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HEBT U INFORMATIE NODIG OM UW AANGIFTE OVER BEDRIJFSMATIGE 
VERPAKKINGEN IN TE VULLEN? 

VAL-I-PAC stelt deze gids ter beschikking 
met alle nuttige informatie voor uw bedrijf. 

Aangezien	elk	bedrijf	specifiek	is,	stellen	wij	
ook het volgende voor: 

•  Opleidingen worden aan het begin van elk 
jaar in uw gewest georganiseerd (Raad-
pleeg de data op onze website)

•  Telefonische bijstand door gespecialiseerde 
adviseurs

•  Een bezoek van onze adviseurs aan uw 
bedrijf

Of U nu eerst deze gids leest of vooraf con-
tact opneemt met onze teams, hierna zal de 
aangifte een open boek zijn voor jou. 

00
Voor U begint ...

Vragen? 
Neem contact op met 
onze adviseurs:

  info@valipac.be
	 +32 2	456	83	10

www.valipac.be
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AANGIFTEGIDS 2019 • 01. AANGIFTEKANALEN

STUUR ONS ELK JAAR EEN AANGIFTE M.B.T. DE VERPAKKINGEN WAARVOOR U VERANT-
WOORDELIJK BENT, EN WIJ DOEN HET NODIGE OM UW VERPLICHTINGEN NA TE KOMEN 
WAT BETREFT UW BEDRIJFSMATIGE VERPAKKINGEN. U MOET ONS DIE AANGIFTE TEN 
LAATSTE VÓÓR 28 FEBRUARI VAN ELK JAAR BEZORGEN.

Er zijn drie kanalen waarlangs U uw 
aangifte kunt doorgeven: 

	01.01	 Het myDeclaration platform

•  Enkel voor bedrijfsmatige verpakkingen

•  Mogelijkheid om een gedetailleerde aan-
gifte in te vullen

•  Mogelijkheid om een aangifte te doen op 
basis van het omzetcijfer

	01.02	 De papieren aangifte

•  Enkel voor bedrijfsmatige verpakkingen

	01.03	 ePack

•  Voor een gemeenschappelijke aangifte met 
Fost Plus en Valipac

•  Enkel	op	basis	van	productfiches

01
Aangiftekanalen



AANGIFTEGIDS 2019 • 02. WELKE VERPAKKINGEN AANGEVEN?

VOOR U UW AANGIFTE BEGINT, MOET U ZEKER DEZE 
BEGRIPPEN KENNEN.

	02.01	 Verpakkingen 
en niet-verpakkingen

Eerst en vooral moet U de verpakkingen 
van de niet-verpakkingen onderscheiden. 
De	niet-verpakkingen	betreffen	voornamelijk	
huishoudelijke producten, maar ook bepaalde 
industriële goederen. 

Fost Plus, VAL-I-PAC en de Interregionale 
Verpakkingscommissie hebben samen een 
document opgesteld om bedrijven te helpen 
verpakkingen van niet-verpakkingen te onder-
scheiden. Die lijst wordt regelmatig herzien. 

	02.02	 Primaire, secundaire 
en tertiaire verpakkingen

Zodra U hebt bepaald wat uw verpakkingen 
zijn, moet U nagaan of die primair, secundair 
of tertiair zijn.

•  Een primaire verpakking is een verkoopver-
pakking die ontworpen werd om een verkoo-
peenheid te bevatten voor de eindgebruiker.

•  Een secundaire verpakking is een gegroe-
peerde verpakking die ontworpen werd om 
een groep verkoopeenheden te bevatten 
voor de eindgebruiker als dusdanig verkocht 
of om rekken bij te vullen.

02
Welke verpakkingen 
aangeven?



•  Een tertiaire verpakking is een transport-
verpakking die ontworpen werd om schade 
te vermijden die verband houdt met de 
hantering en het vervoer van de goederen.

BIJVOORBEELD 
Uw bedrijf produceert vloeibare deter-
gent	verpakt	in	petflessen	van	1	liter.	
Die	flessen	zitten	per	drie	gegroepeerd	
in PE-folie (multipack) voor verkoop 
aan een lagere prijs. De eenheden zijn 
gegroepeerd in kartonnen dozen en 
worden vervolgens op palletten gesta-
peld en omwikkeld. 
•  De	petflessen	zijn	de	primaire	ver-

pakkingen.
•  De PE-folie en de kartonnen dozen 

zijn de secundaire verpakkingen.
•  De palletten en spanbanden zijn de 

tertiaire verpakkingen.

	02.03	 Huishoudelijke verpakkingen 
en bedrijfsmatige verpakkingen

De tertiaire en secundaire verpakkingen 
zijn meestal bedrijfsmatig, uitgezonderd de 
multipacks. 

Opdat een primaire verpakking als be-
drijfsmatig kan worden beschouwd, moet het 
product exclusief bestemd zijn voor gebruik 
voor professionals (ambachtslui, industrie, 
gemeenschappen,	scholen,	ziekenhuizen ...).	
Als dat niet het geval is, zal de grijze lijst 
u helpen de juiste categorie te bepalen op 
grond van de criteria inzake volume/gewicht.

BIJVOORBEELD
•  Petflessen	van	1	liter	detergent	zijn	

huishoudelijke verpakkingen. 

Laten we ervan uitgaan dat u ook een 
‘pro’-versie van uw detergent op de markt 
brengt. Die versie is geconcentreerder en 
verpakt in bussen van 15 liter en ze is bestemd 
voor schoonmaakbedrijven en instanties. 

Wanneer ze verpakt worden in bussen van 
meer dan 10 liter, worden detergenten niet 
meer als ‘huishoudelijk’ gezien, maar als pro-
fessioneel. Hoewel dat een primaire verpak-
king is, worden uw bussen beschouwd als 
bedrijfsmatige verpakkingen. 
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	02.04	 Eenmalige verpakkingen 
en herbruikbare verpakkingen

Een herbruikbare verpakking is bestemd en 
ontworpen om:
•  een minimaal aantal trajecten of rotaties 

af te leggen tijdens de levenscyclus
•  opnieuw gevuld te worden
•  hergebruikt te worden voor hetzelfde doel

Onze beslisboom zal U helpen bepalen of 
uw verpakking kan worden beschouwd als 
herbruikbaar of niet. 

P.S. Een verpakking zoals een kartonnen doos 
hergebruiken, betekent daarom niet dat het 
om een herbruikbare verpakking gaat.

	02.05	 Niet-recycleerbare 
verpakkingen en verpakkingen 
van gevaarlijke producten

Twee factoren zijn schadelijk voor de recy-
clage:
•  het materiaal waaruit het gemaakt is
•  het product dat het bevat (voor de primaire 

verpakking)

Technisch of economisch niet-recycleerbare 
materialen worden standaard beschouwd 
als niet-recycleerbaar (behalve voor metalen 
verpakkingen die altijd beschouwd worden 
als recycleerbaar). 

Als het product in de verpakking giftig, ge-
vaarlijk, corrosief of gelijkaardig is, dan wordt 
de verpakking ook beschouwd als niet-recy-
cleerbaar. 

Zo worden verpakkingen die onderworpen 
zijn aan de CLP-reglementering (menge-
lingen en gevaarlijke chemische producten 
die door standaardpictogrammen worden 
aangegeven) ook automatisch beschouwd 
als niet-recycleerbaar. 
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	02.06	 Materialen die als niet-recycleerbaar 
 worden beschouwd

PAPIER/KARTON

•  Geparaffineerd,	gebitumineerd	of	gesiliconiseerd	papier/
karton

•  Samengesteld papier/karton met meer dan 15% materi-
alen die geen vezels zijn

•  Papier/karton dat rechtstreeks in contact is geweest met 
een gevaarlijk product

PLASTIC
•  Gelamineerd plastic, plastic materiaal geplakt  

op een andere drager

HOUT
•  Hout behandeld met gevaarlijke producten om vuur- en 

waterbestendig te zijn

GLAS •  Glas dat lood bevat

ANDERE •  Technische samenstellingen zoals zandsteen en porselein

P.S. Deze lijst is niet compleet. Neem bij twijfel zeker 
contact op met onze adviseurs.
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	02.07	 Plastic verpakkingen 
uit de bouw

Plastic verpakkingen voor de bouwsector 
moeten apart worden aangegeven. 

Ze zijn immers onderworpen aan een bij-
komende sectorbijdrage om het Clean Site 
System	gedeeltelijk	mee	te	financieren.	Dat	is	
een ophaalsysteem van plastic verpakkings-
folie op bouwwerven. 

Dat zijn o.a. rekfolie, krimphoezen en zakken 
voor:
•  bakstenen
•  cement, mortel, kalk en gips
•  vezelcement
•  betonnen producten
•  zand, kiezeltjes en grind
•  dakbedekking
•  tegels
•  deuren en ramen
•  vensters
•  isolatiemateriaal
•  gevelbekleding

	02.07	 Bedrijfsinterne verpakkingen

Bedrijfsmatige verpakkingen van goederen 
die op de site van het bedrijf blijven, zijn niet 
onderhevig aan de Uitgebreide producenten-
verantwoordelijkheid.

Het gaat over goederen die op een bepaalde 
plaats van de site worden verpakt en elders 
op dezelfde site ontpakt.

Raadpleeg de beslissingsboom om uit te 
maken of uw verpakkingen bedrijfsinterne 
verpakkingen zijn.



De	wetgeving	identificeert	drie	soorten	‘ver-
pakkingsverantwoordelijken’, afhankelijk van 
de activiteit van het bedrijf. 

•  Type A : uw bedrijf brengt in België pro-
ducten op de markt die het zelf verpakt 
(of die het laat verpakken door derden)

•  Type B : uw bedrijf brengt in België pro-
ducten op de markt die het invoert (laat 
invoeren) en die eveneens in het buitenland 
werden verpakt

•  Type C : uw bedrijf voert verpakte pro-
ducten in om ze in zijn productieproces te 
gebruiken

Een bedrijf kan meerdere soorten activiteiten 
hebben. 

BIJVOORBEELD

Uw bedrijf is gespecialiseerd in deter-
genten. 

Het maakt enerzijds huishoudelijke de-
tergenten en brengt deze in België op 
de markt. Deze detergent wordt verpakt 
in	flessen	van	1	liter.	De	flessen	worden	
per tien verpakt in kartonnen dozen. 
De verzending op omwikkelde palletten 
gebeurt door een beschutte werkplaats. 
Al die verpakkingen behoren tot type A.

Om huishoudelijke detergenten te ma-
ken, koopt uw bedrijf bij een buiten-
landse leverancier vaten citroenzuur op 
omwikkelde palletten. Al die verpakkin-
gen behoren tot type C.

Om nog steeds huishoudelijke detergen-
ten te maken, koopt uw bedrijf bij een 
Belgische leverancier bussen aromatische 
producten die geleverd worden in dozen 
op omwikkelde palletten. Deze verpak-
kingen moeten niet worden aangegeven, 
omdat ze onder de verantwoordelijkheid 
van de Belgische leverancier vallen (die 
ze zal aangeven als type A). 

Uw bedrijf voert ook detergenten in 
voor professioneel gebruik uit Frankrijk 
en verdeelt die in België. Alle verpakkin-
gen die verband houden met dit deel 
van de activiteit vallen onder type B. 

03
Eén bedrijf, meerdere 
aangiftes? 
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AANGIFTEGIDS 2019 • 04. UW AANGIFTE

NU U DE BASISBEGRIPPEN ONDER DE KNIE HEBT EN U HET KANAAL HEBT GEKOZEN 
VOOR UW AANGIFTE, BENT U BIJNA KLAAR OM TE BEGINNEN MET DE VOORBEREIDING 
VAN DE AANGIFTE. 

MAAK U HET LEVEN MAKKELIJK EN HOUD EEN INVENTARIS BIJ VAN DE VERPAKKINGEN 
DIE IN UW BEDRIJF WORDEN GEBRUIKT.

U MOET ONS UW AANGIFTE VÓÓR 28 FEBRUARI VAN ELK JAAR BEZORGEN. EEN AANGIFTE 
DIE OP 28 FEBRUARI VAN HET JAAR WORDT DOORGEGEVEN, HEEFT ENKEL BETREKKING 
OP DE VERPAKKINGEN DIE TIJDENS HET JAAR N-1 OP DE MARKT WERDEN GEBRACHT. 

	04.01	 De vereenvoudigde aangifte

WAT? 
Een vereenvoudigde aangifte op basis van 
uw omzetcijfer.

VOOR WIE? 
Klanten van wie de aangifte niet hoger ligt 
dan 10 ton bedrijfsmatige eenmalige verpak-
kingen per jaar.

HOE VERLOOPT DIT? 
Vul een gedetailleerde aangifte in voor het 
eerste jaar lidmaatschap. In de vier daar-
opvolgende jaren stuurt u ons gewoon uw 
omzetcijfer door via het formulier ‘Vereen-
voudigde aangifte’ en dit vóór 28 februari.

Uw aangifte en bijdrage worden berekend op 
grond van de evolutie van uw omzetcijfer. Het 
vijfde jaar stelt u opnieuw een gedetailleerde 
aangifte op.

	04.02	 De groepsaangifte

Deze aangifte is bestemd voor bedrijven die 
tot dezelfde juridische entiteit behoren. 

Is dat bij jou het geval? Contacteer Valipac 
via het formulier ‘Groepsaangifte’. 

Het bedrijf van de groep dat belast is met de 
aangifte geeft jaarlijks de namen en onderne-
mingsnummers door van de ondernemingen 
die hun aangifte aan het bedrijf in kwestie 
hebben toevertrouwd. 

04
Uw aangifte

Voordelen 
•  U berekent één keer het ge-

wicht van uw verpakkingen.
•  U moet slechts één gegeven 

invoeren



	04.03	 De gedetailleerde aangifte

Valipac ontwikkelde drie methodes om u te 
helpen de inventaris op te maken van uw 
bedrijfsmatige verpakkingen. U kunt één me-
thode gebruiken of er meerdere combineren. 

BIJVOORBEELD 
U gebruikt de methode van de pro-
ductfiches	voor	uw	huishoudelijke	ver-
pakkingen, de methode van de verpak-
kingsmaterialen voor de goederen die 
uw bedrijf op de markt brengt, en de 
methode voor de huishoudelijke verpak-
kingen voor de goederen die uw bedrijf 
invoert en ter plaatse uitpakt. 

P.S. U kunt ook uw eigen methode gebruiken 
als U dat wilt. De enige eis is dat ze een 
geloofwaardig beeld van de werkelijkheid 
weergeeft. 

04.03.01	Methode	per	productfiche

Met deze methode beschrijft U alle onder-
delen van de verpakking die nodig zijn om 
een verkoopeenheid op de markt te brengen. 
U kunt deze methode voor alle gevallen ge-
bruiken en U hiervoor baseren op uw eigen 
gegevens en die van uw leveranciers. 

Om deze methode te gebruiken, moet U over 
de volgende gegevens beschikken:
•  een gedetailleerde beschrijving van de 

verpakkingen die gebruikt worden om de 
producten (materiaal en gewicht) in te 
pakken/in te voeren

•  het aantal verkoopeenheden dat in België 
op de markt wordt gebracht

BIJVOORBEELD 
Een bedrijf bottelt bier in blikjes van 
50 cl. Het bedrijf is de verpakkingsve-
rantwoordelijke type A. De verpakking 
bestaat uit de volgende onderdelen:
•  6 blikjes die worden samengehouden 

door rekfolie,
•  4 x 6 blikjes in een kartonnen tray,
•  80 trays die op een Europallet worden 

geplaatst,
•  PE-folie rond het Europallet voor meer 

stabiliteit tijdens het transport 
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BIJVOORBEELD (VOLGEND)

ALUMINIUM BLIKJE 16 g

REKFOLIE ROND 6 BLIKJES 10 g

KARTONNEN TRAY VOOR 24 BLIKJES 80 g

EUROPALLET 25.000 g

PLASTICFOLIE ROND HET PALLET 250 g

PRODUCTBESCHRIJVING Drankblikje 6 x 4 50 cl

TYPE VERANTWOORDELIJKHEID A

AARD VAN HET PRODUCT Huishoudelijk

PRODUCTFAMILIE FOST PLUS/  
PRODUCTGROEP VALIPAC B1- Bieren / 014 - Dranken

VOORNAAMSTE VERPAKKINGSELEMENT 008 - Blikje, conserven

FICHE OPGESTELD VOOR 24 voornaamste verpakkingselement

CATEGORIE TYPE MATERIAAL EENMALIG GEBRUIK (G) HERBRUIKBAAR (G)

Primair Aluminium 384 (24 x 16)  

Multipack Ander terugwinbaar 
materiaal, plastic 40 (4 x 10)  

Secundair Recycleerbaar karton/
papier 80 (1 x 80)  

Tertiair Recycleerbaar plastic 3,125 (250 / 80)  

Tertiair Recycleerbaar hout  312,5 (25.000 / 80)

Uw productfiche vermeldt de details van het gewicht  
van de verschillende verpakkingen

Algemene gegevens van uw productfiche

Uitgaande van het principe dat de verkoopeenheid ‘24 blikjes’ bedraagt,  
moet het gewicht van de verschillende materialen teruggebracht worden  
tot deze verkoopeenheid
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BIJVOORBEELD (VOLGEND)

 GOED OM TE WETEN 

•  Gebruik het standaardgewicht van Valipac. 
Zo hoeft U niet zelf het gewicht te bepalen 
of hoeft U geen contact op te nemen met 
uw leveranciers om de informatie te ach-
terhalen.

•  Pas de 80/20 regel toe: als U 100 ver-
schillende producten hebt, baseer U dan 
uw	aangifte	op	de	20 producten	die	80%	
van uw volume uitmaken en extrapoleer het 
verkregen resultaat naar 100%.

