtoestellen voor simulatie en verificatie van frequentie, temperatuur, RF, stroom, spanning, licht, enz., enkelvoudige meters voor frequentie,
temperatuur, RF
Uitgezonderd:
Meetapparatuur voor automotive (zie cat. 4.56/5.56), enkelvoudige ampèremeters, voltmeters en ohmmeters (zie cat. 5.7)

4.60

Automaten (ongekoeld) > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Inclusief BTW
€ 0,2500

Exclusief BTW
€ 0,2067

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 5.60
Voorbeelden:
Speelautomaten, geldautomaten, foto-automaat, sigarettenautomaat
Uitgezonderd:
Automaten voor warme dranken (zie cat. 4.60)

4.61

Automaten voor warme dranken > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Alle automaten voor warme dranken

4.62

Professionele elektr(on)ische machines & installaties > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Alle professionele elektrische en elektronische machines (verkocht/geleverd aan de professionele eindklant/eindgebruiker) en geïnstalleerd door
professionals.
Uitgezonderd:
Elektrische (tuin) gereedschappen (zie cat. 4.7/5.7 en 4.56/5.56)
Niet onderhevig:
Apparaten met een gewicht vanaf 2000 kg

4.63

ICT- en kantoorapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving > 50 cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Voor apparaten met een buitenafmeting ≤ 50 cm zie cat. 6.50
Voorbeelden:
Printers, kassasystemen, brievenbussen, rack-units, winkellabels, back-up apparaten, barcodescanners, drones
Uitgezonderd:
Telecomapparatuur met schermen > 100cm² (zie cat. 2.4), monitoren en informatieborden (zie cat. 2.50)
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Terug naar overzicht

5. Kleine apparatuur (buitenafmeting ≤ 50 cm)
Tarieven geldig vanaf 1 januari 2022.

5.1.1 Miniwasmachines ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 1,0000

Exclusief BTW
€ 0,8264

Inclusief BTW
€ 1,0000

Exclusief BTW
€ 0,8264

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.1.1
Voorbeelden:
Wasmachines, was/droogcombinaties, droogkasten (zonder warmtepomp)
Uitgezonderd:
Grootwit toestellen met warmtepomp (zie cat. 1.3)

5.1.2 Groot witgoed - keuken ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.1.2
Voorbeelden:
(Microgolf)ovens, dampkappen, afwasmachines, gasfornuizen met elektr(on)ische ontsteking, alle ingebouwde kook- en/of
warmhoudplaten/grills/bordenverwarmers/tepanyakiplaten
Uitgezonderd:
Alle vrijstaande kook- en/of warmhoudplaten/grills/bordenverwarmers/tepanyakiplaten (bijvoorbeeld funcookingapparaten) (zie cat. 4.1.3/5.1.3), grootwit
toestellen met warmtepomp (zie cat. 1.3)

5.1.3 Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.1.3
Voorbeelden:
Alle vrijstaande kook- en/of warmhoudplaten/grills/bordenverwarmers/tepanyakiplaten (bijvoorbeeld funcookingapparaten), massageapparaten,
tandenborstels, koffiezetapparaten, horloges, waterkokers, blenders, snelkokers, frituurpannen, haarstylers, haar- en baardtrimmers trimmers, UV-lampen
voor nagels, infraroodlampen, biertapapparaten, erotische speeltjes, insecten-, ongedierte-, knaagdierendoders/vangers/verjagers...
Uitgezonderd:
(Microgolf)ovens, alle ingebouwde kook- en/of warmhoudplaten/grills/bordenverwarmers/tepanyakiplaten (zie cat. 4.1.2/5.1.2), Wearables (zie cat. 6.1)

5.1.4 Boilers ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 1,0000

Exclusief BTW
€ 0,8264

Inclusief BTW
€ 0,6000

Exclusief BTW
€ 0,4959

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.1.4

Alle elektrische boilers

5.2.1 Stof- en/of waterzuigers en vloerreinigers ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.2.1
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Voorbeelden:
Alle (gecombineerde) stof- en waterzuigers (incl. voor elektrisch gereedschap), robotstofzuigers, vloer- en stoomreinigers, kruimelzuigers

5.2.2 Textielbewerkingsapparatuur ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 1,0000

Exclusief BTW
€ 0,8264

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.2.2
Voorbeelden:
Breimachines, naaimachines

5.2.3 Strijkapparatuur ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.2.3
Voorbeelden:
(Stoom)strijkijzers, actieve strijkplanken

