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Producten- en tarievenlijst 2023 
Genoemde tarieven zijn exclusief btw. 
Versie 30-11-2022 
 
 
Let op: als achter de productnaam een * staat, vindt u op de laatste pagina een extra toelichting voor dit 
product. 
 
 

1. Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur  

 

Code Naam  Tarief  

E1/01 Koel- en vriesapparatuur (huishoudelijk) € 0,220/kg 

E1/02 Wasdrogers (met warmtepomp) € 0,045/kg 

E1/03 Airco-apparatuur (los) € 0,170/kg 

E1/04 Airco-apparatuur (inbouw) en warmtepompen € 0,015/kg 

E1/05 Koel- en vriesapparatuur (professioneel) € 0,060/kg 

E1/06 Automaten (gekoeld) € 0,300/kg 

 

 

2. Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben 

van meer dan 100 cm²*  

 
Code Naam  Tarief  

E2/01 TV’s en displays (flatscreen) € 0,280/kg 

E2/02 Monitoren (flatscreen) € 0,140/kg 

E2/03 Laptops* € 0,040/kg 

E2/04 Tablets en navigatiesystemen* € 0,040/kg 

  
 
 
 

3. Lampen 

 

Code Naam  Tarief  

E3/04 Ledlampen (incl. Led TL)* € 0,030/stuk 

E3/05 Spaar- en gasontladingslampen* € 0,140/stuk 

E3/06 TL-lampen (excl. Led TL)* € 0,140/stuk 
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4. Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm) 

 

Code Naam  Tarief  

E4/01 Afzuigkappen € 0,110/kg 

E4/02 Barbecues, grill- en kookplaten (> 50 cm) € 0,110/kg 

E4/03 Magnetrons en ovens (> 50 cm) € 0,110/kg 

E4/04 Fornuizen € 0,110/kg 

E4/05 Vaatwassers € 0,110/kg 

 E4/06 Wasmachines  € 0,110/kg 

E4/07 Wasdrogers (zonder warmtepomp) € 0,110/kg 

E4/08 Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (> 50 cm) € 0,110/kg 

E4/09 Stofzuigers en vloerreinigers (> 50 cm) € 0,110/kg 

E4/10 Ketels, boilers en geisers (> 50 cm) € 0,020/kg 

E4/11 Zonnebanken € 0,110/kg 

E4/12 Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (> 50 cm | > 150 m³ 

m³/uur) 

€ 0,040/kg 

E4/13 Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (> 50 cm | ≤ 150 m³  

mm3m³/uur) 

€ 0,070/kg 

E4/14 Ventilatie-, recirculatie- en verwarmingsapparatuur (> 50 cm | los) € 0,110/kg 

E4/15 Verwarmings- en warmwaterapparatuur (> 50 cm | inbouw) € 0,200/kg 

E4/16 Grootkeukenapparatuur (ongekoeld) € 0,040/kg 

E4/17 Automaten (ongekoeld) € 0,020/kg 

E4/18 Textielbewerkingsapparatuur (> 50 cm) € 1,000/kg 

E4/19 Elektrische muziekinstrumenten (> 50 cm) € 0,120/kg 

E4/20 Elektrisch speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur (> 50 cm) € 0,100/kg 

E4/21 Medische apparatuur (> 50 cm) € 0,200/kg 

E4/22 Meet- en regelapparatuur (> 50 cm)* € 0,020/kg 

E4/23 Audio- en videoapparatuur (> 50 cm) € 0,280/kg 

E4/24 I(C)T- en kantoorapparatuur (> 50 cm | huishoudelijk)* € 0,040/kg 

E4/25 I(C)T- en kantoorapparatuur (> 50 cm | professioneel) € 0,010/kg 

E4/26 Armaturen voor TL-, spaar- en gasontladingslampen (> 750 gram)* € 0,160/stuk 

E4/27 Armaturen met geïntegreerde led ( > 750 gram)* € 0,160/stuk 

E4/28 Armaturen voor verwisselbare led (> 750 gram)* € 0,160/stuk 

E4/29 Elektrisch gereedschap (> 50 cm) € 0,060/kg 

E4/32 Zonnepanelen* € 0,0065/kg 

E4/33 Elektrische fietsen € 0,015/kg 

E4/34 Open Scope apparatuur (> 50 cm | zonder primaire elektrische functie) € 0,170/kg 
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5. Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm) 

 
Code Naam  Tarief  

E5/01 Barbecues, grill- en kookplaten (≤ 50 cm) € 0,170/kg 

E5/02 Magnetrons en ovens (≤ 50 cm) € 0,170/kg 

E5/03 Huishoud-, keuken- en verzorgingsapparatuur (≤ 50 cm) € 0,170/kg 

E5/04 Stofzuigers en vloerreinigers (≤ 50 cm) € 0,170/kg 

E5/05 Ketels, boilers en geisers (≤ 50 cm) € 0,140/kg 

E5/06 Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (≤ 50 cm | ≤ 150 m³ 

m³mmm3m3m³/uur) 