•  Gebruik	de	methode	van	de	productfiches	
voor de primaire verpakkingen en de multi-
packs, en bepaal het gewicht van de secun-
daire en tertiaire verpakkingen met behulp 
van alternatieve methodes (zie onder).

CATEGORIE TYPE MATERIAAL EENMALIG GEBRUIK (T) HERBRUIKBAAR (T)

Primair Aluminium 66,847  

Multipack Ander terugwinbaar 
materiaal, plastic 6, 963  

Secundair Recycleerbaar karton/
papier 13,926  

Tertiair Recycleerbaar plastic 0,544  

Tertiair Recycleerbaar hout  54,4

Het bedrijf bracht 174.080 trays op de Belgische markt. U hoeft bovenstaande 
gewichten enkel te vermenigvuldigen met 174.080 
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04.03.02	Methode 
per verpakkingsmateriaal

Deze methode gaat uit van de gebruikte 
of gekochte hoeveelheid verpakkingen. In 
principe is die van toepassing voor verpak-
kingsverantwoordelijken type A.

Voor deze methode hebt U de volgende ge-
gevens nodig:
•  een beschrijving van de gebruikte of ge-

kochte verpakkingsmaterialen
•  de hoeveelheid gebruikte of gekochte be-

drijfsmatige verpakkingen
•  de verkoopratio België/buitenland (uitge-

zonderd private labels, want deze laatste 
hoeven niet aangegeven te worden)

BIJVOORBEELD 
Een bedrijf produceert onderhoudspro-
ducten voor huishoudens en verdeelt 
ze in heel Europa. De onderhoudspro-
ducten worden altijd verpakt in plastic 
flacons	en	altijd	per	volledige	doos	ver-
kocht. De dozen worden op palletten 
geplaatst die omwikkeld worden om het 
transport te vergemakkelijken. 50% van 
de goederen wordt verkocht aan Belgi-
sche klanten, de rest wordt uitgevoerd.

GEKOCHTE 
VERPAKKINGEN MATERIAAL GEWICHT PER 

EENHEID (KG)
TYPE
VERPAKKING

Kartonnen dozen Recycleerbaar karton/papier 0,2 Secundair

Rol rekfolie Recycleerbaar plastic 5 Tertiair

Eenmalige pallet Recycleerbaar hout 15 Tertiair

VERPAK-
KINGEN

GE-
KOCHTE 
HOE-
VEEL-
HEID

VOOR-
RAAD 
BEGIN

VOOR-
RAAD 
EINDE

GE-
BRUIKT

GEWICHT 
PER 
EENHEID 
(KG)

GEBRUIK-
TE HOE-
VEEL-
HEID (KG)

GEBRUIKT 
VOOR DE 
BELGISCHE 
MARKT 
(50%) (T)

Kartonnen 
dozen 62.000 2.000 4.000 60.000 0.2 12.000 6

Rol rekfolie 25 5 10 20 5 100 0,05

Eenmalige 
pallet 650 150 300 500 15 7.500 3,75

De aankoopfacturen van de verpakkingen en de voorraadverschuivingen ge-
ven U meer informatie over de hoeveelheid effectief gebruikte verpakkingen.
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 GOED OM TE WETEN 

•  Gebruik bij voorkeur de verkoopstatistieken 
(verkochte hoeveelheden).

•  Als er geen verkoopstatistieken beschik-
baar zijn, kunt U uw aangifte baseren op 
het omzetcijfer gerealiseerd in België ten 
opzichte van dat voor het buitenland, op 
voorwaarde dat de markten vergelijkbaar 
zijn wat betreft producten en prijzen.

•  Geef enkel de secundaire en tertiaire ver-
pakkingen aan Valipac aan. Opgelet! Mul-
tipacks zijn secundaire verpakkingen, maar 
moeten aan Fost Plus worden aangegeven.

•  U hoeft de verpakkingen waarmee goede-
ren van een derde werden verpakt (private 
label) niet op te nemen in uw aangifte. 
Voor	meer	details	over	dit	specifieke	geval,	
neem gerust contact op met een adviseur.

04.03.03	Methode op basis 
van verpakkingsafval

Deze methode is gebaseerd op de hoeveel-
heid verpakkingsafval dat ter plaatse wordt 
gesorteerd. In principe is ze van toepassing 
voor	verpakkingsverantwoordelijken	type C.	

Voor deze methode hebt U de volgende ge-
gevens nodig:
•  Het gewicht van het selectief opgehaalde 

bedrijfsmatige verpakkingsafval ter plaatse
•  De ratio tussen de verpakkingen afkomstig 

van goederen aangekocht in het buitenland 
en in België. Om de ratio te bepalen van de 
leveringen uit het buitenland en in België 
baseert U uw aangifte op de aankoopfac-
turen uit uw boekhouding. Door het totaal 
van de facturen uit het buitenland te delen 
door het totaal van de aankoopfacturen, 
krijgt U de buitenlandse ratio. 

BIJVOORBEELD 
Een bedrijf produceert cosmeticapro-
ducten. Het koopt 40% van zijn grond-
stoffen in het buitenland en 60% in 
België. Het beschikt over drie selectie-
ve containers en één container voor 
restafval. Het heeft voor elk materiaal 
bepaald wat de ratio bedrijfsmatige 
verpakking/niet-verpakking is.

BIJVOORBEELD (VOLGEND)
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MATERIAAL
HOE-
VEELHEID 
AFVAL (T)

RATIO 
VERPAK-
KINGEN

HOEVEEL-
HEID VERPAK-
KINGEN (T)

RATIO 
BUITEN-
LAND

AAN TE GEVEN 
AAN VALIPAC (T)

Papier/karton 500 90% 90 40% 180

Plastic 100 100% 100 40% 40

Hout 400 100% 400 40% 160

Metaal 250 10% 25 40% 10

Restafval* 625 10% 62,5 40% 25 (te verdelen)

BIJVOORBEELD (VOLGEND)

Voor het restafval tonen de samenstellings-
analyses aan dat 10% van de totale hoe-
veelheid ondergebracht kan worden bij het 
bedrijfsmatig verpakkingsafval. 
•  5% plastic
•  4% papier/karton
•  1% hout. 

De totale verkregen hoeveelheid moet tus-
sen die drie materialen worden verdeeld en 
aan uw aangifte worden toegevoegd. Op 
de 25 ton afval afkomstig van buitenlandse 
leveranciers, komt dit dus neer op 1,25 ton 
plastic, 1 ton papier/karton en 250 kilo hout. 

 GOED OM TE WETEN 

•  Beperkt U tot de verpakte leveringen 
(grondstoffen,	losse	stukken,	verpakkingen ...)

•  U hoeft het verpakkingsafval afkomstig van 
Belgische leveranciers niet aan te geven. Zij 
zijn die verplichting al nagekomen.

•  U hoeft enkel rekening te houden met het 
bedrijfsmatig verpakkingsafval. Als uw afval 
niet voor 100% uit bedrijfsmatig verpak-
kingsafval bestaat, moet U het percentage 
bepalen dat dit vertegenwoordigt. Hulp 
nodig? Contacteer Valipac.

•  U hoeft geen onderscheid te maken tussen 
primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen. 
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04.03.04	Gestandaardiseerde methodes

Er zijn gestandaardiseerde methodes be-
schikbaar voor de invoerders en verdelers van 
producten in de volgende sectoren:
•  Wijnen & sterkedrank
•  Fruit & groenten
•  Speelgoed
•  Catering
•  Relatiegeschenken
•  Drukkers
•  Uitgevers

Deze methodes werden samen met de fede-
raties en vertegenwoordigers van de sectoren 
in kwestie ontwikkeld. 

	04.04	 Wie controleert uw aangifte?

Enkel de klanten van VAL-I-PAC van wie de 
factuur meer dan € 5000 per jaar bedraagt, 
moeten de gegevens van hun aangifte elke 
vier	jaar	laten	certificeren	door	een	bedrijfs-
revisor. Onder deze drempel zijn bedrijven 
vrijgesteld	van	certificering.

	Als	uw	bedrijf	onder	de	certificering	valt,	
melden wij dat zodra wij uw aangifte heb-
ben ontvangen. Samen beslissen we over de 
termijn	die	nodig	is	voor	de	certificering.	De	
honoraria van de bedrijfsrevisor moet u zelf 
betalen. 
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Contacteer onze adviseurs voor 
meer informatie:

  info@valipac.be
	 +32	2 456	83	10

www.valipac.be



05.01. OVERZICHT VAN STADAARDGEWITCHEN VAN INDUSTRIËLE VERPAKKINGEN

Overzicht van stadaardgewitchen 
van industriële verpakkingen

INLEIDING 

Om een deelnemer van Valipac te helpen bij het invullen van de definitieve aangifte heeft 
Valipac, met ondersteuning van verpakkingsproducenten, een document opgesteld dat voor 
de meest gebruikte industriële verpakkingen een richtlijn weergeeft van het gewicht van 
deze verpakking.

Dit overzicht kan door een verpakkingsverantwoordelijke gebruikt worden indien hij geen 
gegevens kan beko-men over de industriële verpakkingen waarvoor hij verantwoordelijk 
is, bijvoorbeeld omdat een buitenlandse leverancier geen gegevens meedeelt, omdat de 
verpakkingsverantwoordelijke de goederen doorverkoopt zon-der de verpakkingen visueel 
te zien, of omdat het te moeilijk is om de verpakkingen te wegen.

Het dient echter duidelijk gesteld te worden dat het de voorkeur verdient om werkelijk 
gemeten gegevens te gebruiken eerder dan deze weergegeven in dit overzicht. Voor een 
bepaald type verpakking kan het gewicht namelijk aanzienlijk variëren, in functie van de 
uitvoering, de producent, etc. Indien van een zelfde type verpak-king voorbeelden werden 
gevonden met sterk uiteenlopende gewichten, werd geopteerd om een gewogen gemiddelde 
weer te geven in functie van het marktaandeel van de verschillende verpakkingen, of werd 
het detail van één of meerdere voorbeelden weergegeven.

Dit document is opgesteld in samenwerking met producenten en gebruikers van verpakkin-
gen. Het zal geactu-aliseerd worden in functie van nieuwe types verpakkingen, wijzigingen 
in het gewicht van verpakkingen, etc.

Wij hopen dat door dit initiatief de verpakkingsverantwoordelijken een helpende hand 
wordt geboden bij het invullen van de declaraties en het overmaken van de noodzakelijke 
gegevens aan Valipac.
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Basisgegevens meest voorkomende verpakkingen 

In het onderstaande overzicht is de orde van grootte van de gewichten weergegeven van 
de meest gebruikte verpakkingen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor de voor-
lopige declaratie en geven de orde van grootte weer van het gewicht van de verpakking. 
Er dient duidelijk gesteld te worden dat voor het invullen van de definitieve declaratie de 
exacte gewichten dienen gebruikt te worden en (voor zover relevant) de desbetreffende 
hoofdstukken dienen geconsulteerd te worden.

TYPE VERPAKKING ORDE VAN GROOTTE GEWICHT BLZ.

01. VATEN

Metalen vat 220 liter 17 kg blz. 3
Kunststof vat 220 liter 9 kg blz. 3

02. IBC’S

IBC 1000 liter + metalen frame + kunststof + 
houten pallet

18 kg kunststof, 30 kg metaal, 
20 kg hout

blz. 5

03. REKFOLIE

Krimpfolie rond pallet 250 gram blz. 6

04. PALLETHOEZEN

Pallethoes 1 kg blz. 7

05. ZAKKEN

Kunststof zak, 25 kg, chemie 102 gram blz. 8
Kunststof zak, 50 kg, bouw 68 gram blz. 8
Kunststof zak, 50 liter, tuinbouw 56 gram blz. 8

06. PALLETS

Houten pallet - pool 25 kg per m² oppervlakte blz. 11
Houten pallet - eenmalig 15 kg per m² oppervlakte blz. 12
Kunststof pallet 26 kg per m² oppervlakte blz. 13

07. KARTONNEN DOZEN

Golfkarton klein (31x 31x 21cm) 250 gram blz. 15
Golfkarton groot 2 kg blz. 16

08. BIG-BAGS

Big-bags 1,5 kg blz. 17

09. DIVERSE VERPAKKINGEN blz. 19

10. TABEL MET DENSITEITEN blz. 20
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01. Vaten
 01.01  Metalen vaten

a. Opmerkingen

Metalen vaten vormen een groep verpakkingen hoofdzakelijk bestaande uit: 
 • vaten met schroefdop (gesloten vaten); 
 • vaten met deksel (dekselvaten).

Voor eenzelfde type vat kan het gewicht aanzienlijk verschillen, afhankelijk van de producent, 
de uitvoering, dikte van het gebruikte metaal, etc. De gewichten van de vloeistofvaten zijn 
weergegeven inclusief het gewicht van de (plastieken) schroefdop. De dekselvaten zijn inclu-
sief het gewicht van het deksel. In de onderstaande tabel is het gemiddelde weergegeven, 
zoals dit op de Belgische markt voorkomt.

b. Gewichten

METALEN VATEN

INHOUD (L)
GEWICHTEN (KG)

GESLOTEN 
VATEN DEKSELVATEN

210 - 250 17,2 - 20,8 18,3
100 - 150 12,5 - 15,0 /
75 4,7 /
60 4,3 /
20 - 30 1,8 - 2,1 /

 01.02  Kunststof vaten

a. Opmerkingen

Kunststof vaten vormen een groep verpakkingen hoofdzakelijk bestaande uit: 
 • vaten met schroefdop (vloeistofvaten);
 • vaten met deksel (dekselvaten).

Voor een vat met dezelfde inhoud kan het gewicht aanzienlijk verschillen, afhankelijk van 
de producent, de uit-voering, type, etc. In de volgende tabel zijn daarom de meest voorko-
mende types weergegeven, geïllustreerd met een foto.
De gewichten van de vloeistofvaten zijn weergegeven inclusief het gewicht van de (plastieken) 
schroefdop. De dekselvaten zijn inclusief het gewicht van het deksel. Het gewicht van de 
metalen spanband en van de kunststof binnenzak (inner liner) zijn afzonderlijk weergegeven.
Le Gewichten du cerclage métallique et du chemi- sage intérieur (inner liner) est détaillé 
séparément.
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b. Gewichten

KUNSTSTOF VATEN (DEKSELVATEN)

INHOUD (L) GEWICHT (KG)
Ronde vaten Vat & inner liner Spanband
30 1,5 0,28
100 - 150 12,5 - 15,0 0,29
75 4,7 0,46
60 4,3 0,46
20 - 30 1,8 - 2,1 0,66
Vierkante vaten Vat
50 2,5 / /
60 2,6 / /
120 5,6 / /

KUNSTSTOF VATEN (VLOEISTOFVATEN)

INHOUD (L) 6,2 10 12,5 20 25 30 60 120 220
GEWICHT (KG) 0,4 0,5 0,6 1,0 1,3 1,4 2,7 5,5 8,6

 01.03  Kartonnen vaten

a. Opmerkingen

/

b. Gewichten

KARTONNEN VATEN

INHOUD (L) < 50 50 - 
100

100 - 
150

150 - 
200

25 30 60 120 220

GEWICHT (KG) 2,2 3,6 6,00 8,7 1,3 1,4 2,7 5,5 8,6

Dekselvaten

Vloeistofvaten
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02. IBC’s
a. Opmerkingen

Voor een IBC met een bepaald volume kan het gewicht aanzienlijk verschillen, afhankelijk 
van de producent. Bepaalde types IBC’s kunnen voorkomen op een pallet gemaakt uit hout, 
metaal of kunststof. In de tabel zijn (indien relevant) de gewichten weergegeven van een 
pallet in hout, een pallet in metaal en een pallet in kunst-stof.

b. Gewichten

INHOUD (L)
GEWICHT

KUNSTSTOF (KG) METAAL (KG) HOUT (KG)

Type A
520 115 / /
980 145 / /

Type B - Zonder bodemplaat
500 37 101 /
800 45 94 /
1000 45 118 /

Type B - Met bodemplaat
800 45 118 /
1000 45 130 /

Type C - Houten pallet
640 12,1 26,1 15,2
820 16,6 29,9 19,4
1000 18,2 31,8 20,4
1250 21,0 38,0 15,9

Type C - Metalen pallet
640 12,1 31,8 /
820 16,6 42,6 /
1000 18,2 46,3 /
1250 21,0 47,3 /

Type C - Kunststof pallet
600 21,4 26,1 /
800 25,9 29,9 /
1000 27,8 31,8 /
1250 30,3 38,0 /

Fig. IBC, Type A

Fig. IBC, Type B

Fig. IBC, Type C
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03. Rekfolie
a. Opmerkingen

In dit hoofdstuk wordt rekfolie (stretchfilm) en krimpfolie samen behandeld.

Het gewicht van de hoeveelheid folie rond een pallet wordt bepaald door een aantal 
parameters. In onderstaan-de figuur is het gewicht van de gebruikte folie weergegeven in 
functie van de twee belangrijkste parameters: de hoogte van de wikkelingen en het aantal 
wikkelingen. Voor de gebruikers van folie is informatie gegeven over het gewicht van 1000 
meter kleurloze folie in functie van de hoogte van de rol en de dikte van de folie.

b. Gewichten

Gewichten per pallet

Gewichten per rol van 1000 meter

REKFOLIE

HOOGTE 
(CM)

GEWICHT

DIKTE KUNSTSTOFFOLIE (MM)

17 20 23 25 30 35
10 1,6 1,8 2,1 2,3 28 3,2
20 3,1 3,7 4,2 4,6 5,5 6,4
45 7,0 8,3 9,5 10,4 12,4 14,5
50 7,8 9,2 10,6 11,5 13,8 16,1
75 11,7 13,8 15,9 17,3 20,7 24,2
100 5,6 18,4 21,2 23,0 27,6 32,2
120 8,8 22,1 25,4 27,6 33,1 38,6

240220200180160140120100806040
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04. Pallethoezen
a. Opmerkingen

Het gewicht van een kunststof hoes kan variëren in functie van volgende parameters:
 • de hoogte van de hoes (bepaald door de stapelhoogte op de pallet);
 •  de breedte van de hoes en de breedte van de vouw (bepaald door de afmetingen 

van de pallet);
 • de dikte van de hoes.