5.3.1 Koelapparaten (uitgezonderd koelapparaten uit categorie 1) ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.3.1
Voorbeelden:
Alle wijnkoelkasten o.b.v. Peltier-principe, temperatuuruitwisselingsapparaten op basis van het Peltier-principe
Uitgezonderd:
Temperatuuruitwisselingsapparaten voor koeling (met compressor of absorptiesysteem) (zie cat. 1.1), alle wijnkoelkasten/-bewaarkasten/-klimaatkasten met
compressor of absorptiesysteem (zie cat. 1.1)

5.3.2

Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur
(uitgezonderd toestellen die tot categorie 1 behoren) ≤ 5 0 c m

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Inclusief BTW
€ 0,3000

Exclusief BTW
€ 0,2479

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.3.2
Voorbeelden:
Alle elektr(on)ische verwarmingstoestellen, luchtontvochtigers zonder compressor of absorptiesysteem
Uitgezonderd:
Luchtontvochtigers met compressor of absorptiesysteem (zie cat. 1.1)
Niet onderhevig:
Alle verwarmingstoestellen werkend op gas/mazout

5.4.1 Audio- en videoapparatuur ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.4.1
Voorbeelden:
Hoofdtelefoons (incl. headset gaming), fotocamera (accessoires zoals flitsers, motordrives zijn enkel aan te geven indien ze apart worden verkocht),
onafhankelijk functionerende luidsprekers (per stuk), soundmixer/mengpaneel, 3D-bril, hometheatersets (aan te geven per artikelreferentie)
Uitgezonderd:
Oortjes (zie cat. 5.4.3), muziekinstrumenten en stemapparaten (zie cat. 5.4.2), headsets (andere dan voor gaming) (zie cat. 6.1)
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5.4.2 Elektrische muziekinstrumenten ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,3000

Exclusief BTW
€ 0,2479

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.4.2
Alle elektrische of elektronische muziekinstrumenten, inclusief accessoires en stemapparatuur voor muziekinstrumenten maar behoudens speelgoed (cf.
Richtlijn 88/378/EEG).
Uitgezonderd:
Speelgoedmuziekinstrumenten (zie cat. 4.8.1/5.8.1)

5.4.3 Oortjes ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1500

Exclusief BTW
€ 0,1240

Alle apart verkochte oortjes

5.5.1 Batterijladers, stroomadapters, kabels, stekkerblokken, stekkers ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0700

Exclusief BTW
€ 0,0579

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.5.1
Voorbeelden:
Stekkerblokken, multistekkers, apart verkochte batterijladers voor elektr(on)ische toestellen (incl. voor elektrisch gereedschap), apart verkochte
stroomadapters, apart verkochte kabels die geschikt zijn voor het overbrengen van elektrische stromen en velden en voorzien van de nodige aansluiting
Uitgezonderd:
Laders voor fietsen, auto- en motoaccu’s, quickstarters, boosters (zie 4.5.3/5.5.3)
Niet onderhevig:
Powerbanks, 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, batterijladers voor batterijen, glasvezelkabels

5.5.2 Cartridges ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0000

Exclusief BTW
€ 0,0000

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.5.2

Cartridges uitgerust met elektronische chip

5.5.3

Laadstations voor elektrische voertuigen, stroomgeneratoren en acculaders voor
voertuigen ≤ 5 0 c m

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.5.3
Voorbeelden:
Laders voor fietsen, auto- en motoaccu’s, quickstarters, boosters, stroomgeneratoren, laadpalen voor elektrische voertuigen

5.5.4 Noodstroomvoeding (UPS) en stroomomvormers ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.5.4
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Noodstroomvoedingen ≤1 kVA, stand-alone (niet-modulaire) stroomomvormers inclusief diegenen voor fotovoltaïsche installaties

5.6

Armaturen ≤ 5 0 c m

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0121

Exclusief BTW
€ 0,0100

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.6
Een verlichtingstoestel is een toestel dat het verlichten van een voorwerp of een omgeving als hoofddoel heeft en, met uitsluiting van alle vervangbare
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.
Opgelet: op armaturen voor gasontladingslampen en ledlampen wordt zowel een Recupel-bijdrage aangerekend op het armatuur als op de ingesloten
gasontladingslamp(en) en ledlamp(en).