€ 0,070/kg 

E5/07 Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties (≤ 50 cm | > 150 m³ 

m³m³mm³/uur)* 

€ 0,040/kg 

E5/08 Ventilatie-, recirculatie- en verwarmingsapparatuur (≤ 50 cm | los) € 0,170/kg 

E5/09 Verwarmings- en warmwaterapparatuur (≤ 50 cm | inbouw) € 0,035/kg 

E5/10 Textielbewerkingsapparatuur (≤ 50 cm) € 0,600/kg 

E5/11 Elektrische muziekinstrumenten (≤ 50 cm) € 0,680/kg 

E5/12 Spelcomputers € 0,050/kg 

E5/13 Elektrisch speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur (≤ 50 cm) € 0,100/kg 

E5/14 Medische apparatuur (≤ 50 cm) € 0,150/kg 

E5/15 Meet- en regelapparatuur, incl. melders, sensoren en schakelaars (≤ 50 cm)* € 0,030/kg 

E5/16 Audio- en videoapparatuur (≤ 50 cm) € 0,280/kg 

E5/17 Armaturen voor TL-, spaar- en gasontladingslampen (≤ 750 gram)* € 0,030/stuk 

E5/18 Armaturen met geïntegreerde led (≤ 750 gram)* € 0,030/stuk 

E5/19 Armaturen voor verwisselbare led (≤ 750 gram)* € 0,030/stuk 

E5/20 Elektrisch gereedschap (≤ 50 cm) € 0,060/kg 

E5/22 Open Scope apparatuur (≤ 50 cm | zonder primaire elektrische functie) € 0,060/kg 

 
 

6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 

50 cm) 

 

Code Naam  Tarief  

E6/01 Mobiele telefoons* € 0,040/kg 

E6/02 Desktop computers* € 0,040/kg 

E6/03 Printers en scanners* € 0,040/kg 

E6/04 I(C)T- en kantoorapparatuur (≤ 50 cm | huishoudelijk)* € 0,040/kg 

E6/05 I(C)T- en kantoorapparatuur (≤ 50 cm | professioneel) € 0,010/kg 
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Toelichtingen  
 

Productcodes E2/03, E2/04, E4/24, E6/01, E6/02, E6/03 en E6/04 

Voor deze productcodes bestaat er vanaf 1 januari 2023 geen volumekorting voor bedrijven die meer dan 1 

miljoen kilo aan ICT-apparaten op de Nederlandse markt zetten.  

 

Productcodes E3/04, E3/05 en E3/06 

In verband met de overgang van de AVV voor Lampen van Stichting LightRec naar Stichting OPEN vallen 

Lampen vanaf 1 januari 2023 onder Stichting OPEN. Het vaststellen van de tarieven voor deze productcodes 

vallen binnen de verantwoordelijkheid van Stichting OPEN in overleg met Stichting LightRec. 

De oorspronkelijke productcodes E3/01, E3/02 en E3/03 konden om systeemtechnische redenen niet meer 

gehandhaafd worden in het myOpen opgaveportaal. Er zijn nieuwe codes opgezet, te weten E3/04 (was 

voorheen E3/01), E3/05 (was voorheen E3/02) en E3/06 (was voorheen E3/03). 

 

Productcodes E4/22 en E5/15 

Producenten en importeurs van zonnepanelen die omvormers specifiek bedoeld voor zonnepanelen op de 

markt plaatsen, rapporteren in deze categorie en kunnen aanspraak maken tot en met 30/6/2023 op het 

gereduceerde tarief van € 0,0065 per kg. Na het indienen van de jaaropgave kan hiervoor per e-mail een 

verzoek ingediend worden. Onderdeel van de aanvraag dient een uitsplitsing van de rapportage voor 

omvormers voor zonnepanelen en overige meet- en regelapparatuur te zijn. 

 

Vanaf 1/7/2023 gelden voor omvormers de vastgestelde tarieven van € 0,020/kg voor E4/22 en € 0,030/kg 

voor E5/15. 

 

Productcodes E4/26, E4/27, E4/28, E5/17, E5/18 en E5/19  

Op deze productcodes voor armaturen is geen onderscheid op basis van afmeting van toepassing, maar op 

basis van gewicht  (>750 gram of ≤ 750 gram).  

 

Productcode E4/32 

Voor productcode E4/32 - zonnepanelen geldt tot en met 30/6/2023 een tarief van € 0,0065/kg. Het tarief 

wijzigt vanaf 1/7/2023 naar € 0,040/kg. Hier is een apart schrijven voor uitgestuurd naar de betreffende 

producenten/importeurs. 