Omwille van de grote variabiliteit in gebruikte hoezen, zijn daarom de hoezen gecatalogeerd 
volgens volgende parameters :
 • de stapelhoogte op de pallet;
 • de afmetingen van de pallet.

De gegevens in de tabel zijn weergegeven voor hoezen met een dikte van 125 mm en een 
densiteit van 920 kg/m³. 

b. Gewichten

PALLETHOEZEN

AFMETING 
PALLET (CM)

GEWICHTEN (KG)

STAPELHOOGTE PALLET (CM)

100 125 150 175 200
80 x 100 0,85 0,98 1,10 1,23 1,36
100 x 120 1,09 1,24 1,39 1,54 1,69
110 x 110 1,12 1,27 1,42 1,57 1,72
114 x 114 1,18 1,33 1,49 1,64 1,79
110 x 130 1,23 1,39 1,55 1,71 1,87
120 x 120 1,26 1,42 1,58 1,74 1,90
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05. Zakken
 05.01  Kunststof zakken

Het gewicht van een kunststof zak kan va-
riëren in functie van volgende parameters:
 • de hoogte van de zak;
 • de breedte van de zak;
 • de breedte van de vouw;
 •  de soort kunststof dat gebruikt is 

(LDPE of HDPE);
 • de dikte van de kunststof.

Voor het opstellen van de tabel zijn 
volgende assumpties gebruikt:
 •  de breedte van de vouw bedraagt 

aan elke kant 20 % van de breedte 
van de zak;

 •  de zakken zijn gemaakt van LDPE, 
met een densiteit van 920 kg/m³.

KUNSTSTOF ZAKKEN

TYPE GEWICHT (GR)
Tuinbouw / Compost

30 litres 46
50 litres 56
100 litres 80
200 litres 155
300 litres 235

Granulaten
25 kg 102

Grondstoffen bouw
10 kg 22
25 kg 46
50 kg 68

Veevoeding
25 kg 98
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KUNSTSTOF ZAKKEN - GEWICHT VAN ZAKKEN IN FUNCTIE
VAN AFMETINGEN EN DIKTE FOLIE

HOOGTE ZAK 
(CM)

GEWICHT (GR)

DIKTE FOLIE

75 M 100 M 150 M 200 M

Breedte: 40 cm
50 39 52 77 103
60 46 62 93 124
70 54 72 108 144
80 62 82 124 165
90 70 93 139 185
100 77 103 155 206

Breedte: 50 cm
50 48 64 97 129
60 58 77 116 155
70 68 90 135 180
80 77 103 155 206
90 87 116 174 232
100 97 129 193 258

Breedte: 60 cm
60 70 93 139 185
70 81 108 162 216
80 93 124 185 247
90 104 139 209 278
100 116 155 232 309
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 05.02  Papieren zakken

a. Opmerkingen

Gezien de grote diversiteit aan verschillende types 
zakken, zijn de gewichten weergegeven voor de 
meest gebruikte types. Papieren zak-ken zijn dikwi-
jls meerlagig, met een tussenlaag van PE-folie. 
Wanneer het gewicht van de kunststoffolie min-
der dan 15 % bedraagt, mogen deze zakken in 
de Valipac declaratie gecatalogeerd worden als 
recycleerbaar papier/ karton.

b. Gewichten

PAPIEREN ZAKKEN

TYPE GEWICHT (GR)
AFMETINGEN (CM)
(breedte (B) x hoogte (A) x 

diepte (C))

Veevoeding
25 kg 148 50 x 70 x 13
50 kg 228 60 x 93 x 13

Cement
50 kg 150 51 x 62 x 12

Plaaster
25 kg 109 40 x 48 x 11
25 kg 154 50 x 54 x 14

Scheik. producten
50 kg 228 60 x 61 x 17

Zavel
50 kg 166 52 x 66 x 13

Mineralen
25 kg 175 40 x 70 x 14

 A 

 B 

 C 
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06. Pallets
 06.01  Houten pallets

a. Opmerkingen

Bij de weergave van de gegevens is een onderscheid gemaakt tussen de gewichten van pal-
lets bedoeld voor hergebruik die in een extern georganiseerd poolsysteem zitten (bv. CHEP 
pallets, Euro pallets), en pallets die niet in een extern georganiseerd poolsysteem zitten.

Bij pallets die niet in een extern georganiseerd poolsysteem zitten, is er een enorme variatie 
in type, afmetin-gen, sterkte, vorm.

De gewichten van deze pallets zijn daarom weergegeven in functie van twee eenvoudig 
herkenbare of meet-bare criteria, die een belangrijke impact hebben op het gewicht:
 • afmetingen (lengte - breedte);
 • uitvoering (sterke - medium - lichte uitvoering).

De sterkte van de uitvoering is gedefinieerd door 3 factoren :
 • dikte van het hout (resp. 16-18-22 mm);
 • aantal planken op het bovendek (een bedekking van resp. 70 -80 -90 %);
 • grootte van de klossen.

De gewichten van de pallets zijn berekend door aan te nemen dat de pallets gemaakt zijn 
uit lichtere houtsoor-ten zoals dennenhout en populierenhout met een luchtdroog gewicht 
van 550 kg/m3.

b. Gewichten - Pallets bedoeld voor hergebruik in extern georganiseerde poolsystemen

PRS (CP) PALLETS

TYPE GEWICHT (KG) AFMETINGEN (CM)

PRS 6 (CP 6) 23 120 x 100
PRS 7 (CP 7) 27 130 x 110
PRS 8 (CP 8) 27 114 x 114
PRS 9 (CP 9) 25 114 x 114

EURO PALLETS

TYPE GEWICHT (KG) AFMETINGEN (CM)

Euro Epal 25 80 x 120

CHEP PALLETS

AFMETINGEN (CM) GEWICHT (KG)

100 x 120 28
80 x 120 25
60 x 80 11

25 114 x 114
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b. Gewichten • Palletss non réutilisables dans le cadre d’un pool externe

CP PALLETS

TYPE GEWICHT (KG) AFMETINGEN (CM)

(cm)
CP 2 17 80 x 120
CP 3 22 114 x 114
CP 4 23 110 x 130
CP 5 16 76 x 114
CP6 23 120 x 100
CP 7 27 130 x 110
CP 8 27 114 x 114
CP 9 25 114 x 114

ANDERE PALLETS, BEDOELD VOOR EENMALIG GEBRUIK

AFMETINGEN 
(CM)

GEWICHT (KG)

STERKTE VAN DE UITVOERING

LICHT MEDIUM ZWAAR

80 x 120 10 14 21
100 x 120 11 16 24
110 x 110 12 16 24
110 x 130 13 17 26
120 x 120 13 18 26
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 06.02  Kunststof pallets

a. Opmerkingen

Kunststof pallets bestaan in verschillende types. In de tabel zijn enkel de meest gebruikte 
types weergegeven. 

b. Gewichten

Via volgende tabel kan men op basis van het type van de pallet en de afmetingen, het 
gewicht bekomen. De verschillende types zijn voorgesteld in bijgevoegde figuur.

KUNSTSTOF PALLETS

AFMETINGEN (CM) GEWICHT (KG) OPMERKINGEN

Type A
120 x 80 17 gesloten bovenkant
120 x 100 21 gesloten bovenkant

Type B
120 x 130 25 bovenkant draadnet, 4-way entry
120 x 100 23 bovenkant draadnet, 4-way entry
140 x 118 20 bovenkant draadnet, 2-way entry

Type C
120 x 120 37 transport van vaten, met vlakke bovenkant
120 x 120 38 transport van vaten, met ringen

Type D
120 x 100 32 universeel pallet, heavy duty
120 x 100 38 universeel pallet, heavy duty, gesloten onderkant

Type E
60 x 80 6,6 display pallet (licht type)
40 x 60 3,2 display pallet (licht type)

CHEP poolpallet
80 x 120 19
40 x 60 2
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Fig. Pallets, Type A 

Fig. Pallets, Type E 

Fig. Pallets, Type C

Fig. Pallets, Type CHEP

Fig. Pallets, Type B 

Fig. Pallets, Type F

Fig. Pallets, Type D

Fig. Pallets, Type CHEP

 06.03  Aluminium pallets

a. Opmerkingen

Via bijgevoegde tabel kan men op basis van de afmetingen van de pallet het gewicht aflezen.

b. Gewichten

ALUMINIUM PALLETS

AFMETINGEN (CM) GEWICHT (KG) OPMERKINGEN

60 x 40 2,0
80 x 60 6,0 type met onderaan tussen de klossen een versteviging

80 x 60 4,0
80 x 120 10,5
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07. Kartonnen dozen
 07.01  Dozen in golfkarton

a. Opmerkingen

Kartonnen dozen kunnen voorkomen in ontelbare types, afmetingen, sterktes etc.

De gegevens die hier weergegeven zijn, zijn van toepassing op een doos Amerikaans model 
(zie figuur). Dit is het meest voorkomend type.

Als variabelen zijn de afmetingen van de doos en de dikte van het karton genomen.

Volgende basisparameters zijn gebruikt:
 • enkele golf 450 gr/m2

 • dubbele golf 840 gr/m2

 • driedubbele golf 1.370 gr/m2

b. Gewichten

Het gewicht kan bepaald worden via onderstaande figuur op basis van de volgende ba-
sisgegevens:
 • breedte (cm)
 • lengte (cm)
 • hoogte (cm)
 • dikte van het karton (enkele golf, dubbele golf, driedubbele golf)

Op de beneden-as is de som van de lengte + breedte weergegeven. Het gewicht is weerge-
geven op de linker as van de grafiek.
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 07.02  Dozen in vlak karton

a. Opmerkingen

Kartonnen dozen in vlak karton komen voor in ontelbare types, afmetingen, sterktes, ...
Het is aangewezen om dit type dozen te wegen voor het bepalen van het aan te geven 
gewicht.
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08. Big Bags
a. Opmerkingen

Big Bags kunnen voorkomen in ontelbare types, afmetingen, sterktes etc ...

De gegevens die hier weergegeven zijn, zijn van toepassing op Big Bags met een open 
bovenkant

(Type A: zie figuur) en op Big Bags met een gesloten bovenkant met bovenaan vulhals en 
onderaan ledegingshals ( Type B : zie figuur).

Als variabelen zijn de afmetingen van de basis en de hoogte van de Big Bag genomen.

Big Bags zijn gemaakt uit geweven polypropyleen met een gewicht van 180 of 200 gr/m². Er 
zijn hoofdzakelijk drie verschillende soorten van Big Bags; zonder binnenzak, met binnenzak 
van 80 mm, of gecoat met een polypropyleen laag van 30 gr/m².

Big Bags zijn dus in de aangifte aan Valipac te klasseren als (recycleerbare) kunststoffen. 

Fig. Big Bag, Type A Fig. Big Bag, Type B
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b. Gewichten

BIG BAGS

HOOGTE 
(CM)

AFMETING BASIS (CM): 91 X 91 
DIKTE WEEFSEL: 180 GR/M2

AFMETING BASIS (CM): 95 X 95 
DIKTE WEEFSEL: 200 GR/M2

zonder 
binnenzak 

(kg)

gecoat
(30 gr/m²) 

(kg)

met binnenzak
(80 mm) (kg)

zonder 
binnenzak 

(kg)

gecoat
(30 gr/m2) 

(kg)

met binnenzak
(80 mm) (kg)

Type A
60 0,70 0,80 1,20 0,75 0,85 1,45
100 1,25 1,40 1,80 1,30 1,45 2,10
140 1,40 1,60 2,05 1,70 1,90 2,60
180 2,00 2,20 2,80 2,10 2,35 3,20
220 2,10 2,35 3,00 2,30 2,60 3,50

Type B
60 1,00 1,10 1,70 1,20 1,30 1,90
100 1,55 1,70 2,35 1,70 1,85 2,50
140 1,85 2,05 2,75 1,95 2,15 2,85
180 2,30 2,55 3,40 2,55 2,80 3,65
220 2,45 2,75 3,65 2,70 3,00 3,90
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09.  Boxen, kooien, opzetranden 
en octabins

OPZETRAND VOOR PALLETS (EXCL. PALLET)

AFMETINGEN (CM) GEWICHT (KG) MATERIAAL OPMERKINGEN

100 x 120 x 20 12 hout CHEP poolsysteem
80 x 120 x 20 10 hout CHEP poolsysteem

PALLETKOOI (ZONDER PALLET)

AFMETINGEN (CM) GEWICHT (KG) MATERIAAL OPMERKINGEN

100 x 120 x 61 40 metaal CHEP poolsysteem

EUROBOX

AFMETINGEN (CM) GEWICHT (KG) MATERIAAL OPMERKINGEN

100 x 80 x 90 55 metaal CHEP poolsysteem

OCTABINS (EXCL. PALLET)

AFMETINGEN (CM) GEWICHT (KG) MATERIAAL OPMERKINGEN

100 x 80 x 90 55 metaal CHEP poolsysteem
Huls

107 x 107 x 106 1000 21 karton
107 x 107 x 162 1500 32 karton
107 x 107 x 182 1750 37 karton

Deksel / bodem
105 x 105 x 15 / karton

Fig. Opzetranden

Fig. Eurobox Fig. Octabin

Fig. Palletkooien
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10.  Bijlage: overzichtstabel 
densiteit

Deze tabel bevat de densiteit van een aantal materialen. Deze gegevens kunnen door de 
verpakkingsverant-woordelijke gebruikt worden om zelf een aantal berekeningen uit te voeren.

MATERIAAL DENSITEIT MATERIAAL DENSITEIT

Hout 550 kg/m3 Geëxtrudeerd polyethyleen 20 kg/m3

Geëxpandeerd polystyreen 
 - vol materiaal 15 kg/m3 Golfkarton (enkele golf) 450 gr/m2

Geëxpandeerd polystyreen 
- chips 7 kg/m3 Golfkarton (dubbele golf) 840 gr/m2

Poly-ethyleen lage densiteit 922 kg/m3 Golfkarton (driedubbel golf) 1370 gr/m2

Poly-ethyleen hoge densiteit 960 kg/m3 Ijzer 7210 kg/m3

Luchtkussen folie 73 gr/m2

Dit document is tot stand gekomen dankzij de bereidwillige medewerking van 
volgende onderne-mingen en federaties:

Belepa, Belgian Industrial Plastic Packaging, Association Belge des Fabricants de Carton 
Ondulé, Blagden Packaging Europe, Bonar Plastics Europe, Bubble & Foam Industries, 
Chep Benelux, Debant Packaging, Dynoplast, Etn Franz Colruyt, F + B Belgium, Ganda-Box, 
Hooghovens Aluminium, Innova Packaging Systems, Kegro, Klerk’s Plastics Recycling, 
Kunststoffwerke Draak, Pasec, Totalfina, SCA Packaging, Schütz Werke, Segers & Balcaen, 
Sotralentz, VPK Packaging.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. De gegevens vermeld in deze brochure zijn opgesteld op basis van de best beschikbare informatie. Valipac kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de gegevens vermeld in dit document.