Zie categorie 5.14 “Klein elektrisch installatiemateriaal” voor voedingen en sturingen voor verlichting
Voorbeelden:
Draagbare en vaste verlichtingsapparaten werkend op batterij(en) zoals zaklampen, sfeerverlichting (feestverlichting, verlichte (kerst)figuren, lichtkettingen,
…), fietsverlichting, verlichtingsarmaturen (inclusief met geïntegreerde LEDs), plafondventilatoren uitgerust met een of meerdere lichtpunten,
verlichtingsapparaten werkend op een alternatieve energiebron, zoals zonne-energie
Uitgezonderd:
Verlichtingsapparaten ingebouwd in elektrische en elektronische apparaten
Niet onderhevig:
Toestellen waarvan de elektr(on)ische component slechts bijkomstig is (niet het hoofddoel) zoals o.a. schoenen, helm, hondenleiband, textiel met verlichting,
wereldbol, spiegels met verlichting, sleutelhangers met licht, wenskaarten, juwelendoosjes, balpennen met licht, douchekop/kranen met verlichting,
incubatoren (broedhennen), IR-armaturen

5.7

Elektr(on)isch gereedschap, tuingereedschap, aquarium- en vijvertoebehoren en meet- en
controle-instrumenten (tuin)gereedschap ≤ 5 0 c m

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.7
Voorbeelden:
Boormachines, schuurmachines, zagen, pompen met elektrische motor, grasmachines, metaaldetectoren, waterpassen, rotatielasers, PH-meter, digitale
schuifmaat en afstandsmeter, vochtigheidsmeters, waterpas, batterijtesters, ampère-/volt-/ohm-/ en energiemeters/-testers
Uitgezonderd:
Batterijladers (zie cat. 4.5.1/5.5.1), stofzuigers voor elektrisch gereedschap (zie cat. 5.2.1/4.2.1)
Niet onderhevig:
Pompen zonder elektrische motor

5.8.1 Apparaten voor vrijetijdsbesteding, speelgoed, spelcomputers en toebehoren ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0700

Exclusief BTW
€ 0,0579

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.8.1
Voorbeelden:
Drones, speelgoedinstrumenten, speelgoed met elektronische functie, apart verkochte accessoires voor videospelen/spelcomputers (bv. joystick)

5.8.2 Sportapparatuur en toebehoren ≤ 5 0 c m
Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,4000

Exclusief BTW
€ 0,3306

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.8.2
Voorbeelden:
Fitness/biking computer, dartsbord, hartslagmeters voor sportief gebruik
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Uitgezonderd:
Hartslagmeters voor medisch gebruik (zie cat. 5.9)

5.9

Medische apparatuur voor gebruik in huishoudelijke omgeving ≤ 5 0 c m

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,4000

Exclusief BTW
€ 0,3306

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.9
Voor medische toestellen zie Verordening (EU) 2017/745 (MDR) van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 en verordening (EU) 2017/746
(IVDR) van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017
Voorbeelden:
Hoorapparaten, zwangerschapstest, thermometer, bloeddrukmeters, hartslagmeters
Uitgezonderd:
Hartslagmeters voor sportief gebruik (zie cat. 5.8.2)
Niet onderhevig:
Bloedglucosemeters

5.10

Rook-/warmtemelders (autonoom en niet-autonoom) ≤ 5 0 c m

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,8000

Exclusief BTW
€ 0,6612

Inclusief BTW
€ 0,2500

Exclusief BTW
€ 0,2066

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Alle rook-/warmtemelders (autonoom en niet-autonoom)

5.11

Autonome CO- en gasdetectoren ≤ 5 0 c m

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Alle autonome CO- en gasdetectoren

5.12

Meet- en regelapparatuur ≤ 5 0 c m

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage
Voorbeelden:
Vleesthermometer, badthermometer, weegschaal, alcoholtester, bagageweger, weerstations, personenweegschalen,...
Uitgezonderd:

Medische personenthermometer (zie cat. 5.9), kamer- en klokthermostaten (zie cat. 5.13), dierenweegschalen (zie cat. 5.57), weegschalen voor exclusief
gebruik in professionele omgeving (zie cat. 5.58), meet- en controle-instrumenten voor (tuin)gereedschap zoals metaaldetectoren, waterpassen, rotatielasers,
PH-meter, digitale schuifmaat en afstandsmeter, vochtigheidsmeters, waterpas, batterijtesters, ampère-/volt-/ohm-/ en energiemeters/-testers (zie cat. 4.7/5.7)

5.13

Kamer-, klokthermostaten en energiebeperkende apparaten ≤ 5 0 c m

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0500

Exclusief BTW
€ 0,0413

Voorbeelden:
Kamer- en klokthermostaten, timers
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5.14

