5. VERLICHTINGSAPPARATUUR
Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.

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
Tarieven geldig vanaf 1 juli 2016.

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