Voorstel Lijst verpakking
- geen verpakking

PRODUCT VERPAKKING GEEN VERPAKKING

VOEDING

Aluminiumfolie en vershoudfolie gebruikt als 
serviceverpakking X

Bierviltje X
Cake- en bakvormpjes verkocht met cake of 
gebak X

Cake- en bakvormpjes verkocht zonder cake of 
gebak X

Capsules voor dranksystemen (bvb. koffie, 
cacao, melk) die na gebruik leeg achterblijven. X

Capsules, pouches en pads met koffie, thee, 
enz., voor dranksystemen die samen met het 
gebruikte product weggegooid worden

X

Fantasieverpakkingen van etenswaren, bvb. 
zuigfles die snoepgoed bevat X

Frietvorkje. X
Mechanische molen (geïntegreerd in een niet-
navulbaar recipiënt, gevuld met een product, 
bvb. pepermolen gevuld met peper

X

Mechanische molen geïntegreerd in een 
navulbare recipiënt, bvb. navulbare pepermolen X

Gevuld bord* voor éénmalig gebruik, ook 
frietzakjes*, bakjes*, bekers*, enz. X
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Leeg bord* X
Lege beker* X
Gevulde geschenkmand, bvb. een mand met 
speciale bieren X

Gevulde niet-natuurlijke schelp, bvb. sint-
jakobsschelp. X

Gevulde niet-natuurlijke schelp, bvb. sint-
jakobsschelp X

Lege niet-natuurlijke schelp X
Natuurlijke schelp X
Kaaskorst X
Lepeltje verkocht met roomijs, enz. X
Mosterdglas X
Papieren onderlegger voor horeca X
Papieren onderlegger op presenteerschaal X
Plastic bestek X
Promotiepapier op een krat met drankflessen X
Rietje verkocht bij drankverpakking of 
aangeboden bij drankje X

Rijstbuiltje. X
Roerstaafje, bvb. voor koffie X
Sandwichzak*, broodzak*, enz. X
Snoep verpakt in speelgoed (speelgoedfunctie is 
bijkomstig) X

Spies voor brochette X
Stokje in lolly en ijslolly X
Theebuiltje X
Verpakking in ceramiek, bvb. bakje voor paté X
Versierde blikken doos, bvb. voor koekjes, 
granen, alcohol, enz. X

Wegwerpspeenflessen die leeg verkocht worden X
Wegwerpspeenflessen die gevuld verkocht 
worden X

Worstenvel X



REINIGING EN ONDERHOUD

Doseerbol X
Doseerschroefdop X
Oplosbaar zakje rond vaatwastabletten en 
wasmiddelen X

Stukje waarop het waspoeder wordt 
aangebracht en dat in de wasmachine wordt 
gestopt en dat dezelfde functie vervult als de 
doseerbol

X

LICHAAMSVERZORGING

Borsteltje van een tube mascara dat los zit van 
de verpakking X

Borsteltje van een tube mascara dat vast zit aan 
de verpakking X

Houder voor lippenstift X
Kartonnen koker voor toiletpapier en 
huishoudpapier X

Sponsje om fond de teint aan te brengen. X
Staaltje van parfum, crème, enz X
Versierd parfumflesje X

FARMACEUTISCHE PRODUCTEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN

Bijsluiter X
Druppelpipet dat los zit van de verpakking X
Druppelpipet dat deel uitmaakt van de 
verpakking of dop X

Eetbare capsules X
Niet-eetbare capsules, bvb. glazen ampullen X
EHBO-koffer X
Gevulde glazen flessen voor injectievloeistof X
Lege glazen flessen voor injectievloeistof X
Inbrenghuls voor tampons X
Inhalator met vulling, waarbij de inhalator los zit 
van de verpakking X
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Inhalator met vulling, waarbij de inhalator deel 
uitmaakt van de verpakking X

Inhalator zonder vulling X
Lege injectiespuit X
Vooraf gevulde injectiespuit X
Maatlepel X
Naald van injectiespuit X
Onderdeel om vaginale crème aan te brengen X
Steriele barrièresystemen (zakjes, schaaltjes en 
materialen die nodig zijn om een product steriel 
te houden)

X

TUINBOUW EN TUINARTIKELEN

Bloempotten die voor de hele levensduur van de 
plant bedoeld zijn X

Bloempotten die alleen gebruikt worden voor 
de verkoop en het vervoer van planten en niet 
bedoeld zijn voor de hele levensduur van de 
plant

X

Bloempotten die in de loop van het 
productieproces worden aangewend, maar die 
niet meer om de plant zitten op het ogenblik 
dat de plant op de markt wordt gebracht

X

Hoezen (primaire verpakking) X
Kweekrecipiënten die noodzakelijk zijn voor het 
productieproces van het begin tot het einde (de 
commercialisering)

X

Sierbloempotten X
Stenen bloempotten X
Trays (voor commercialisering) X
Verpakking van plantenwortels uit biologisch 
afbreekbaar materiaal, bvb. turfpot en jute netje X

Verpakking van plantenwortels uit een niet-
biologisch afbreekbaar materiaal, bvb. plastic 
zak en synthetische koord

X

Verpakkingsfilms X
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WERKTUIGEN, GEREEDSCHAP EN DOE-HET-ZELF

Gereedschapskist die gevuld verkocht wordt en 
kist van een apparaat X

Kabelhaspels (huishoudelijk): verlengdraad 
elektriciteit op permanente haspel en tuinslang 
op permanente haspel

X

Kabelhaspels: eenmalige haspels voor 
elektriciteitsdraad e.d. (verkoop in doe-het-zelf 
enz.)

X

Kabelhaspels: herbruikbare industriële haspels 
voor wegenwerken X

Verkoopverpakking van gereedschap, bvb. 
kartonnen X

KLEDING, SCHOENEN, TEXTIEL EN AANVERWANTE

Bobijn met textielgaren Gewicht ≤ 200 g Gewicht > 200 g
Kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal 
is gewikkeld (bvb. kunststoffolie, aluminium, 
papier)

Wanddikte 
≤ 5 mm

Wanddikte 
> 5 mm

Etiket of label binnen in een kledingstuk X
Etiket dat direct vast hangt of vastzit aan het 
product X

Kleerhangers niet expliciet bedoeld voor 
meermalig gebruik, bvb. plastic kleerhanger, 
kleerhanger van de droogkuis

X

Luxe kleerhangers, bvb. houten kleerhanger X
Nietjes, speldjes en clips X
Steunelement in een luxe schoen bestemd voor 
hergebruik X

Steunelement in een schoen niet bestemd voor 
hergebruik X

Verpakking meegegeven door de droogkuis of 
de stomerij X

Zak rondom een slaapzak bedoeld om de 
slaapzak in te bewaren X

Zak waarin een tent en de verschillende 
onderdelen worden samengehouden X
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ELEKTRO EN TOEBEHOREN

Etui voor elektrisch scheerapparaat X
Etui voor fototoestel X
Fotorolletje X
(Plastic) koker voor fotorolletje X
Mapje met foto’s en negatieven X
Omslag rond mapje met foto’s X
Wegwerpfototoestel X

MULTIMEDIA

CD-spindels (verkocht met CD’s, niet bestemd 
voor opslag). X

CD-spindels (verkocht zonder CD’s, bestemd 
voor opslag) X

Doosje of hoesje van CD, DVD, Blu-Ray, 
cassette, video, enz. X

Film rond doosje of hoesje van CD, DVD, Blu-
Ray, cassette, video, enz. X

Etiket aangebracht op machine (pc, enz.), 
maar dat niet kan verwijderd worden, bvb. 
serienummer

X

Gebruiksaanwijzing X
Installatiediskette voor een programma X
Toner voor printer of kopieerapparaat (met 
elektronisch component) X

Tonervulling voor printer of kopieerapparaat, 
bvb. in plastic fles X

WOONINRICHTING EN TOEBEHOREN

Doost, kist of cassette in hout of plastic om 
bestek in op te bergen tijdens de levensduur van 
het product

X

Doos, kist of cassette in karton om bestek in af 
te leveren X

Doos, kist of cassette in karton om bestek in af 
te leveren X
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Eenmalige gasflessen voor gassen voor 
huishoudelijk gebruik, bvb. campinggas X

Houten steunelement voor meubelen 
(vergelijkbaar met een pallet) X

Navulbare stalen en composiet flessen voor 
diverse soorten gas, met uitzondering van 
brandblussers

X

Metalen kooien voor transport van gasflessen X
Omhulsel van kaarsen (vb, graflichten, 
theelichtjes, enz.) X

DIVERSEN

Sierraden
Luxeverpakking bedoeld om juwelen in op te 
bergen tijdens de levensduur van het product X

Doosje van een zilveren lepeltje, medaille, 
enz. bedoeld om het product in op te bergen 
gedurende de levensduur van het product

X

Uitgeverij
Geplastificeerde kaft (met de titel van het boek) 
ter bescherming van het boek X

Kartonnen bescherming van (luxe) boeken X
Normale enveloppen gebruikt door bedrijven 
om de post te versturen X

Normale enveloppen gebruikt door particulieren 
om de post te versturen X

Postpakket gebruikt door particulieren X
Schutblad met adressering voor verzendingen X
Verpakking rond telefoonboeken en faxgidsen X
Verpakking van brochures verzonden door 
verenigingen in het kader van een lidmaatschap 
indien in een normale papieren omslag

X
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Verpakking van dagbladen, weekbladen, 
maandbladen, tijdschriften, periodieken, 
gratis regionale pers, gratis publicaties, 
reclamedrukwerk en ander drukwerk 
(uitgezonderd de expliciet in deze lijst 
opgenomen drukwerken), ook indien deze 
verstuurd worden per post

X

Verpakking aangewend voor het verzenden van 
producten besteld per snelkoerier, via postorder 
en via internetverkoop

X

Zendingen van de overheid X
Speelgoed
Blokkendoos. X
Speelgoed gevuld met snoep, d.w.z. voorwerpen 
die ook zonder snoep op de markt gebracht 
worden

X

Spellendoos en puzzeldoos X
Tussenstukjes van modelbouwpakketten X
Papierwaren en aanverwante
Gevulde (luxe)doos voor tekengerei, bvb.
aluminiumdoos voor kleurpotloden X

Houder of koker waarop kleefband gerold is X
Eenmalige houder voor afrollen en afscheuren 
van kleefband X

Pen, potlood en vulpotlood. X
Verfpotjes en waterverfdoos. X
Verpakking van lijm, corrector in een tube of 
flesje (en eventueel borsteltje in dop) X

Wegwerpinktvulling voor pen, balpen, vulpen, enz. X
Overige
Aansteker X
Brandblusapparaat X
Cadeauverpakking apart verkocht X
Cadeauverpakking aangeboden als 
serviceverpakking X

Doos met sneeuwkettingen X
Etiket dat direct vast hangt of vastzit aan het 
product X

05.02. VOORSTEL LIJST VERPAKKING - GEEN VERPAKKING



Gebruiksaanwijzing en handleiding X
Gratis staaltjes X
Kunststofsleeve rond een verpakking X
Kortingsbon. X
Luciferdoosje X
Radiofrequentie-identificatielabels (RFID) X
Verpakking meegegeven bij dienstverlening*, 
bvb.herstelling schoenen, horloges, pennen, 
verstelling van kleding, enz.

X

Vochtabsorberend materiaal dat deel uitmaakt 
van een verpakkingssysteem X

Vochtabsorberend materiaal dat geen deel 
uitmaakt van een verpakkingssysteem X

*zie infobrochure Fost Plus over serviceverpakking
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05.03.  BASISPRINCIPES VOOR HET ONDERSCHEID TUSSEN HUISHOUDELIJKE 
EN BEDRIJFSMATIGE PRODUCTEN (GRIJZE LIJST)

Basisprincipes voor het 
onderscheid tussen huishoudelijke 
en bedrijfsmatige producten
Grijze Lijst



01 •  AANGIFTEJAAR

02 •  TOEPASSING

03 •  ONDERDELEN EN TOEBEHOREN 

04 •   LI JST VAN ONDERSCHEID TUSSEN HUISHOUDELIJKE 
EN BEDRIJFSMATIGE PRODUCTEN • GRIJZE LIJST

04.01 Inleiding
04.02 Gebruik
 Voeding
 Dranken
 Reiniging en onderhoud
 Lichaams-, haar- en tandverzorging
 Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen
 Tuinbouw en tuinartikelen
 Werktuigen, gereedschappen en doe-het-zelf
 Kleding, schoenen, textiel en aanverwante
 Elektro
 Multimedia
 Wooninrichting en bouw
 Dieren
 Transportmiddelen
 Diverse
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 01  Definities  

Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong is verpakkingsafval dat voortkomt uit de 
normale werking van huishoudens. Deze verpakkingen dienen aangegeven te worden bij 
Fost Plus, het erkend organisme voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval.

Verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong is elk verpakkingsafval dat niet beschouwd 
wordt als verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong. Deze verpakkingen dienen aange-
geven te worden aan Valipac, het erkend organisme voor het beheer van bedrijfsmatig 
verpakkingsafval.

 02  Toepassing 

In overeenkomst met de Interregionale Verpakkingscommissie werden bepaalde regels van 
toepassing verklaard om de huishoudelijke of bedrijfsmatige oorsprong van de producten 
te onderscheiden. Een product en haar verpakking is of huishoudelijk, of bedrijfsmatig. Het 
kan nooit beide tegelijk zijn. Om de huishoudelijke of bedrijfsmatige oorsprong van de 
producten te onderscheiden zijn volgende regels van toepassing.

• �Primaire verpakking of verkoopsverpakking: is of huishoudelijk, of bedrijfsmatig. Om het 
verschil uit te maken, moet u zich baseren op onderstaande beslissingsboom.

• �Secundaire verpakking of verzamelverpakking: is bedrijfsmatig. Behalve de huishoude-
lijke multipack. Deze multipackverpakking dient voor producten die deel uitmaken van 
de normale werking van huishoudens en is zo ontworpen dat ze op het verkooppunt een 
verkoopseenheid vormt. Voor meer informatie, consulteer de infokaart over huishoudelijke 
multipacks op www.efost.be

• �Tertiaire verpakking of vervoersverpakking: is bedrijfsmatig. Behalve de huishoudelijke 
colliverpakking. Een colliverpakking is een specifieke vorm van tertiaire verpakking die 
enkel van toepassing is bij verkoop aan particulieren in het kader van verkoop per snelk-
oerier, via postorder of via Internet. Een colliverpakking is elke toegevoegde verpakking 
voor het verzenden van producten. De oorspronkelijke primaire verpakking wordt nooit 
als een colliverpakking beschouwd. In het kader van verkoop van producten aan bedrijven 
via snelkoerier, via postorder of via Internet is er nooit sprake van een colliverpakking.

• �Serviceverpakking: is elke verpakking die gebruikt wordt op het punt van terbeschik-
kingstelling van goederen of diensten aan de consument. Ze wordt meestal pas aange-
bracht op het ogenblik van verkoop aan de consument. Serviceverpakkingen zijn enkel 
van toepassing in het domein van de huishoudelijke verpakkingen. Voor meer informatie, 
consulteer de infokaart over serviceverpakkingen op www.efost.be.
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Is het product ontworpen(1) & (2) voor exclusief gebruik van 
vakmensen, industrie, collectiviteiten, scholen, ziekenhuizen, e.d.?

Le produit est industriel et son 
emballage primaire est un 

emballage industriel.

Het product is bedrijfsmatig en de 
primaire verpakking ervan is een 

bedrijfsmatige verpakking.

JA NEE

Beslissingsboom huishoudelijk of bedrijfsmatig product:

Belangrijke opmerkingen:

(1)  Het distributienetwerk is dus geen bepalend gegeven. Als er een identiek product als het 
uwe door concurrenten verdeeld wordt via distributienetwerken aan particulieren, moet u 
de lijst van huishoudelijke of bedrijfsmatige producten raadplegen. Er moet een duidelijk 
en concreet bewijs bestaan om aan te geven dat het product bedrijfsmatig is.

(2)  Wanneer de primaire verpakking van een product zo is samengesteld dat voor het ge-
bruik van het product steeds een professioneel toestel vereist is, dan wordt de primaire 
verpakking van dat product beschouwd als een bedrijfsmatige verpakking. Bijvoorbeeld: 
een biervat.

 03  Onderdelen en toebehoren 

• �Een onderdeel is een essentieel deel van een groter geheel. Onderdelen dienen voor 
herstellingen van producten die hoofdzakelijk uitgevoerd worden door een vakman. On-
derdelen zijn altijd bedrijfsmatig

• �Toebehoren vervolledigen een product en worden daarom beschouwd zoals het hoofdproduct.

  Voorbeeld:  PC = bedrijfsmatig toebehoren voor de PC = bedrijfsmatig 
Fiets = huishoudelijk toebehoren voor de fiets = huishoudelijk
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 04   Lijst onderscheid tussen huishoudelijke en bedrijfsmatige producten • Grijze Lijst 

  04.01  Inleiding

  Deze lijst werd opgesteld door Fost Plus en Valipac in nauwe samenwerking met de 
beroepsfederaties. Zij werd goedgekeurd door de Interregionale Verpakkingscom-
missie (IVC) en wordt regelmatig herzien.

  04.02  Gebruik

  • �Voor elk product wordt aangeduid of het product en zijn primaire verpakking 
beschouwd wordt als huishoudelijk (Fost Plus) of bedrijfsmatig (Valipac). In vele 
gevallen is het product ofwel huishoudelijk, ofwel bedrijfsmatig in functie van de 
netto-productinhoud (vaak aangeduid door het symbool ‘e’ op de verpakking) 
van het product.

  Voorbeeld: rijst: e ≤ 5 kg = huishoudelijk e > 5 kg = bedrijfsmatig 
Alle primaire verpakkingen van rijst kleiner of gelijk aan 5 kg zijn huishoudelijk, 
de primaire verpakkingen van rijst van meer dan 5 kg zijn bedrijfsmatig.

� • �Bij het lezen van deze lijst moet u in gedachte houden dat het telkens gaat om 
de verpakking van het genoemde product. Daar waar er een * staat vermeld bij 
een product, betekent dit dat het product op zich ook een verpakking kan zijn. 
In dat geval moet u niet denken aan het product als verpakking maar aan de 
verpakking van dat product.

 • �U vindt voor de producten de productfamilie (nomenclatuur Fost Plus) of de 
productgroep (nomenclatuur Valipac) in de lijst terug.

� • �De lijst is niet volledig. In geval van toepassingsmoeilijkheden raden wij de ver-
pakkingsverantwoordelijken aan om contact op te nemen met de IVC (info@
ivcie.be), Valipac (info@valipac.be, T 02 456 83 10) of Fost Plus (business.admi-
nistration@fostplus.be, T 02 775 03 58).