Klein elektrisch installatiemateriaal en domotica ≤ 5 0 c m

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0121

Exclusief BTW
€ 0,0100

Alle afzonderlijk verkochte elektrische en elektronische apparaten die deel uitmaken van een vaste elektrische installatie in residentiele/ tertiaire/industriële
gebouwen met uitzondering van producten die deel uitmaken van andere productcategorieën. Voor producten bestaande uit verschillende afzonderlijk
verkochte onderdelen, geldt de Recupel-bijdrage (indien relevant) enkel op de hoofdcomponent die de stroom voert.
Voorbeelden:
Controller/aansturing voor jaloezieën-zonwering, Beschermingsinrichtingen tegen overbelastingen en kortsluitingen, voedingen en sturingen voor
verlichting (drivers), voorbedrade kabelbeheersystemen, energiebeheer- en bewakingssystemen (energy controllers/-meters), componenten van
domoticasystemen HBES (Home and Building Electronic Systems) and BACS (Building Automation & Control Systems) (actoren (schakelaars, dimmers),
sensoren, voedingen, input/output modules, signaalversterkers, zekeringen, CPU (Central Process Unit)), alle contactdozen, schakelaars, aansluitinrichtingen
en aansluitklemmen, kWh-meters, drukknoppen, condensatoren, detectoren, bewegingsmelders

5.50

Groot witgoed, textiel-, horeca- en verzorgingsapparatuur (niet medisch) voor exclusief
gebruik in professionele omgeving ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,2500

Exclusief BTW
€ 0,2067

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.50
Voorbeelden:
Wasmachines en afwasmachines (met of zonder warmtepomp), koffiezetapparaten, wandhaardrogers, handdoekverdelers

5.51

Schoonmaak-, strijk- en textielbewerkingsapparatuur voor exclusief gebruik in
professionele omgeving ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,2500

Exclusief BTW
€ 0,2067

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.51
Voorbeelden:
Boenmachines, stof- en/of waterzuigers, breimachines, strijkmachines

5.52

Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur
(uitgezonderd toestellen die tot categorie 1 behoren) voor exclusief gebruik in
professionele omgeving ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,2500

Exclusief BTW
€ 0,2067

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.52
Voorbeelden:
Luchtontvochtigers zonder compressor of absorptiesysteem voor excl. gebruik in professionele omgeving
Uitgezonderd:
Ventilatie-, luchtbehandelings-, verwarmings- en waterbehandelingsapparatuur voor excl. gebruik in professionele omgeving met compressor of
absorptiesysteem

5.53

Audio-, video-, en speciale effectenapparatuur voor exclusief gebruik in professionele
omgeving ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,3630

Exclusief BTW
€ 0,3000

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.53
Voorbeelden:
Audiovisuele toestellen met XLR-connector, luidsprekers met transporthandvatten, rookmachine, confettishooter, zeepbellenblaasmachine, museumsysteem
voor rondleiding, rack unit, mengpanelen

27

5.54

Laadstations voor elektrische voertuigen, stroomgeneratoren en acculaders voor
voertuigen voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,5000

Exclusief BTW
€ 0,4132

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.54
Laders voor auto- en motoaccu’s, quickstarters, boosters, stroomgeneratoren, laadpalen voor elektrische voertuigen

5.55

Noodstroomvoeding (UPS) en stroomomvormers voor exclusief gebruik in professionele
omgeving ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.55

Noodstroomvoedingen > 1 kVA, modulaire stroomomvormers inclusief diegenen voor fotovoltaïsche installaties

5.56

Armaturen voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,0121

Exclusief BTW
€ 0,0100

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.56
Een verlichtingstoestel is een toestel dat het verlichten van een voorwerp of een omgeving als hoofddoel heeft en, met uitsluiting van alle vervangbare
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.
Opgelet: op armaturen voor gasontladingslampen en ledlampen wordt zowel een Recupel-bijdrage aangerekend op het armatuur als op de ingesloten
gasontladingslamp(en) en ledlamp(en).

Zie categorie 5.14 “Klein elektrisch installatiemateriaal” voor voedingen en sturingen voor verlichting
Voorbeelden:
Noodverlichting, signalisatieverlichting, straatlantaarns, lichtbakken, publieke verlichting, werfverlichting, stadionverlichting, verlichting voor
discotheken/theaterzalen, armaturen uit lichtreclame
Uitgezonderd:
Verlichtingsapparaten ingebouwd in elektrische en elektronische apparaten
Niet onderhevig:
Incubatoren (broedhennen), IR-armaturen

5.57

Elektr(on)isch gereedschap, tuingereedschap, aquarium- en vijvertoebehoren en test- en
meetapparatuur voor automotive voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 5 0
cm

