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Vergoeding Onderneming Stimuleringsregeling 

Dit document betreft de huidige versie van Bijlage 6 van de ‘Overeenkomst tussen 

Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. en Onderneming in verband met de Stimuleringsregeling’ die door 

Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. ter hand is gesteld aan de Onderneming. Alle met hoofdletter 

geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de overeenkomst.  

 

1. In deze Bijlage 6 staat uitgewerkt hoe de Vergoeding wordt berekend. 

 

2. Overeenkomstig Artikel 6 is AEEA B.V. aan de Onderneming de Vergoeding verschuldigd over het 

Vergoedingsgewicht indien de Onderneming de (Overige) Activiteiten conform het bepaalde in deze 

Overeenkomst volledig en aantoonbaar heeft uitgevoerd.  

 

3. Het Vergoedingsgewicht is het gewicht van: 

(i) de door de Onderneming aangeleverde en door de Verwerker Geaccepteerde Apparaatsoorten, 

(ii) waartoe de Verwerker zich jegens de Onderneming en AEEA B.V. verplicht heeft het in haar 

verwerkingsproces te brengen, en,  

(iii) waar de Verwerker vrij over kan beschikken.  

 

3. De Vergoeding wordt – voor zover mogelijk - achteraf maandelijks berekend door AEEA B.V. op basis 

van de door de Verwerker gevoerde en aan AEEA B.V. verstrekte administratie. Dit betekent dat AEEA 

B.V. van de Verwerker de gegevens ontvangt die van belang zijn voor de berekening van de Vergoeding. 

In dit kader ontvangt AEEA B.V. een overzicht van de Verwerker waarin de gewichten per 

productcategorie – gedifferentieerd naar de soort apparaten zoals hieronder opgenomen in de tabel - 

van de Geaccepteerde Apparaatsoorten staan opgenomen.  

 

4. De tarieven die gelden staan opgenomen in de tabel hieronder en zijn, voor zover dat volgt uit de tabel, 

gedifferentieerd:  

 

Soort  
 

Omschrijving Tarief betreffende 
Apparaatsoort 

Cat. 4 CV-ketel - Cv-ketels en boilers - EUR 200 p/ton 

Cat. 4 groot 
armatuur 

- grote armaturen (buitenafmeting meer dan 50 
cm) 
 

- EUR 150 p/ton 

Cat. 4 Overig - Alle grote apparaten, met uitzondering van 
zonnepanelen, conform Bijlage IV van de 
Richtlijn AEEA niet zijnde de specifieke 
producten uit categorie 4 met een afwijkend 
tarief 

- EUR 125 p/ton 

Cat. 5 kleine 
armaturen 

- kleine armaturen (buitenafmeting kleiner dan of 
gelijk aan 50 cm) 
 

- EUR 150 p/ton 

Cat. 5 Overig - Alle kleine apparaten conform bijlage IV van de 
Richtlijn AEEA niet zijnde de specifieke 
producten uit categorie 5 met een afwijkend 
tarief 

- EUR 125 p/ton 

Cat. 6  - Alle Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur 
(< of = 50 cm) 

- EUR 125 p/ton 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=NL
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5. De berekening van de Vergoeding is als volgt: 

 

Vergoedingsgewicht * het tarief van de betreffende Apparaatsoort 

 

6. Voor de volledigheid: enkel de Geaccepteerde Apparaatsoorten (en derhalve niet de Overige 

Apparaatsoorten die geaccepteerd zijn door een verwerker conform de Overeenkomst) worden 

meegenomen bij de berekening van het Vergoedingsgewicht. Zonnepanelen behoren tot de Overige 

Apparaatsoorten deze worden derhalve eveneens niet meegenomen in het Vergoedingsgewicht. 

 

7. De Vergoeding staat los van de marktwaarde van de Geaccepteerde Apparaatsoorten. Het staat de 

Onderneming en de Verwerker vrij om afspraken te maken over een bedrag boven op de Vergoeding. 

Dit bedrag valt buiten de reikwijdte van de Overeenkomst en AEEA B.V. en deze bedragen worden niet 

meegenomen door de Verwerker in de administratie die ten grondslag ligt aan de Vergoeding door AEEA 

B.V.  

 

 