� • �U kunt gebruik maken van de zoekfunctie (ctrl F) in de PDF om een product in 
de onderstaande lijst terug te vinden.
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 VOEDING 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

BOTERHAMPASTA'S, CONFITUREN EN HONING
Boterhampasta's zoals chocopasta ≤ 1,2 kg A1 > 1,2 kg 01 3
Confituur, jam, gelei en marmelade ≤ 1,2 kg A1 > 1,2 kg 01 3
Honing ≤ 1,2 kg A1 > 1,2 kg 01 0

GROENTEN EN FRUIT
Ajuin en augurk (gewicht niet uige-
lekt) ≤ 1,2 kg A2 > 1,2 kg 01 3

Diepvriesaardappelbereidingen (m.u.v. 
frieten) ≤ 1,2 kg A2 > 1,2 kg 01 3

Diepvriesfrieten ≤ 2,0 kg A2 > 2,0 kg 01 3
Diepvriesgroenten ≤ 1,2 kg A2 > 1,2 kg 01 3
Diepvriesvruchten- en fruitsappen ≤ 1,2 kg A2 > 1,2 kg 01 3
Droge vruchten en groenten ≤ 1,2 kg A2 > 1,2 kg 01 3
Gepelde tomaten conserven ≤ 2 kg A2 > 2 kg 01 3
Geschilde aardappelen - verpakt ≤ 1,2 kg A2 > 1,2 kg 01 1
Groentenconserven ≤ 1,2 kg A2 > 1,2 kg 01 3
Tomatenpuree ≤ 1,2 kg A2 > 1,2 kg 01 3

Onderscheid tussen 
huishoudelijke en bedrijfsmatige 
producten • Grijze Lijst
Legende
m.u.v. = met uitzondering van
n.e.g. = niet elders genoemd
* = Dit product kan op zich ook een (service)verpakking zijn
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Verse aardappelen - verpakt ≤ 10 kg A2 > 10 kg 01 1
Verse groenten - verpakt ≤ 5 kg A2 > 5 kg 01 1
Verse vruchten - verpakt ≤ 5 kg A2 > 5 kg 01 1
Vruchtenconserven ≤ 1,2 kg A2 > 1,2 kg 01 3
Vruchtenmoes ≤ 1,2 kg A2 > 1,2 kg 01 3

KOEK, GEBAK, DEEGWAREN EN AANVERWANTE
Beschuiten en geroosterd brood ≤ 600 g A3 > 600 g 01 3
Brood, vers gebak en vers banket ≤ 2 kg A3 > 2 kg 01 3
Couscous ≤ 1,2 kg A3 > 1,2 kg 01 1
Deegwaren ≤ 5 kg A3 > 5 kg 01 3
Diepvriesgebak, -broodjes en -dee-
gwaren ≤ 1,2 kg A3 > 1,2 kg 01 3

Gebruiksklare of klaar te maken 
graanproducten < 1,2 kg A3 > 1,2 kg 01 3

Gist ≤ 250 g A3 > 250 g 01 3
Griesmeel, paneermeel en zetmeel ≤ 600 g A3 > 600 g 01 1
Koekjes, lang houdbaar gebak en 
lang houdbaar banket ≤ 1,2 kg A3 > 1,2 kg 01 3

Meel en bloem ≤ 5 kg A3 > 5 kg 01 1
Producten voor gebak n.e.g. ≤ 600 g A3 > 600 g 01 3
Puree in vlokken ≤ 600 g A3 > 600 g 01 3
Rijst ≤ 5 kg A3 > 5 kg 01 1

KOFFIE, THEE EN ANDERE OPLOSDRANKEN
Chocolade-oplosdranken ≤ 1,2 kg A4 > 1,2 kg 01 3
Koffie en cichorei ≤ 1,2 kg A4 > 1,2 kg 01 1
Oplosdranken n.e.g. ≤ 1,2 kg A4 > 1,2 kg 01 3
Thee en kruidenthee ≤ 250 g A4 > 250 g 01 1

OLIE EN VETTEN

Margarine ≤ 1,2 kg A10 > 1,2 kg 01 2
Salade-en frituurolie ≤ 3 L A5 > 3 L 01 2
Vetten ≤ 2,5 kg A5 > 2,5 kg 01 2

SUIKER, SUIKERWAREN, CHOCOLADE EN AANVERWANTE

Bonbons, suikerbonen, snoepjes en 
lolly's ≤ 1,2 kg A6 > 1,2 kg 01 3

Chocoladesaus, caramelsaus, enz. ≤ 1,2 kg A6 > 1,2 kg 01 3
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Chocolade en suikerwaren met choco-
lade, chocolade in poedervorm ≤ 600 g A6 > 600 g 01 3

Fruitsnoepjes, gekonfijt fruit en gekon-
fijte kastanjes ≤ 1,2 kg A6 > 1,2 kg 01 3

Kauwgum ≤ 250 g A6 > 250 g 01 3
Pralines ≤ 1,2 kg A6 > 1,2 kg 01 3
Rietsuiker ≤ 1,2 kg A6 > 1,2 kg 01 3
Suiker ≤ 5 kg A6 > 5 kg 01 3
Suikerwaren n.e.g. ≤ 1,2 kg A6 > 1,2 kg 01 3

SOEPEN EN BEREIDE MAALTIJDEN
Bereide maaltijden in blik ≤ 2 kg A7 > 2 kg 01 3
Bouillons ≤ 1,2 kg A7 > 1,2 kg 01 3
Diepvriesmaaltijden, -sauzen en -soep-
en ≤ 1,2 kg A7 > 1,2 kg 01 3

Diepvriessnacks ≤ 1,5 kg A7 > 1,5 kg 01 3
Gedroogde soepen ≤ 250 g A7 > 250 g 01 3
Traiteurproducten en bereide maalti-
jden ≤ 1,2 kg A7 > 1,2 kg 01 3

Vloeibare soepen ≤ 1,2 L A7 > 1,2 L 01 3

SAUZEN, SPECERIJEN, KRUIDEN
Gedroogde sauzen ≤ 250 g A8 > 250 g 01 3
Gebruiksklare sauzen: mayonaise, mo-
sterd, béarnaise, enz. ≤ 1,2 kg A8 > 1,2 kg 01 3

Peper ≤ 600 g A8 > 600 g 01 1
Specerijen en kruiden n.e.g. ≤ 250 g A8 > 250 g 01 3
Vinaigrettesauzen ≤ 600 ml A8 > 600 ml 01 3
Zout ≤ 1,2 kg A8 > 1,2 kg 01 3

VLEES, VIS EN GEVOLGELTE
Charcuterie ≤ 1,2 kg A9 > 1,2 kg 01 3
Diepvrieswild en -gevogelte ≤ 2,5 kg A9 > 2,5 kg 01 3
Diepvriesvis, -weekdieren en 
-schaaldieren ≤ 2,5 kg A9 > 2,5 kg 01 3

Diepvriesvlees ≤ 2 kg A9 > 2 kg 01 3
Diepvriesvleesbereidingen ≤ 1,2 kg A9 > 1,2 kg 01 3
Mosselen en schelpdieren ≤ 3 kg A9 > 3 kg 01 0
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Vis ≤ 2,5 kg A9 > 2,5 kg 01 0
Visconserven ≤ 1,2 kg A9 > 1,2 kg 01 3
Vishalfconserven ≤ 2 kg A9 > 2 kg 01 3
Vlees ≤ 2,5 kg A9 > 2,5 kg 01 0
Vleesconserven ≤ 2 kg A9 > 2 kg 01 3
Wild en gevogelte ≤ 2,5 kg A9 > 2,5 kg 01 0

ZUIVEL EN AANVERWANTE (M.U.V. DRANKEN)
Boter ≤ 1,2 kg A10 > 1,2 kg 01 0
Eieren ≤ 36 stuks A10 > 36 stuks 01 0
Geconcentreerde melk en melkpoeder ≤ 1,2 kg A10 > 1,2 kg 01 0
Melkhoudende tussen- en nagerechten ≤ 1,2 kg A10 > 1,2 kg 01 3
Room ≤ 1,2 L A10 > 1,2 L 01 0
Roomijs en consumptieijs ≤ 3 L A10 > 3 L 01 3
Smeerkaas ≤ 600 g A10 > 600 g 01 3
Verse kaas en vergelijkbare producten ≤ 1,2 kg A10 > 1,2 kg 01 0
Yoghurt en vergelijkbare producten ≤ 1,2 kg A10 > 1,2 kg 01 0
Zachte en harde kaas ≤ 1,2 kg A10 > 1,2 kg 01 3

ANDERE VOEDINGSWAREN
Azijn ≤ 2 L A11 > 2 L 01 3
Bereide salades: krabsla, tonijnsla, 
vleessla, enz. ≤ 1,2 kg A11 > 1,2 kg 01 3

Conserven n.e.g. ≤ 2 kg A11 > 2 kg 01 3
Culinaire hulpmiddelen en bindmid-
delen zoals agar-agar, gelatine, enz. 
en stabilisatoren

≤ 1,2 kg A11 > 1,2 kg 01 3

Dieet- en klinische voeding ≤ 1,2 kg A11 > 1,2 kg 01 3
Ijsblokjes en crushed-ice ≤ 3 L / 3 

kg A11 > 3 L / 3 
kg 01 3

Kruidenbereidingen en voedingssup-
plementen X A11 - -

Nagerechten en bereidingen voor 
tussen- en nagerechten n.e.g. ≤ 1,2 kg A11 > 1,2 kg 01 3

Producten op basis van soja ≤ 1,2 kg A11 > 1,2 kg 01 3
Versnaperingen: zoutjes, chips, pinda's, 
olijven, enz. ≤ 1,2 kg A11 > 1,2 kg 01 3

Zuigelingenvoeding, opvolgmelk en 
andere opvolgvoeding, ≤ 1,2 kg A10 / A11 > 1,2 kg 01 3
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 • �De verpakkingen van producten in bulk worden steeds als bedrijfsmatig beschouwd met 
inbegrip van de verpakkingen van bulkproducten die individueel verpakt zijn om te voldoen 
aan de hygiënevereisten en die bestemd zijn om versneden en/of herverpakt te worden.

• �Wanneer door promotionele aanbiedingen van producten bestemd voor de normale wer-
king van de huishoudens de bovenstaande limietwaarden overschreden worden, blijven 
de verpakkingen huishoudelijk.

• �Portieverpakkingen van normale huishoudelijke producten bestemd voor rechtstreekse 
consumptie, waarvan de hoeveelheid voorzien is voor één enkel gebruik zijn huishoudelijk. 
De classificatie van de verkoopseenheid waarin deze portieverpakkingen aangeboden 
worden, wordt bepaald volgens bovenvermelde lijst.

• �Worden beschouwd als bedrijfsmatig ongeacht het gewicht en/of volume: primaire ver-
pakkingen van producten die door de aard of samenstelling van het product duidelijk 
bestemd zijn voor professionele of bedrijfsmatige activiteiten.

• �De primaire verpakkingen van producten die individueel verpakt zijn om tegemoet te 
komen aan vereisten van hygiëne en of bestemd zijn om te worden versneden of verpakt, 
worden beschouwd als bedrijfsmatig.

• �De verpakkingen, met inbegrip van serviceverpakkingen, die gebruikt worden om bereide 
maaltijden aan te bieden aan de consument worden steeds als huishoudelijk beschouwd. 
Bijvoorbeeld: catering, zelfbedieningsrestaurants, fastfoodrestaurants, enz.
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 DRANKEN 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

Bier ≤ 20 L B1 > 20 L 01 4
Frisdranken ≤ 20 L B4 > 20 L 01 4
Fruit- en groentensappen ≤ 20 L B2 > 20 L 01 4
Melk ≤ 20 L B3 > 20 L 01 4
Siropen ≤ 1,2 L B4 > 1,2 L 01 3
Sterke dranken, aperitieven en jenev-
ers ≤ 20 L B5 > 20 L 01 4

Water ≤ 20 L B7 > 20 L 01 4
Wijn, champagne, schuimwijn en cider ≤ 20 L B6 > 20 L 01 4

 REINIGING EN ONDERHOUD 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

REINIGINGSMIDDELEN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN
Ammoniak (voor reiniging) ≤ 10 L C1 > 10 L 05 0
Onderhoudsproducten voor wagens ≤ 10 L/10 kg C1 > 10 L/10 kg 05 0
Reinigingsmiddelen en onderhoud-
sproducten ≤ 10 L/10 kg C1 > 10 L/10 kg 05 5

Strooizout 10 kg C1 10 kg 05 5

TOEBEHOREN VOOR REINIGING EN ONDERHOUD
Dweil, spons, poetsdoek, luchtverfriss-
er, enz. X C2 - -

Emmer ≤ 15 L C2 > 15 L 06 0
Hogedrukreiniger ≤ 200 Bar. C2 > 200 Bar. 14 3
Huishoudhandschoenen X C2 - -
Vuilniszakken (verpakking errond) X C2 - -
Zwabbers, vederborstels, borstels, 
aftrekkers, schrapers, enz. X C2 - -
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 LICHAAMS-, HAAR- EN TANDVERZORGING 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

HAARVERZORGINGSPRODUCTEN
Shampoo, haarlak, enz. ≤ 10 L D1 > 10 L 05 4

LICHAAMS- GEZICHTS- EN EN TANDVERZORGINGSPRODUCTEN
Cosmetica X D2 - -
Etherische olie en aromatisch extract ≤ 30 ml D2 > 30 ml 05 9
Gedistilleerd aromatisch water en 
hydrolaat ≤ 1 L D2 > 1 L 05 9

Tandpasta, flosdraad, enz. X D2 - -
TOEBEHOREN VOOR LICHAAMS-, HAAR- EN TANDVERZORGING

Babyluier X D3 - -
Badzout, scrubzout, badschuim enz. ≤ 10 L/kg D3 > 10 L/kg 05 4
Beddenwarmer X D3 - -
Bril, montuur, brilglazen, zonnebril, 
contactlenzen en onderhoudspro-
ducten

X D3 - -

Condoom X D3 - -
Druk- en steunkous X H1 - -
Hoorapparaat X D3 - -
Incontinentiemateriaal voor volwass-
enen - - X 15 0

Kam, haarklem, pruik, haarspeld, enz. X D3 - -
Koortsthermometer X D3 - -
Krukken, braces, zitsteunen, enz. X D3 - -
Maandverband en tampon voor men-
struatie X D3 - -

Pleister, vloeibare pleister en coldspray X D3 - -
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Schaar, nagelschaar, scheermes en 
lemmet X D3 - -

Speen X D3 - -
Stomamateriaal X D3 - -
Tandenborstel en haarborstel X D3 - -
Toiletpapier, papieren zakdoek, papie-
ren handdoek, afschminkdoekje, enz. X D3 - -

Wandelstok X D3 - -
Watten en artikelen van watten X D3 - -

 FARMACEUTISCHE PRODUCTEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN 
 (OOK VOOR DIERENGENEESKUNDE) 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

GENEESMIDDELEN EN FARMACEUTISCHE PRODUCTEN
Geneesmiddelen, farmaceutische 
producten, veterinaire producten, 
homeopatische producten, tandver-
zorging, enz.

X E1 - -

Geneesmiddelen en farmaceutische 
producten specifiek bestemd voor het 
gebruik in ziekenhuizen, laboratoria en 
professionele veeteelt

- - X 05 1

MEDISCHE HULPMIDDELEN
Artikelen van papier voor klinisch geb-
ruik zoals mutsen, maskers en afdek-
materiaal

- - X 15 0

Borstcompressen, oogcompressen en 
tampons voor menstruatie X D3 - -

Compressen en tampons (m.u.v. borst-
compressen, oogcompressen en tam-
pons voor menstruatie)

- - X 15 0

Diagnostica: algemeen - - X 05 1
Diagnostica: selftests X D3 - -
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Elektrische en niet-elektrische appa-
ratuur voor de geneeskunde, de tand-
heelkunde en de dierengeneeskunde

- - X 15 0

Hechtingsmateriaal, absorbeerbare 
hechtingsmiddelen, medische hecht-
draad en suturen

- - X 15 0

Incontinentiemateriaal voor volwassenen - - X 15 0
Kunsttanden en kunstgebit - - X 15 0
Medische en veiligheidshandschoenen - - X 15 0
Medische instrumenten: spuiten, 
naalden, apparaten voor sterilisatie, 
enz.

- - X 15 0

Nursing set (m.u.v. EHBO-koffer) - - X 15 0
EHBO-koffer X D3 - -
Ontsmettingsmiddelen uitsluitend be-
stemd voor medische instellingen - - X 15 0

Operatielinnen en textiel voor speci-
fiek gebruik in medische instellingen - - X 15 0

Operatietafels, ziekenhuisbedden en 
tandartsstoelen - - X 15 0

Orthopedische artikelen: schoenen, 
krukken, braces, zitsteunen, trolleys, 
enz.

X D3 - -

Prothesen (inwendig) en toebehoren - - X 15 0
Verbandstoffen (m.u.v. gynaecolo-
gische verbandstoffen en gipsverban-
den)

X D3 - -

Gynaecologische verbandstoffen en 
gipsverbanden - - X 15 0

Watten en artikelen van watten X D3 - -
Werkkleding en beschermingskleding 
tegen straling en besmetting - - X 15 0
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 TUINBOUW EN TUINARTIKELEN 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

BLOEMEN, PLANTEN, ZADEN EN TUINPRODUCTEN
Bloembak en bloempot* X F1 - -
Bloemen, planten en bomen ≤ 10 kg F1 > 10 kg 00 9
Granen ≤ 10 kg F1 > 10 kg 01 1
Kleikorrels voor planten ≤ 10 kg F1 > 10 kg 01 1
Meststof en kunstmeststof ≤ 50 L, 

50 kg F1 > 50 L, 
50 kg 05 0

Potgrond, schors en compost ≤ 50 L F1 > 50 L 01 1/04 0
Plantgoed bestemd om te worden 
overgeplant ≤ 10 kg F1 > 10 kg 01 1

Plant- en zaaigoed voor de akker-
bouw, groententeelt en bloementeelt ≤ 10 kg F1 > 10 kg 01 1

BESTRIJDINGSMIDDELEN

Bestrijdingsmiddel ≤ 5 L F1 > 5 L 05 5
Bestrijdingsmiddel - concentraat ≤ 0,5 L F1 > 0,5 L 05 5
Biocide en insecticide ≤ 5 L/5 kg F1 > 5 L/5 kg 05 5

TUINGEREEDSCHAP EN TOEBEHOREN VOOR DE TUIN EN CAMPING

Barbecue X F2 - -
Brievenbus X F2 - -
Campinggaz* X F2 - -
Draad en koord ≤ 50 m F2 > 50 m 07 0
Gazonmaaier X F2 - -
Houtskool en houtblokken ≤ 10 kg F2 > 10 kg 05 0
Kampeertent X F2 - -
Kruiwagen X F2 - -
Losse parasol voor huishoudelijk gebruik X F2 - -
Losse parasol voor horeca en vaste 
parasol - F2 X 11 0

Tuinslang X F2 - -
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 WERKTUIGEN, GEREEDSCHAPPEN EN DOE-HET-ZELF 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

GEREEDSCHAPPEN EN IJZERWAREN
Aangedreven gereedschapswerktuigen 
zoals, boor, schuurmachine, hegschaar, 
kettingzaag, slijpmachine, polijstma-
chine en kloofmachine.