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,5000

Exclusief BTW
€ 0,4132

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.57
Voorbeelden:
Bandenraspmachines, infrarooddrogers, remschijfslijpmachines
Uitgezonderd:
Batterijladers (zie cat. 4.5.1/5.5.1) en stofzuigers voor elektrisch gereedschap (zie cat. 4.51/5.51)
Niet onderhevig:
Pompen zonder elektrische motor
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5.58

Medische-, veterinaire-, vee- en laboratoriumapparatuur voor exclusief gebruik in
professionele omgeving ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.58
Voor medische toestellen zie verordening (EU) 2017/745 (MDR) van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 en verordening (EU) 2017/746
(IVDR) van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017
Voorbeelden:
Chirurgische en revalidatie-hulpmiddelen, dentale en optische instrumenten, instrumenten voor chromatografie of andere scheidingstechnieken, veterinaire
radiografie, sterilisatie- en reinigingsapparatuur, pulsoximeters, centrifuges
Niet onderhevig:
Bloedglucosemeters

5.59

Meet- en regelapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.59
Voorbeelden:
Multimeters, handtoestellen voor simulatie en verificatie van frequentie, temperatuur, RF, stroom, spanning, licht, enz., enkelvoudige meters voor frequentie,
temperatuur, RF
Uitgezonderd:
Meetapparatuur voor automotive (zie cat. 4.56/5.56), enkelvoudige ampèremeters, voltmeters en ohmmeters (zie cat. 5.7)

5.60

Automaten (ongekoeld) ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.60
Voorbeelden:
Speelautomaten, geldautomaten, foto-automaat, sigarettenautomaat
Uitgezonderd:
Automaten voor warme dranken (zie cat. 4.60)

5.61

Niet-autonome CO- en gasdetectoren ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Alle niet-autonome CO- en gasdetectoren

5.62

Achteruitrijcamera's, dodehoekcamera's, parkeerhulpsystemen ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,3630

Exclusief BTW
€ 0,3000

Alle achteruitrijcamera's, dodehoekcamera's, parkeerhulpsystemen
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6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (buitenafmeting ≤ 50 cm)

Terug naar overzicht

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2022.

6.1

ICT- en kantoorapparatuur ≤ 5 0 c m

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1500

Exclusief BTW
€ 0,1240

Voorbeelden:
Projector(scherm), scanner, papierversnipperaar, printer, apart verkochte headsets (andere dan voor gaming), bedieningspanelen zonder scherm,
smartphones, webcams, afzonderlijk verkochte afstandsbedieningen, wearables/smartwatches, apart verkochte docking stations, apart verkochte
computerklavieren, apart verkochte computermuizen
Uitgezonderd:
Telecomapparatuur met schermen > 100cm² (zie cat. 2.4), cartridges (zie cat. 4.5.2/5.5.2), batterijladers, stroomadapters kabels en stekkerblokken (zie cat.
4.5.1/5.5.1)
Niet onderhevig:
Intern geheugen voor inbouw , usb-sticks, elektronische kaarten met chip, RFID tags

6.2

(Brand-)alarmsystemen, toegangscontrole- en intercomsystemen voor gebruik in
huishoudelijke omgeving ≤ 5 0 c m

Huishoudelijke apparaten, met 'alles-inbegrepen' bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1500

Exclusief BTW
€ 0,1240

Voorbeelden:
Deurbel, bewakingscamera's, centrale (brand)alarm units, bedieningspanelen zonder scherm, intercomsystemen
Uitgezonderd:
Bewegingssensoren (zie cat. 5.14)
Niet onderhevig:
Sirenes, magneetcontacten (voor raam en deur)

6.50

ICT- en kantoorapparatuur voor exclusief gebruik in professionele omgeving ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Voor apparaten met een buitenafmeting > 50 cm zie cat. 4.62
Voorbeelden:
Printers, kassasystemen, brievenbussen, rack-units, winkellabels, back-up apparaten, barcodescanners, drones
Uitgezonderd:
Telecomapparatuur met schermen > 100cm² (zie cat. 2.4), monitoren en informatieborden (zie cat. 2.50)

6.51

(Brand-)alarmsystemen, toegangscontrole- en intercomsystemen voor exclusief gebruik in
professionele omgeving ≤ 5 0 c m

Professionele apparaten, met administratieve bijdrage

Inclusief BTW
€ 0,1210

Exclusief BTW
€ 0,1000

Voorbeelden:
Bewakingsrecorder, badgelezers, bewakingscamera's die bijkomende installatie en/of aanpassing vereisen
Uitgezonderd:
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Intercomsystemen (zie cat. 6.2)
Niet onderhevig:
Slagbomen, paaltjes op de weg
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