Hoe past u
de Groene Punt-tarieven toe?
• De bijdrage per verpakkingseenheid (zoals beschreven op
1 verpakkingsﬁche) bedraagt minstens 0,000001 euro. Als de
bijdrage op basis van de gewichten lager ligt, zal ze worden
verhoogd tot 0,000001 euro.
• Elk verpakkingselement dat kan worden losgemaakt van de
eigenlijke verpakking (etiket, dop, …) moet worden aangegeven
aan het materiaal waaruit het bestaat.
Voorbeeld: een telefoon, verpakt in een kartonnen doos. Deze
telefoon bestaat uit een apparaat, een batterij, 2 kabels en een
telefoonstekker. Het apparaat is verpakt in een plastic ﬁlm
(aan te geven aan tarief ‘andere valoriseerbaar, plastic (011)’)
voorzien van een papieren etiket (aan te geven aan tarief
‘papier-karton (002)’). Drie plastic zakken bevatten de kabels,
de batterij en de telefoonstekker (aan te geven aan tarief
‘andere valoriseerbaar, plastic (011)’) voorzien van drie etiketten
(aan te geven aan tarief ‘papier-karton (002)’).
Opgelet: de huishoudelijke verpakkingen waarop een
doodshoofd aangebracht is, moeten steeds worden
aangegeven aan één van de tarieven ‘andere valoriseerbaar’
of ‘andere niet-valoriseerbaar’. Deze regel zal worden herzien
zodra een wettelijke deﬁnitie van de gevaarlijke producten
beschikbaar is.
• Het tarief glas (001) geldt voor flessen, flacons en
bokalen in verpakkingsglas, met uitzondering van de
verpakkingselementen in pyrex, kristal of natuurlijk
opaalglas dat meer dan 600 ppm fluor bevat. Voor die
verpakkingselementen geldt het tarief ‘andere nietvaloriseerbaar (017)’.
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• Het tarief papier-karton (002) geldt voor alle
verpakkingselementen in papier-karton die voor minstens 85%
uit papier-karton bestaan. Dit betekent dat minder dan 15%
(van het gewicht) mag bestaan uit materialen die niet makkelijk
kunnen worden losgemaakt door de verbruiker, zoals hecht
gelijmde, geïmpregneerde of gelamineerde andere materialen.
Vertegenwoordigt het papier-karton minder dan 85% van het
totaalgewicht, dan geldt het tarief ‘andere valoriseerbaar (012)’
(bv. bepaalde broodzakken, bepaalde kipzakken, enz.).
• Het tarief staal (003) is van toepassing voor alle
verpakkingselementen die meer dan 50% staal bevatten.
Verpakkingselementen die minder dan 50% staal bevatten
maar waarbij staal het grootste gewicht vertegenwoordigt
en de dikte van de verpakking < 50 μ is, is het tarief ‘andere
valoriseerbaar (013)’ van toepassing. Indien de dikte van de
verpakking > 50 μ is, is het tarief ‘andere niet-valoriseerbaar
(018)’ van toepassing.
• Het tarief aluminium (004) is van toepassing voor alle
verpakkingselementen die in gewicht meer dan 50% aluminium
bevatten en een minimale dikte hebben van 50 μ.
Bevat het verpakkingselement minder dan 50% aluminium en
is de dikte < dan 50 μ, dan is het tarief ‘andere valoriseerbaar
(013)’ van toepassing. Bevat het verpakkingselement minder
dan 50% aluminium (maar aluminium is het materiaal met
grootste gewicht) en is de dikte groter dan 50 μ, dan is het
tarief ‘andere niet-valoriseerbaar (018)’ van toepassing.
• Het tarief PET (005) is van toepassing voor flessen en flacons
in transparante PET, die bovendien kleurloos, groen of blauw
zijn, evenals voor doppen in PET.

• Het tarief HDPE (007) is van toepassing voor flessen en
flacons in HDPE en doppen in HDPE.
• Het tarief drankkartons (008) geldt voor elk
verpakkingselement in gelamineerd karton – met of zonder
dop – dat bestaat uit karton/plastic/aluminium of karton/
plastic en dat wordt gebruikt voor de verpakking van vloeibare
voedingswaren, voornamelijk melk, zuivelproducten en
fruitsappen. Het geldt eveneens voor de navulpakken in
gelamineerd karton voor wasverzachters en detergenten.
• Het tarief ‘andere valoriseerbaar’ is van toepassing op alle
verpakkingselementen die niet vallen onder de voorgaande
tarieven en die bestaan uit materialen die beschouwd worden
als valoriseerbaar. Deze materialen zijn:
• PET (behalve flessen en flacons in transparante PET die
bovendien kleurloos, groen of blauw zijn en doppen in PET)
(011)
• HDPE (geen flessen, flacons of doppen) (011)
• Ander enkelvoudig plastic (PVC, PP, PS, EPS, …) (011)
• Ander meervoudig plastic (011)
• Papier-karton (< 85%) (012)
• Papier-karton/aluminium (< 50%/< 50 μ) (012)
• Papier-karton/plastic
(012, 014 in functie van het materiaal met het grootste
gewicht)
• Papier-karton/plastic/aluminium (< 50%/< 50 μ)
(012, 013, 014 in functie van de samenstelling*)
• Aluminium (< 50 μ) (013)
• Plastic/aluminium (< 50%/< 50 μ) (014)
• Hout (016)
• Textiel, inclusief natuurvezels (016)
• Staal < 50% maar het grootste gewicht en de dikte < 50 μ (013)

• Het tarief ‘andere niet-valoriseerbaar’ is van toepassing voor
de verpakkingen en de verpakkingselementen en/of materialen
die niet beantwoorden aan de toepassingsvoorwaarden van de
tarieven hierboven vermeld (voorbeeld keramiek, porselein):
• Samengestelde verpakkingen waarvan het grootste gewicht
afkomstig is van glas (017)
• Samengestelde verpakking (018) met:
• Het gewicht aan aluminium < 50% van het totaalgewicht
(maar toch het grootste gewicht) en de dikte > 50 μ
OF
• Het gewicht aan staal < 50% van het totaalgewicht (maar
toch het grootste gewicht) en de dikte > 50 μ
• Andere materialen (019)

* Deze samengestelde verpakking krijgt het tarief ‘andere niet-valoriseerbaar’ (018), als het aluminium dat minder dan 50%
vertegenwoordigt in gewicht en een dikte heeft > 50 μ, het materiaal blijft met het grootste gewicht.
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