≤ 1600 
watt G1 > 1600 

watt 14 3

Bankschroef en lijmknecht X G1 - -
Brandkast, kluis, safeloket, gepantser-
de deur, enz. - - X 14 2

Dakgoot - - X 14 2
Gereedschap voor lassen en solderen Doe-het-

zelf G1 Zwaar ge-
reedschap 14 4

Handgereedschap: handzaag, tang, 
truweel, tuinschaar, schroevendraaier, 
sleutel, soldeerlamp, enz.

X G1 - -

Toebehoren van handgereedschap: 
boren, stempels, matrijzen, frezen, enz. X G1 - -

Klapladders en trapladders X J2 - -
Ladders (m.u.v. trapladders en klap-
ladders) - - X 14 2

Losse sloten voor fiets, scooter, reiskof-
fer, enz.

X G1 - -

In te bouwen en vaste sloten voor 
meubels, voertuigen, gebouwen, enz. - - X 14 2

Meetlint en meetlat X G1 - -
Messen en snijbladen voor machines 
en mechanische toestellen - - X 14 2

Metalen werkstukken voor boren, 
draaien, frezen, slijpen, enz. - - X 14 3

Monturen en stelen voor gereedschap, 
kwasten, borstels en bezems X G1 - -

Producten van de activiteit van 
hoefsmeden - - X 14 0

Schuurpapier in losse vellen ≤ 50 stuks G1 > 50 stuks 14 2
Schuurpapier op rol - - X 14 2
Trapleuningen, borstweringen, enz. - - X 14 2

Outils à main: pinces, tournevis, clés, sécateurs, truelles, lampes à souder, scies à main, etc. X G1 - -
Outils électriques : foreuses, perceuses, ponceuses, taille-haies, tronçonneuses (à chaîne), scies, machines à cliver, à 

polir, à meuler, etc. ≤ 1600 watt G1 > 1600 watt 14 3
Papier d’émeri vendu par feuilles ≤ 50 pièces G1 > 50 pièces -
Papier d’émeri sur roulaux - - X 14 2
Rampes d’escalier, balustrades, etc. - - X 14 2
Pièces métalliques pour perçage, tournage, fraisage, affûtage, etc. - - X 14 3
Produits issus d’activités des maréchaux-ferrants - - X 14 0
Serrures, clés et cadenas fixes ou à encastrer, pour le bâtiment, l’ameublement et les véhicules - - X 

14 2
Serrures, clés et cadenas non-fixes pour vélos, scooter, valises, etc. X G1 - -
Articles de fils métalliques, de chaînes et de ressorts    
Articles de câbles métalliques, de tresses métalliques et articles similaires -  - X 14 2
Chaînes et ressorts - - X 14 2
Clous, pointes, etc. ≤ 200 pièces G1 > 200 pièces 14 2
Elingues de chargement - - X 14 2
Fil métallique - - X 14 2
Ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux et barres de torsion - - X 14 2
Ronces artificielles, clôtures, grillages, treillis, toiles métalliques, etc. - - X 14 2
Boulons, vis et écrous    
Charnières, gonds et paumelles - - X 14 2
Oeillets pour chaussures - - X 14 2
Rivets, rondelles, chevilles et autres produits non-filetés similaires ≤ 200 pièces G1 > 200 pièces 14 2
Vis, boulons, écrous et autres produits filetés similaires ≤ 200 pièces G1 > 200 pièces 14 2
Peintures, vernis, colles et assimilés    
Brosses et pinceaux à peindre, rouleaux et tampons à peindre X G4 - -
Colles, mastics et masses d’étanchéité ≤ 20 L / kg G2 > 20 L / kg 05 6
Colorants et pigments - - X 05 0
Encres d’imprimerie ≤ 2,5 L / kg G3 > 2,5 L / kg 05 3
Peinture et vernis ≤ 10 L / kg G3 > 10 L / kg 05 3
Peintures biocides non-classées concentrées prêtes à l’emploi ≤ 0,5 L / kg G3 > 0,5 L / kg 05 3
Peintures biocides non-classées prêtes à l’emploi ≤ 5 L / kg G3 > 5 L / kg 05 3
Solvants purs et white spirit ≤ 5 L / kg G3 > 5 L / kg 05 3
Machines, moteurs, organes mécaniques de transmission et machines-outils    
Equipements aéroliques et de réfrigération, p.ex. air conditionné - - X 14 3
Extincteurs - - X 14 3
Machines-outils à débiter, travailler et profiler le bois - - X 14 3
Matériel de levage pour volets, clôtures et portes de garage - - X 14 3
Machines et appareils de soudure automatisés - - X 14 3
Moteurs et turbines - - X 14 3
Organes mécaniques de transmission - - X 14 3
Pompes et compresseurs - - X 14 3
Robinets et articles de robinetterie : vannes, robinetterie pour le chauffage, robinetterie sanitaire, etc. - - 
X 14 3
Roulements à billes, paliers à roulement, etc. - - X 14 3
Tondeuses à gazon X F2 - -
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Vaten, kruiken, bussen en trommels van 
staal - - X 14 2

Veiligheidshoofddeksels en -handschoenen - - X 14 2

Veiligheidsinstallaties tegen brand, 
diefstal, enz. 'doe-het-zelf' X G1 - -

Veiligheidsinstallaties tegen brand, 
diefstal, enz. voor vakmensen - - X 14 3

Zaagbladen - - X 14 2

ARTIKELEN VAN METAALDRAAD, KETTINGEN EN VEREN

Artikelen bestaande uit gevlochten of 
niet-gevlochten metaaldraad - - X 14 2

Bladveren, schroefveren en veren voor 
torsiestaven - - X 14 2

Hijsstroppen - - X 14 2
Kettingen en veren - - X 14 2
Metaaldraad en metaalgaren - - X 14 2
Nagels en pinnen ≤ 200 

stuks G1 > 200 
stuks 14 2

Prikkeldraad, traliewerk, vlechtwerk, 
metaalgaas en metaaldoek - - X 14 2

BOUTEN, SCHROEVEN EN MOEREN

Nieten, klinknagels, pennen, sluitingen 
en andere producten zonder 
schroefdraad

≤ 200 
stuks G1 > 200 

stuks 14 2

Rijggaten voor schoenen - - X 14 2

Scharnieren, hengsels en 
hengselduimen - - X 14 2

Schroeven, bouten, moeren en andere 
producten met schroefdraad

≤ 200 
stuks G1 > 200 

stuks 14 2

VERF, VERNIS, LIJM EN AANVERWANTE
Drukinkten ≤2,5 L/2,5 kg G3 >2,5 L/2,5 kg 05 3
Gebruiksklare niet-geklasseerde 
biocide-verven ≤5 L/5 kg G3 >5 L/5 kg 05 3

Geconcentreerde niet-geklasseerde 
biocide-verven ≤0,5 L/0,5 kg G3 >0,5 L/0,5 kg 05 3

Kleurstoffen en pigmenten - - X 05 0
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Lijmen, mastiek (kits) en 
dichtingsstoffen ≤20 L/20 kg G2 >20 L/20 kg 05 6

Verf en vernis ≤10 L/10 kg G3 >10 L/10 kg 05 3
Verfborstels en penselen, rollen en 
stempels om te verven X G4 - -

White spirit en zuivere oplosmiddelen ≤ 5 L/5 kg G3 > 5 L/5 kg 05 3

MOTOREN, MACHINES, MECHANISCH DRIJFWERK EN WERKTUIGEN
Brandblusapparaten - - X 14 3
Gazonmaaiers X F2 - -
Gereedschapswerktuigen voor het 
zagen, aftekenen en bewerken van 
hout

≤ 1600 
watt G1 > 1600 

watt 14 3

Hefwerken voor luiken, afsluitingen, 
hekken en garagepoorten - - X 14 3

Koeltechnische apparaten bvb. 
airconditioning - - X 14 3

Kranen en afsluitkranen, kranen voor 
verwarmingsapparatuur, sanitaire 
kranen, enz.

- - X 14 3

Lasautomaten - - X 14 4
Mechanische drijfwerkelementen - - X 14 3
Motoren en turbines - - X 14 3
Pompen en compressoren - - X 14 3
Tandwielen en lagers (rollagers, 
kogellagers, enz.) - - X 14 3
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 KLEDING, SCHOENEN, TEXTIEL EN AANVERWANTE 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

KLEDING
Bovenkleding en onderkleding voor 
heren, dames en kinderen X H1 - -

Druk- en steunkous X H1 - -
Kous, sok, nylonkous, panty, enz. X H1 - -
Maatkleding X H1 - -
Sportkleding en zwemkleding X H1 - -
Uniform - - X 11 0
Werkkleding en beschermingskleding 
tegen vuur, straling, - - X 11 0

SCHOENEN

Orthopedische schoenen X H1 - -
Schoenen X H1 - -
Schoenspanners X H1 -
Slobkousen en beenkappen X H1 - -
Toebehoren voor schoenen: 
binnenzolen en buitenzolen zoals 
antislipzolen, sneeuwzolen e.d.

X H1 - -

Veiligheidsschoenen - - X 12 0

TEXTIEL EN STOFFEN
Beddengoed, tafellinnen en 
textielwaren voor huishoudelijk gebruik X H1 - -

Calqueerlinnen, tekenlinnen en 
schilderdoek X H1 - -

Dekzeil, tent (m.u.v. kampeertent), 
luifel, enz. - - X 11 0

Draad, koord, bindgaren, touw en 
netten ≤ 50 m H1 > 50 m 11 0

Drijfriem en transportband - - X 11 0
Etiketten, insignes en badges in stof - - X 11 0
Gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, 
jaloeziën, enz. X H1 - -
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Kampeertent X F2 - -
Lint* ≤ 50 m J1 X 11 0
Losse parasols bestemd voor 
professioneel gebruik (horeca) en 
vaste parasols

- - X 12 0

Opvulmateriaal - - X 11 0
Passementwerk en plisseerwerk - - X 11 0
Reddingsvesten, valschermen, enz. - - X 11 0
Sierartikelen: vlechten, pompons, 
kwasten, enz. X H1 - -

Stoffen in katoen, wol, zijde, vlas, 
hennep, vilt, enz. - - X 11 0

Stoffen in tule, kant en borduurwerk - - X 11 0
Vlaggen, vlaggetjes, vaandels, 
banieren, enz. - - X 11 0

Vuurbestendige dekens X H1 - -
Wieken en brandslangen - - X 11 0
Zonnescherm (m.u.v. luifels) X H1 - -

LEDERWAREN, BONT EN AANVERWANTE
Drijfriem - - X 08 0
Kleding en accessoires X H1 - -
Koffers, tassen, handtassen, 
geldbeugels, broeksriemen, enz. X H1 - -

Lappen en vellen van gelooid leer, 
zeemleer, perkamentleer, kunstleer, 
lakleer en gemetalliseerd leer

- - X 08 0

Vloerkleedjes en poefs X J1, J2 - -
Zadels en garelen X H1 - -
Zeemvel, poetsdoek, e.d. X C1 - -

TOEBEHOREN VOOR TEXTIEL EN KLEDING
Brei- en haakwol ≤ 500 gr H1 > 500 gr 11 0
Garen en naaigaren ≤ 250 m H1 > 250 m 11 0
Handschoenen (m.u.v. medische en 
veiligheidshandschoenen) X H1 - -

Medische en veiligheidshandschoenen - - X 15 0
Hoeden en petten X H1 - -
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Kleerhangers* X H1 - -
Naaitoebehoren: naalden, spelden, 
sluitingen, haken, knopen, drukknopen, 
treksluitingen en ritssluitingen

X H1 - -

Paraplu's X H1 - -
Paspoppen en andere etalageartikelen - - X 20 0
Rolvegers en machineborstels - - X 09 2
Schoen- en kleerborstels X H1 - -
Sjaal, ceintuur, das, haarnetje, enz. X H1 - -
Spoelen* en klossen* voor naaigaren X H1 - -
Veiligheidshoofddeksels - - X 14 2
Zakdoeken X H1 - -
Zwepen X H1 - -

 ELEKTRO 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

GROOT ELEKTRO
Elektromotoren, elektrische generatoren 
en transformatoren - - X 14 4

Heetwatertoestellen en boilers - - X 14 4
Hogedrukreiniger ≤ 200 Bar. C2 > 200 Bar. 14 3
Huishoudtoestellen: microgolfoven, 
koelkast, wasmachine, afwasmachine, 
droogkast, friteuse, fornuis, enz.

X I1 - -

Huishoudtoestellen die niet bedoeld zijn 
te gebruiken zonder dat ze ingebouwd 
zijn: kookplaat, dampkap, oven, maar 
ook microgolfoven, koelkast, wasmachine, 
afwasmachine, droogkast, friteuse, enz.

- - X 14 4

Mobiele verwarmingstoestellen ≤ 2.500 
watt I1 > 2.500 

watt 14 2

Vaste verwarmingstoestellen - - X 14 4

Waterkokers ≤ 5 L I1 > 5 L 14 2
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KLEIN ELEKTRO

Huishoudweegschaal X I2 - -
Keukenbenodigdheden: keukenrobots, 
koffiezet, mixer, kook- en 
braadtoestellen, enz.

X I2 - -

Kleine elektrische apparaten: 
scheerapparaat, strijkijzer, 
zakrekenmachine, fototoestel, 
stofzuigers, enz.

X I2 - -

Zonnebanken en andere 
bruiningsapparatuur X I1, I2 - -

TOEBEHOREN VOOR ELEKTRO EN AANVERWANTE
Accumulatoren en elektrische 
batterijen: batterijen voor 
motorvoertuigen, elektrische 
accumulatoren, enz.

- X 14 4

Batterijen voor huishoudapparaten X I3 - -
Condensatoren, weerstanden, 
schakelingen, elektronenbuizen, enz. - - X 14 4

Gloeilampen, halogeenlampen, 
spaarlampen, ledverlichting, 
looplampen, flits voor fotografie, 
kerstboomverlichting en elektrische 
guirlandes

X I3 - -

Hanglampen, lusters, tafel-, bed- en 
bureaulampen, staande lampen en 
spotjes

X - -

Infraroodlampen, TL-lampen, 
neon-lampen, natriumlampen, 
metaalhalidelampen, kwiklampen, 
lampen in beamers en xenonlampen

- - X 17 0

Kabel en draad voor verdeling van 
elektriciteit - - X 14 4

Schakel- en verdeelinrichtingen, 
lichtschakelaars, stopcontacten, 
elektrische kabels, enz.

- - X 06 0

Verlengsnoer en stekkerdoos X I3 -
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MEET- EN WEEGAPPARATUUR
Elektrisch meetapparatuur - - X 14 6
Huishoudweegschaal X I2 - -
Navigatiesystemen zoals GPS - - X 14 6
Precisiebalansen en tekeninstrumenten - - X 14 6
Technische en wetenschappelijke 
instrumenten zoals barometers, 
thermometers, microscopen, 
telescopen en weegschalen

- - X 15 6

Thermometer en barometer voor 
huishoudelijk gebruik X J1 - -

FOTO- EN FILMAPPARATUUR EN OPTISCHE INSTRUMENTEN
Apparatuur en materiaal voor 
bioscoop en fotolabo's - - X 14 6

Artikelen van glas en kristal voor 
technische doeleinden: schermen 
voor televisietoestellen, glazen 
omhulsels van lampen, glaswerk voor 
laboratoria, horlogeglas, optisch glas, 
tegels van glas, enz.

- - X 13 0

Chemische preparaten voor 
fotografisch gebruik - - X 05 8

Foto- en filmateriaal voor amateurs: 
fotoapparaten, filmrollen, camera’s en 
diaprojectoren

X I2 - -

Fotografische platen en film, 
lichtgevoelig papier, enz. - - X 05 8

Optische elementen zoals prisma's, 
lenzen, filters, enz. X I3 -

Vergrootglazen en verrekijker X I3 -



05.03.  BASISPRINCIPES VOOR HET ONDERSCHEID TUSSEN HUISHOUDELIJKE 
EN BEDRIJFSMATIGE PRODUCTEN (GRIJZE LIJST)

 MULTIMEDIA 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

COMPUTERS EN RANDAPPARATUUR
Computers, muizen, printers, scanners, 
externe harde schijven, externe 
CD/DVD lezers/schrijvers, USB-
geheugenstick, toetsenborden, docking 
stations, beeldschermen, USB-kabels, 
netwerkkabels, computerprogramma’s, 
diskettes en CD-Roms, kaartlezers, 
enz.: apparatuur die hoofdzakelijk 
gebruikt wordt wanneer aangesloten 
op een computer.

- - X 14 4

Electronische agenda - - X 14 4
Harde schijf, CD/DVD enkel geschikt 
voor beeld en/of geluid X I3 - -

Harde schijf, CD- en DVD-apparatuur 
ook geschikt voor dataopslag - - X 14 4

Kantoorapparatuur: schrijfmachine, 
kopieermachine, rekenmachine, 
overheadprojector, presentatiebord, 
projector (beamer), etiketeermachine, 
enz.

- - X 14 4

Notebooks en netbooks - - X 14 4
Ongebruikte dragers voor het 
opnemen van geluid of beelden, 
ongebruikte computerschijven en 
-banden

- - X 14 4

Tablets - - X 14 4

COMMUNICATIEAPPARATUUR
Componenten in 
communicatienetwerken (data, beeld, 
geluid, telefonie, enz.) zoals modems, 
routers, splitters, versterkers, kabels, 
enz.

- - X 14 4

Fax en apparatuur voor radiotelefonie - - X 14 4
Intercoms en antwoordapparaat X I1, I2 - -
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Radio en autoradio X I2 - -
Telefoon en GSM X I2 - -
Zend- en transmissie-apparatuur 
zoals, TV-camera en zendtoestellen 
voor radio-omroep

- - X 14 4

CONSUMENTENELEKTRONIKA
Apparaten voor het opnemen, 
weergeven en bewerken van beeld en/
of geluid: CD-, DVD-, Blu-Ray-speler, 
MP3-speler, platenspeler, camcorders, 
digitale kaders, enz.

X I1, I2 - -

Boxen, luidsprekers, micro's, flight 
cases, enz. X I1, I2 - -

Dragers van beeld en of geluid: 
CD, DVD, videocassette, 
muziekcassette, grammofoonplaten en 
geheugenkaartjes

X I3 - -

Elektronische spelen en spelconsoles X I2 - -
e-books en e-readers X I2
Satelietschotel en decoder voor 
digitale TV X I1 - -

Speelgoed voor tablets X Z6 - -
Televisie, hifi-keten, videorecorder, enz. X I1 - -

TOESTELLEN MET GECOMBINEERDE FUNCTIES
Apparaten met een combinatie van 
twee of meer van volgende

I1, I2

De functie die het 
eerst voorkomt in 

de opsommingslijst 
(1-5) bepaalt of 
het apparaat 

huishoudelijk (HH) of

14 4
1. telefoneren (vast en mobiel) = HH
2. faxen = BM
3. weergeven van beeld en geluid = HH
5. navigeren, GPS = BM
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 WOONINRICHTING EN BOUW 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

INTERIEUR-, KEUKEN- EN TAFELBENODIGDHEDEN
Aquaria en toebehoren voor aquaria X J1 - -
Beeldjes en siervoorwerpen X J1 - -
Bureaugarnituur en burau-set X J1 - -
Dienbladen voor eenmalig gebruik* ≤ 20 stuks J1 > 20 stuks 06 0
Dienbladen voor hergebruik* X J1 - -
Flessen*, flacons*, potten*, bokalen*, 
drinkglazen* en bekers* X J1 - -

Fop- en schertsartikelen, 
goochelartikelen en feestartikelen X J1 - -

Garnituren voor gordijnen X J1 - -
Kaders en lijsten X J1 - -
Kaarsen, Noveenkaarsen, theelichtjes, 
enz. X J1 - -

Klein keukengereedschap en 
toebehoren X J1 - -

Koffiefilters en andere huishoudelijke 
filters X J1 -

Kookpotten, pannen en andere niet-
elektrische voorwerpen voor X J1 - -

gebruik aan tafel of in de keuken
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Kunstbloemen en -fruit, 
decoratieartikelen van gedroogde 
bloemen

X J1 - -

Manden X J1 -
Scharen, messen, bestek, enz. X J1 - -
Schuursponsjes X J1 - -
Servetten X J1 - -
Spiegels voor huishoudelijk gebruik X J1 -
Stofzuigerzakken X J1 -
Stores (binnenluiken) X J1 -
Strijkplank, kapstok, enz. X J1 - -
Tafelgerei X J1 - -
Thermisch isolerende flessen voor 
huishoudelijk gebruik X J1 - -

Toebehoren in badkamer en WC: 
papierhouder, borstelhouder, 
zeephouder, glashouder, 
handdoekhouder, enz.

X J1 - -

Vuurwerk voor amateurs X J1 - -
Wegwerp kopjes*, borden*, bekertjes*, 
onderleggers, enz. X J1 -

MEUBELEN EN INRICHTING VOOR BINNEN EN BUITEN EN TOEBEHOREN

Baden, gootstenen, wastafels, 
closetpotten, douches, spoelbakken, 
enz.

- - X 14 2

Behangpapier en wandbekleding X J2 - -
Brandkasten, kluizen, safeloketten, 
gepantserde deuren, enz. - - X 14 2

Deur- en meubelknoppen - - X 09 1
Eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, 
keuken- en badkamermeubelen X J2 - -

Inbouwmeubelen, 
grootkeukenmeubelen en 
badkamermeubelen met 
geïntegreerde sanitaire toestellen

- - X 09 1

Kantoormeubelen en winkelmeubelen: 
kantoorstoelen, atelierstoelen, enz. - - X 09 1
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Matrassen, Lattenbodems, 
bedveringen, luchtmatrassen, matras 
voor waterbed

X J2 - -

Stoelen en zetels voor theaters en 
voertuigen - - X 09 1

Trapladders en klapladders X J2 - -
Tuin- en terrasmeubelen X J2 - -
Vloerbedekking in textiel, linolemum, 
rubber, kurk, enz. - - X 11 0 / 200 

/
Vloerkleden, tapijten, karpetten, 
matten, stromatten, enz.

≤ 1 m x 1,5 
m H1 > 1 m x 1,5 

m 11 0

Vloerkleedjes in dierhuiden X J2 - -
Wandelwagens X J2 - -
Zitmeubelen: zitbanken, canapés, 
fauteuils, stoelen, poefs, enz. X J2 - -

BOUW EN AANVERWANTE
Baksteen en bouwsteen - - X 13 0
Buizen, draineerbuizen en leidingen - - X 13 0 / 14 2
Centrale verwarming en onderdelen: 
radiatoren, verwarmingsketels, 
reservoirs, tanks, containers, enz.

- - X 14 2

Dakpannen, dakbedekking, 
dakspanten, enz. - - X 13 0 / 09 

2
Deuren, vensters, ramen, kozijnen, 
luiken, (rol)luiken, verplaatsbare 
wanden, balken, liggers, lijstwerk, 
trappen, leuningen, afsluitingen, 
omheiningen, hekken, garagepoorten, 
enz.

- - X 14 2 / 09 
2

Drempellat, drempelneus en andere 
toebehoren voor vloerbekleding - - X 13 0

Emmer ≤ 15 L J1 > 15 L 14 2
Geprefabriceerde gebouwen en 
constructies of delen ervan (sauna, 
tuinhuisje, enz.) en caravans

- - X 14 2 / 09 
2

Metalen constructiewerken en 
gebinten voor de bouw - - X 14 2
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Meubelplaat, spaanplaat, 
houtvezelplaat, gezaagd, geschaafd 
en geïmpregneerd hout

- - X 09 0

Mobiele verwarmingstoestellen zoals 
bijverwarming, tafelhaarden (op 
bioethanol), sfeer- of sierhaarden 
(elektrisch of op bioethanol)

X I2 - -

Mortel, cement, kalk, gips, enz. ≤ 10 kg / 
10 L G4 > 10 kg / 

10 L 13 0

Parketvloeren en panelen voor 
parketvloeren - - X 09 2

Siertseen: zand-, cement-, kalk-, gips-, 
krijt- en leisteen, marmer, graniet, enz. - - X 04 0

Silo's, tanks, reservoirs, enz. - - X 14 2
Stoomketels - - X 14 2
Tegels, vloer- en wandtegels, blokjes 
voor mozaïek, klinkers, plavuizen, enz. - - X 13 0

Vaste verwarmingstoestellen zoals 
open haarden, kachels (hout, 
gas, enz.), centrale verwarming, 
inbouwhaarden (ook op bioethanol)

14 2

Vlakglas: veiligheidsglas, meerwandig 
glas, spiegelglas, enz. - - X 13 0

Zand en grind (m.u.v. zand en 
grind voor aquaria, vogelzand, 
decoratiezand, enz.)

- - X 04 0

Zand en grind voor aquaria, 
vogelzand, decoratiezand, enz. X K1 , J1 - -
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 TRANSPORTMIDDELEN 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

MOTORVOERTUIGEN EN AANVERWANTE
Aanhangwagen, caravan, oplegger, 
motorhome, kampeerwagen, - - X 14 5

Personenauto, bedrijfsvoertuig, 
autobus, enz. - - X 14 5

ONDERDELEN EN TOEBEHOREN VOOR MOTORVOERTUIGEN
Automotoren - - X 14 5
Antvriesproducten voor wagens ≤ 10 L C1 > 10 L 05 0
Batterijen voor motorvoertuigen - - X 14 4
Elektrisch materiaal voor motoren en 
voertuigen - - X 14 4

Koplampen, zwaailichten, claxons, enz. - - X 14 5
Motorhelm X Z7 - -
Motorolie, motorbrandstof en 
additieven voor motorbrandstof ≤ 10 L C1 > 10 L 05 0

 DIEREN 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

Droge dierenvoeding (m.u.v. honden 
en katten) ≤ 10 kg K1 > 10 kg 02 0

Vochtige dierenvoeding (m.u.v. honden 
en katten) ≤ 2 kg K1 > 2 kg 02 0

Voeding voor honden en katten X K1 - -
Verzorgingsproducten en 
toebehoren voor dieren: speeltjes, 
kattenbakvulling, strooisel, enz.

X K1 - -
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Remmen, versnellingsbakken, assen, 
wielen, schokdempers, radiatoren, 
knaldempers, uitlaatpijpen, 
katalysators, koppelingen, stuurwielen, 
stuurkolommen en stuurhuizen

- - X 14 5

Smeermiddelen, remvloeistoffen en 
antiklopmiddelen - - X 05 0

Veiligheidsgordels, ruitenwissers, enz. - - X 14 5
Voetmat, stuurhoes, zetelbeschermer, 
enz. X Z7 - -

SCHEPEN
Schepen, plezier- en sportvaartuigen - - X 14 5

LUCHTVAARTUIGEN
Vliegtuig, helikopter, luchtballon en 
ULM - - X 14 5

MOTORRIJWIELEN EN RIJWIELEN
Motoren voor motorrijwielen - - X 14 5
Motorrijwielen, scooters en rijwielen 
met een hulpmotor X Z7 - 14 5

Zijspanwagens X Z7 - 14 5

FIETSEN EN INVALIDENWAGENS
Fietsen, tandems, driewielers, 
kinderfietsen, bakfietsen en 
toebehoren

X Z7 - 14 5

Rolstoelen en andere invalidenwagens 
en toebehoren X Z7 - 15 0

ANDERE TRANSPORTMIDDELEN N.E.G.
Bagagekarretje, steekwagentje, 
handwagen, enz. X J2 - -

Boodschappenwagen en winkelkar - - X 14 5
Voertuigen die door dieren worden 
getrokken - - X 14 5

Wandelwagen, kinderwagen en buggy X J2 - -
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 DIVERSE 

PRODUCTEN HUISHOUDELIJK BEDRIJFSMATIG

Grens Product-
familie Grens Product-

groep

BRANDSTOFFEN
Motorbrandstof ≤ 10 L C1 > 10 L 05 0
Stookolie ≤ 10 L Z1 > 10 L 05 0
Steenkool, brandstofpellets en 
samengeperste houtblokken ≤ 10 kg Z1 > 10 kg 05 0

SIERADEN, UURWERKEN EN EDELSMEEDWERK
Atlasssen, landkaarten en 
plattegronden X Z3 - -

Boeken, kranten, encyclopedieën, 
revues, periodieken, geïllustreerde 
tijdschriften verkrijgbaar in kiosken, 
kranten-en boekenwinkels, grote 
distributie en/of via abonnement door 
particulieren

X Z3 - -

Gespecialiseerde boeken, kranten, 
encyclopedieën, revues, periodieken, 
geïllustreerde tijdschriften voor 
professionelen

- - X 10 2

Muziekboeken en - partituren X Z3 - -

ROOKWAREN EN TOEBEHOREN
Lucifers, aanstekers en toebehoren X Z1 - -
Elektronische sigaret X Z5 - -
Sigaret, sigarettentabak, sigaar, 
pijptabak, pruimtabak en snuif X Z5 - -

Sigarettenpapier in boekjes of in 
hulzen X Z8 - -

SPELLEN EN SPEELGOED
Draaimolens, schiettenten, enz. - - X 20 0
Elektronische spellen: videospelletjes, 
schaakspellen, enz. X I2, Z6 - -

Gezelschapsspelen en speelkaarten X Z6 - -
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Poppen, kleding en toebehoren voor 
poppen X Z6 - -

Schaalmodellen, bouwdozen, 
elektrische treinen, automobielcircuits, 
miniatuurvliegtuigen en -boten, enz.

X Z6 - -

Speelgoeddieren X Z6 - -
Speelgoedmicroscoop en -telescoop X Z6 - -
Spellen met muntinworp, speciale 
tafels voor casinospelen, kaarten voor 
casinospelen, biljarten, automatische 
bowlingsinstallaties, enz.

- - X 18 0

MUZIEKINSTRUMENTEN
Blaas-, snaar-, percussie- en 
slaginstrumenten X Z6 - -

Elektronische instrumenten X Z6 - -
Speelgoedmuziekinstrumenten X Z6 - -

SPORTARTIKELEN (M.U.V. KLEDIJ)
Artikelen voor sportvisserij en de jacht X Z7 - -
Ballen, rackets, bats, golfstokken, 
netten X Z7 - -

Bogen en kruisbogen X Z7 - -
Ijsschaatsen, rolschaatsen, enz. X Z7 - -
Materiaal voor watersporten X Z7 - -
Materiaal voor wintersport en 
bergbeklimming X Z7 - -

Oven, stenen en besturingssysteem 
voor sauna - - X 14 4

Sporthandschoenen en -hoofddeksels X Z7 - -
Turngereedschap en materiaal voor 
atletiek en fitnesstoestellen

Bestemd voor 
thuisgebruik J2

Bestemd voor 
gebruik in turn-
of atletiekclub

14 4

Zwem- en plonsbadjes X Z7 - -

KANTOORBENODIGDHEDEN, PAPIERWAREN EN AANVERWANTE

Assortimenten van 
kantoorbenodigdheden van papier 
in dozen, in pochetten of dergelijke 
verpakking

- - X 10 1
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Carbonpapier en stencilpapier - - X 10 1
Drukpapier - - X 10 1
Enveloppen ≤ 100 

stuks Z8 > 100 
stuks 10 0

Etiketten bestemd voor huishoudelijk 
gebruik (school) X Z8 - -

Etiketten bestemd voor professioneel 
gebruik - - X 10 1

Filtreerpapier en filtreerkarton - - X 10 1
Foto's, gravures, kalenders, posters 
en reproducties van kunstwerken, 
prentkaarten en postkaarten

X Z8 - -

Gebruiksklaar schrijfpapier en 
briefpapier X Z8 - -

Kantoorapparatuur zoals 
schrijfmachine, kopieermachine, 
rekenmachine, presentatiebord, 
etiketeermachine en lamineerapparaat

- - X 14 4

Klossen*, hulzen* en spoelen* van 
papier of karton - - X 10 1

Nietjes, paperclips, enz. X Z8 - -
Papier met hoofding - - X 10 1
Papier voor meet- en 
registratieapparatuur - - X 10 1

Post-it en memobloc - - X 10 1
Printer- en computerpapier - - X 10 1
Ringmappen en klasseermappen - - X 10 1
Schriften X Z8 - -
Schrijf- en tekeninkt X Z8 - -
Schrijfgerief: pluim, potlood, stift, pen, 
enz. X Z8 - -

Schoolbenodigdheden: schaar, gom, 
perforator, nietjesmachine, lat, enz. X Z8 - -

Stempels en stempelkussens (m.u.v. 
zegel- en datumstempels ) X Z8 - -

Zegel- en datumstempels - - X 20 0

WAPENS
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Lichte wapens, sportwapens en 
munitie (bvb. voor de jacht, voor de 
schietsport of voor verdediging)

X Z7 - -

Zware wapens, oorlogswapens en hun 
munitie - - X 16 0

MUNTEN EN MEDAILLES
Bewaarkoffertjes en -kistjes* voor 
medailles en munten X Z2 -

Geldmunten en medailles - - X 19 0



 01  Wanneer is een verpakking een herbruikbare verpakking?

Wanneer deze handleiding correct wordt gevolgd, laat ze u als verpakkingsverantwoorde-
lijke toe om uit te maken of een bepaalde verpakking aangegeven moet worden als een 
herbruikbare verpakking.

Enkel die verpakkingen die voldoen aan de criteria van de beslissingsboom mogen in de 
aangifteformulieren worden opgegeven onder de rubriek ‘herbruikbare verpakkingen’.

Om te weten of u de vragen met « ja » of « nee » moet beantwoorden, wordt bij elke 
vraag een korte toelichting verschaft.

Deze handleiding geeft tevens aan hoe u een stavingsdossier opbouwt (zie verder), waar-
mee u uw conclusie tot een ‘herbruikbare verpakking’ kunt illustreren en verantwoorden.

 02  Beslissingsboom voor de verpakkingsverantwoordelijke:

Vooraleer er sprake kan zijn van een herbruikbare verpakking, moet er cumulatief aan 
volgende voorwaarden worden voldaan:

	 1. 	De gebruiker moet bereid zijn om te werken met reeds gebruikte verpakkingen.

	 2. 	De verpakking moet aan bepaalde vereisten inzake kwaliteit/bescherming enz. voldoen

	 3. 	Er moet een systeem aanwezig zijn dat het opnieuw gebruiken van een verpak-
king mogelijk maakt.

Beslissingsboom herbruikbare 
verpakkingen
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 03  De minimale inhoud van het stavingsdossier:

• Technische specificaties van de verpakking (zoals voorzien onder vraag 2).

• Beschrijving van het hergebruiksysteem (zoals voorzien onder vraag 3).

 04  Beslissingsboom voor de verpakkingsverantwoordelijke:

1. �Wil de verpakkingsverantwoordelijke deze verpakking opnieuw gebruiken 
voor hetzelfde doel?

2. �Voldoet de verpakking aan alle technische eisen om een minimum aantal 
keer opnieuw voor hetzelfde doel gebruikt te kunnen worden (kwaliteit, be-
scherming, …)?

Blijft de verpakking eigendom van een 
georganiseerde pool of heeft de pool een 

systeem van registratie van herstelling en aantal 
keer hergebruik?

Geen herbruikbare 
verpakking

Geen herbruikbare 
verpakking

Herbruikbare 
verpakking

3.  Bestaat er een systeem om de gebruikte verpakkingen minimum 2 keer op-
nieuw te gebruiken voor hetzelfde doel?
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JA

NEEN

NEEN

NEENJA

JA

NEEN

Geen herbruikbare 
verpakking



 VRAAG 01  

A/ �BENT�U�WEL�DEGELIJK�VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKE�VOOR�DEZE�VERPAKKING?

Bijvoorbeeld: U bent louter verdeler van een product dat u verpakt aankoopt in België bij 
een Belgische fabrikant en in dezelfde verpakking verder verkoopt. In dit geval bent u geen 
verpakkingsverantwoordelijke.

B/ �INDIEN�JA,�HEEFT�U�DE�VASTE�WIL�UITGEDRUKT�OM�DIE�VERPAKKING�OPNIEUW�TE�
GEBRUIKEN�EN�DIT�VOOR�HETZELFDE�DOEL?

• 	Vaste	wil	uitgedrukt: waaruit blijkt deze vaste wil? Verslag van een vergadering, beslis-
singsdocument, het feit dat u een statiegeld hebt vastgesteld,…

• 	Voor	hetzelfde	doel: een tweede gebruik voor een ander doel sluit uit dat het om een 
‘herbruikbare verpakking’ gaat in de zin van het Samenwerkingsakkoord.

 Bijvoorbeeld:

 •  Mosterdglas dat na lediging gebruikt wordt als drinkglas: geen gebruik voor 
hetzelfde doel (bovendien niet door u als verpakkingsverantwoordelijke).

 •  Een pallet herladen met bakstenen (vorige belading zuivelproducten) is wel ge-
bruik voor hetzelfde doel.

• 	Opnieuw	gebruiken	door	uzelf	als	verpakkingsverantwoordelijke	of	door	uw	aan-
gestelde:

 Bijvoorbeeld:

 •  Na spoeling worden flessen opnieuw gevuld in uw eigen bedrijf, of door het be-
drijf waarmee u een overeenkomst afsloot om in te staan voor de afvulling van 
het product dat u op de markt brengt.

 •  Er is geen sprake van hergebruik wanneer uw klant de emmers waarin u vloeibare 
zeep verpakte in zijn bedrijf door zijn schoonmaakploeg laat gebruiken (trouwens 
ook niet hetzelfde doel).

Uitleg bij de beslissingsboom
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C/�«�BLIJFT�DE�VERPAKKING�EIGENDOM�VAN…�»

Wanneer de verpakking geen eigendom blijft van de verpakkingsverantwoordelijke, 
betekent dit nog niet dat ze geen herbruikbare verpakking kan zijn.

Vooral voor bedrijfsmatige verpakkingen zijn diverse “hergebruikpoolsystemen” in voege. 
Hier is het wel niet uzelf die aan de oorsprong lag van de beslissing tot hergebruik van 
bijvoorbeeld dit pallet, maar de poolbeheerder.

M.b.t. volgende poolsystemen mag u ervan uitgaan dat verpakkingen die tot die pool be-
horen, “herbruikbare verpakkingen” zijn:

Open�Loop�Palletten:
CP/PRS Hout & Plastic
EURO Hout & Plastic
CHEP Hout & Plastic
LPR	«LA	PALETTE	ROUGE» Hout

Andere:
OPZETRAND	VOOR	CHEP	-	PALLETTEN Hout
PALLETKOOI	CHEP Metaal
EUROBOX	CHEP Metaal

Op dit ogenblik zijn geen andere hergebruikpoolsystemen op de Belgische markt gekend. 
Gelieve eerst de IVC te raadplegen mocht u van oordeel zijn dat u herbruikbare bedrijfs-
matige verpakkingen gebruikt die tot een andere dan de genoemde poolsystemen behoren.

 VRAAG 02  

Indien u voor een bepaalde verpakking beslist deze opnieuw te zullen gebruiken, dan zal die 
ook aan de technisch/kwalitatieve eisen moeten voldoen om een minimum	aantal	opeen-
volgende	omlopen te kunnen meemaken.

Mocht u deze specificatie niet meer in uw bezit hebben, vraag ze dan opnieuw op bij uw le-
verancier, of toon op andere wijze aan dat deze verpakking alle technische kenmerken heeft 
die ze geschikt maakt voor het opnieuw gebruiken of afvullen zoals u dit doet.
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 Bijvoorbeeld:

 •  Voor wijnflessen die ontworpen zijn om een minimum aantal keer (bijvoorbeeld 7 
keer) te kunnen worden hergebruikt, kunt u op vraag 2 met JA antwoorden.

 •  Voor gewone kartonnen dozen, die ontworpen zijn om eenmalig te worden gebruikt, 
kunt u op vraag 2 niet met JA antwoorden, zelfs	indien	deze	kartonnen	dozen	
af	en	toe	een	2de	of	een	3de	keer	worden	gebruikt.

 VRAAG 03 

Deze vraag is voor de verpakkingsverantwoordelijke niet relevant wanneer het gaat 
om verpakkingen in poolsystemen, zoals besproken onder vraag 1, c). Wanneer de 
verpakking in een dergelijk poolsysteem circuleert, is er automatisch een positief 
antwoord op vraag 3.

Indien u de verpakking opnieuw wil gebruiken, dan zal u een systeem moeten instellen om 
verpakkingen op de plaats te krijgen waar u ze hervult.

Met systeem wordt bedoeld die organisatorische, technische, logistieke en/of financiële (bij-
voorbeeld statiegeld) maatregelen die maken dat de verpakking effectief voor hetzelfde doel 
opnieuw wordt gebruikt.

Geef een korte beschrijving van uw “hergebruiksysteem” in uw stavingsdossier.

Vermits de verpakking in het systeem minimaal 2 keer opnieuw moet worden gebruikt, d.w.z. 
3 keer moet worden gebruikt, zal u bij de beschrijving van uw systeem hiervoor aandacht 
moeten hebben in uw stavingsdossier.

Zo’n element kan zijn: U verkoopt jaarlijks een volume X (aantal verpakkingseenheden) aan 
producten, en u zet hiervoor slechts Y verpakkingen in.

�BELANGRIJKE�OPMERKING: 

Het�aantal�keer�dat�een�verpakking�opnieuw�gebruikt�wordt�(zie�vraag�3),�
is�niet�gelijk�aan�de�technische�kwalificaties�die�bepalen�hoeveel�maal�een�
verpakking technisch gezien kan gebruikt worden (zie vraag 2).

Het�aantal�keer�dat�een�verpakking�theoretisch�gezien�opnieuw�kan�worden�
gebruikt (vraag 2) is steeds hoger dan twee keer (vraag 3).
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05.05. PRODUCTGROEPEN

CODE PRODUCTGROEPEN

 00 9 Levende dieren, planten, en producten van de bloementeelt
Levende dieren, planten en producten van de bloementeelt.

 01 0 Dierlijke producten en afgeleiden
Vlees en eetbare slachtafvallen, vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewer-
velde waterdieren; Melk en zuivelproducten, vogeleieren, natuurlijke honing; Andere 
eetbare producten van dierlijke oorsprong, niet inbegrepen in een andere productfa-
milie.

 01 1 Plantaardige producten
Groenten, planten, wortels en knollen voor voedingsdoeleinden, fruit, schillen van 
citrusvruchten en van meloenen; Koffie, thee, maté en specerijen, granen, producten 
van de meelindustrie, mout, zetmeel, inuline, tarwegluten; Oliehoudende zaden 
en vruchten, allerlei zaden, zaaigoed en vruchten, planten voor industrieel en ge-
neeskundig gebruik, stro en voeder; Gommen, harsen en andere plantensappen en 
plantenextracten; Andere producten van plantaardige oorsprong niet inbegrepen in 
een andere productfamilie.

 01 2 Dierlijke en plantaardige vetten en oliën
Dierlijke en plantaardige vetten en oliën en dissociatieproducten daarvan, bewerkt 
voedingsvet, was van dierlijke of van plantaardige oorsprong.

 01 3 Andere voedingsproducten
Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere 
ongewervelde waterdieren; Suiker en suikerwerk, cacao en bereidingen daarvan, 
bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk, gebak; Bereidingen van 
groenten, van vruchten en van andere plantendelen; Diverse voedingspreparaten.

 01 4 Dranken
Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn.

 02 0 Veevoeder
Voermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen, voormengsels, resten en afval 
van de voedselindustrie, diverse diervoeders.

 03 0 Tabak
Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten.

Productgroepen
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 04 0 Minerale producten
Zout, zwavel, aarde en steen, gips, kalk en cement; Ertsen, slakken en assen; Mi-
nerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan, bitumineuze stoffen, 
minerale was.

 05 0 Chemische producten
Anorganische chemische producten, organische chemische producten, anorganische 
of organische verbindingen van edele metalen, van zeldzame aardmetalen.

 05 1 Pharmaceutische producten
Pharmaceutische producten en in vitro diagnostica.

 05 2 Meststoffen
Meststoffen.

 05 3 Verven, vernissen, drukinkten, aanverwante producten en grondstoffen
Verven, vernissen, drukinkten, aanverwante producten en grondstoffen die in de 
fabricatie van de producten van deze rubriek gebruikt worden.

 05 4 Cosmetica
Parfumerie- en toiletartikelen en cosmetische producten.

 05 5 Reinigings- en onderhoudsproducten
Zeep, organische tensioactieve producten, wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, 
bereide was, poetsen onderhoudsmiddelen.

 05 6 Kleefstoffen, zelfklevende stoffen en aanverwante producten
Eiwitstoffen, gemodifieerd zetmeel, lijm, enzymen, mastiek.

 05 7 Explosieven
Kruit en springstoffen, pyrotechnische artikelen, lucifers, vonkende legeringen, ont-
vlambare stoffen.

 05 8 Producten voor fotografie
Producten voor fotografie of voor cinematografie.

 05 9 Diverse producten van de chemische industrie
Etherische oliën en harsaroma’s, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta’s.

 06 0 Kunststoffen
Kunststoffen en daaruit vervaardigde producten.

 07 0 Rubber
Rubber en daaruit vervaardigde producten.

 08 0 Leder en bont
Vellen, pelterijen, leder, lederwaren, zadel- en tuigmakerswerk, reisartikelen, hand-
tassen en dergelijke bergingsmiddelen, producten van darmen, pelterijen en 
bontwerk, namaakbont.
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 09 0 Hout in planken
Planken, houten panelen, houten elementen voor de bouw en de verpakking.

 09 1 Meubelen
Meubelen, bureaumeubelen, atelierstoelen, zetels en stoelen voor theater en trans-
portmiddelen, ingebouwde meubelen.

 09 2 Houtwaren, kurk of vlechtwerk
Hout, houtskool en houtwaren, kurk en kurkwaren, vlechtwerk en mandenmakerswerk.

 10 0 Houtpulp
Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen, papier en karton voor 
het terugwinnen (resten en afval).

 10 1 Papier en karton (hetzij als grondstof, hetzij als verwerkt product)
Papier en karton, cellulose-, papier- en kartonwaren.

 10 2 Artikelen van de uitgeverij en drukkerij
Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van andere grafische industrie, geschreven 
of getypte teksten en plannen.

 11 0 Textiel
Textielstoffen en textielwaren.

 12 0 Kleding accessoires
Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen, delen daarvan, hoofddeksels en delen 
daarvan, paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen alsmede 
delen daarvan, geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of 
van dons, kunstbloemen, werken van mensenhaar.

 13 0 Producten van steen, gips, cement, glas, keramiek
Producten van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke 
stoffen, keramische producten, glas en glaswerk.

 14 0 Ferrometalen
Gietijzer, ijzer en staal, producten van gietijzer, van ijzer en van staal.

 14 1 Non ferrometalen
Koper, nikkel, aluminium, lood, zink, tin, andere onedele metalen, cermets en pro-
ducten van deze stoffen.

 14 2 Diverse metaalfabrikaten
Diverse metaalfabrikaten, toebehoren voor het bouwbedrijf, bruggen, vakwerk, buis- 
en ketelwerk; Gereedschappen en uitrustingen, messenmakerswerk, tafelbestek, delen 
vandeze artikelen van onedel metaal.

 14 3 Machines en mechanische werktuigen
Machines, toestellen en mechanische werktuigen, delen van deze machines of toes-
tellen
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 14 4 Machines en electrotechnisch materiaal
Electrische machines, apparaten, uitrustingsstukken alsmede delen daarvan, toes-
tellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen 
of het weergeven van beelden en geluid voor televisie alsmede delen en toebehoren 
van deze toestellen.

 14 5 Transportmateriaal
Delen en toebehoren van rollend en ander materieel voor spoor-en tramwegen 
alsmede delen daarvan, mechanische (electromechanische daaronder begrepen) 
signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer, delen en toebehoren van au-
tomobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over 
land alsmede delen en toebehoren daarvan, delen en toebehoren van luchtvaart en 
ruimtevaart, delen en toebehoren van scheepvaart.

 14 6 Instrumenten en meetapparatuur
Optische instrumenten en toestellen, apparaten en toestellen voor de fotografie en 
de cinematografie, meet-, verificatie-, controle- en precisieinstrumenten, -apparaten 
en toestellen, delen en toebehoren van deze instrumenten, -apparaten en toestellen, 
uurwerken, muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten.

 15 0 Medische hulpmiddelen
Operatielinnen, artikelen van papier voor klinisch gebruik, incontinentiemateriaal 
voor volwassenen, geimpregneerde watten, gaas, windels voor medisch gebruik, 
verbandstoffen, hechtingsmaterieel, medische en veiligheidshandschoenen, medische 
apparatuur en instrumenten en orthopedische artikelen, …

 16 0 Wapens
Wapens en munitie, onderdelen en toebehoren.

 17 0 Verlichtingstoestellen
Verlichtingstoestellen niet inbegrepen in een andere productfamilie, lichtreclames, 
verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen.

 18 0 Speelgoed en sportartikelen
Speelgoed, spelen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen, onderdelen en toe-
behoren.

 19 0 Kunstvoorwerpen
Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.

 20 0 Varia
Producten niet inbegrepen in een andere productfamilie



Bijkomende opmerkingen betreffende de toepassing van het samenwerkingsakkoord 
voor bedrijfsmatige verpakkingen van producten die op de site van het bedrijf blijven: 

Als site wordt beschouwd: een afgebakend terrein waarop één of meerdere bedrijven actief zijn.

Goederen kunnen op de site ingepakt worden, om elders op dezelfde site (in hetzelfde 
bedrijf, of een ander bedrijf) weer uitgepakt te worden.

Deze verpakkingsactiviteiten dienen om het product te transporteren op de site zelf, of om 
de producten tijdelijk op de site te kunnen stockeren, alvorens ze hun definitieve conditio-
nering krijgen.

 •  er is geen facturatie tussen de bedrijven (verschillende btw-nummers): bedrijfsin-
terne verpakking – in dit stadium geen verpakking onderhevig aan het samen-
werkingsakkoord.

 •  er is enkel facturatie tussen de bedrijven (verschillende btw-nummers) voor de 
dienst van (her)verpakken van het product (dus geen facturatie voor het product 
zelf): bedrijfsinterne verpakking – in dit stadium geen verpakking onderhevig aan 
het samenwerkingsakkoord.

 •  er is ook facturatie tussen de bedrijven (verschillende btw-nummers) voor het 
product zelf: verpakking onderhevig aan het samenwerkingsakkoord.

Bedrijfsinterne verpakkingen

 OPMERKING : 

Bij goederen die een site van een bedrijf verlaten, en dus vervoerd worden over de 
openbare weg, is er nooit sprake van bedrijfsinterne verpakking. De verpakking van 
deze goederen is onderhevig aan het samenwerkingsakkoord, zelfs wanneer de sites 
waartussen de producten worden vervoerd, behoren tot hetzelfde bedrijf (zelfde of 
verschillende btw-nummers).
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Verlaat het verpakte product de site(1) waar het 
verpakt werd, m.a.w. werd het verpakte product 

vervoerd over de openbare weg?

Is er tussen de verzendende entiteit en de 
ontvangende entiteit die op de site aanwezig 

zijn, facturatie voor het verpakte product?

Behoren de verzendende entiteit en de 
ontvangende entiteit op de site tot een zelfde 

«groep»(2) ?

Bestaat er tussen de verzendende entiteit en de 
ontvangende entiteit een exclusief contract(3) 

betreffende de geleverde diensten?

Verpakking onderhevig aan het 
Samenwerkingsakkoord

In dit stadium geen verpakking 
onderhevig aan het 

Samenwerkingsakkoord(5)

JA

NEEN

NEEN

NEEN

NEEN

JA

JA

JA

Beslissingsboom bedrijfsinterne 
verpakkingen

(1)  Site: een afgebakend terrein waarop één of meerdere entiteiten hun activiteiten (productie, logistiek, dienstverlening, enz) uitvoeren.
(2)  Bedrijven behoren tot een zelfde groep wanneer ze of een geconsolideerde jaarrekening neerleggen, of behoren tot 

dezelfde eigenaars, of behoren tot een zelfde groep meerderheidsaandeelhouders.
(3)  De werkzaamheden die door de uitvoerende entiteit worden verricht op de betreffende site moeten exclusief zijn voor 

de opdrachtgevende entiteit op dezelfde site. Wanneer de uitvoerende entiteit op de betreffende site tevens werk-
zaamheden uitvoert voor opdrachtgevers die niet op de site aanwezig zijn, is er geen sprake van exclusief contract 
tussen de entiteiten.

(4)  Wanneer de site doorkruist wordt door de openbare weg, en de goederen deze weg moeten oversteken om het ander 
gedeelte van de site te kunnen bereiken, mag men stellen dat de goederen de site niet hebben verlaten.

(5)  Wanneer de betreffende verpakking verder wordt gebruikt, dan dienen de bestaande regels voor de bepaling van de 
verpakkingsverantwoordelijkheid te worden toegepast.
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