Herbruikbare verpakkingen
Deze infokaart is een aanvulling op de brochure ‘Waarom aansluiten bij Fost Plus?’ en bevat specifieke informatie over
herbruikbare verpakkingen. U vindt hier een antwoord op volgende vragen:
•
•
•

Wat is een herbruikbare verpakking?
Hoe kunt u zich hiervoor in orde stellen?
Hoe geeft u herbruikbare verpakkingen aan in uw aangifte?

1. Wat is een herbruikbare verpakking?
Een herbruikbare verpakking is een verpakking die bestemd en ontworpen is om een minimum aantal keer voor hetzelfde doel
gebruikt te worden.
De verpakking moet aan bepaalde technische vereisten voldoen en opgenomen zijn in een systeem dat het hergebruik mogelijk
maakt. De beslissingsboom op de volgende pagina kan u helpen bepalen of een verpakking herbruikbaar is of niet.
Opgelet: voor draagtassen gelden specifieke criteria:
• Eenmalige draagtassen zijn lichte draagtassen, ontworpen voor eenmalig gebruik en waarvoor geen systeem bestaat om ze in te
wisselen.
• Herbruikbare draagtassen zijn draagtassen die ontworpen zijn om hergebruikt te worden voor hetzelfde doel en waarvoor een
systeem bestaat om de versleten draagtassen in te wisselen.
• Draagtassen die geen verpakking zijn, zijn draagtassen gemaakt uit stevig materiaal, die ontworpen zijn om quasi onbeperkt
hergebruikt te worden voor hetzelfde of een ander doel en waarvoor bijgevolg geen systeem van inwisselbaarheid bestaat.
Voorbeelden zijn: draagtassen uit nylon, katoen, jute, riet, geweven (kunst)stof.

Voorbeelden:
Herbruikbare verpakking
• een drankverpakking met statiegeld
• een herbruikbare draagtas
Niet-herbruikbare verpakking
• een schoendoos
• een metalen koekjesdoos
• een navulverpakking van waspoeder

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

2. Beslissingsboom ‘Herbruikbare verpakkingen’
Meer toelichtingen over de beslissingsboom vindt u terug in het begrippendocument van de IVC
op http://www.ivcie.be/admin/upload/page/file/422.pdf
Heeft de verpakkingsverantwoordelijke de wil om deze verpakking opnieuw te gebruiken voor hetzelfde doel?

ja

neen

Blijft de verpakking eigendom van een georganiseerde pool of
heeft de pool een systeem van registratie van herstelling en
aantal keer hergebruik?

ja

neen
Geen herbruikbare verpakking

Voldoet de verpakking aan alle technische vereisten om een minimum aantal keer te hergebruiken voor
hetzelfde doel (kwaliteit, bescherming, …)?

ja

neen
Geen herbruikbare verpakking

Bestaat er een systeem om de gebruikte verpakkingen een minimum aantal keer te gebruiken voor
hetzelfde doel?

ja
Herbruikbare verpakking
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neen
Geen herbruikbare verpakking

3. Hoe kunt u zich in orde stellen voor herbruikbare verpakkingen?
Voor herbruikbare verpakkingen geldt enkel de informatieplicht. U kunt zich hiervoor rechtstreeks bij de bevoegde overheid, de IVC1,
in regel stellen of via een aansluiting bij Fost Plus.
Als u uw eenmalige verpakkingen bij Fost Plus aangeeft, moet u de herbruikbare verpakkingen in diezelfde aangifte opnemen. Voor de
herbruikbare verpakkingen wordt geen bijdrage aangerekend.
Indien u enkel herbruikbare verpakkingen aangeeft bij Fost Plus, betaalt u jaarlijks wel een minimumbijdrage van 30 euro.

4. De aangifte van herbruikbare verpakkingen
De meest voorkomende herbruikbare verpakkingen zijn de herbruikbare drankverpakkingen en de herbruikbare serviceverpakkingen.

4.1 Herbruikbare drankverpakkingen
De jaarlijkse aangifte
De herbruikbare drankverpakkingen kunt u online aangeven via een detailaangifte of een forfaitaire aangifte.
Detailaangifte
Maakt u gebruik van de detailaangifte of de sectoraangifte ‘Aangifte voor wijnen en gedistilleerde dranken’ voor de eenmalige
verpakkingen? Dan kunt u de herbruikbare drankverpakkingen aangeven via de detailaangifte.
Opgelet:
• Het gewicht van een eenmalige multipack van een herbruikbare verpakking noteert u bij ‘multipack’ op de verpakkingsfiche en
niet bij ‘herbruikbaar’.
•	De elementen die deel uitmaken van de herbruikbare verpakking zijn eveneens herbruikbaar. Zo geeft u het etiket en de
kroonkurk van een herbruikbare fles eveneens aan als herbruikbaar.

Voorbeeld:
U maakt een verpakkingsfiche voor 6 herbruikbare flesjes bier in een kartonnen houder. Het gewicht van de flesjes, etiketten
en kroonkurken vult u in bij ‘herbruikbaar’ en het gewicht van de kartonnen houder in bij ‘multipack’. Voor
het gewicht aangegeven als ‘multipack’ wordt een bijdrage aangerekend.

Forfaitaire aangifte
Doet u een forfaitaire aangifte, dan kunt u de herbruikbare drankverpakkingen aangeven via de specifieke productfamilies.

De aangifte van nieuwe herbruikbare drankverpakkingen
Samen met uw jaarlijkse aangifte hebben we een schatting nodig van het procentueel aandeel nieuwe herbruikbare
drankverpakkingen t.o.v. het totaal aantal herbruikbare drankverpakkingen dat u in dat jaar bij Fost Plus aangeeft. Nieuwe
herbruikbare verpakkingen zijn herbruikbare verpakkingen die voor het eerst worden gebruikt, ofwel omdat er een ‘nieuw’ type fles is,
ofwel omdat er onvoldoende ‘oude’ zijn, bijvoorbeeld als gevolg van breuk.

Voorbeeld:
U hebt in uw aangifte 2014 bij Fost Plus 2000 herbruikbare flessen aangegeven, waarvan 1000 in water en 1000 in bier. Van
de 1000 waterflessen zijn er 50 nieuwe flessen, die u in 2014 voor het eerst hebt gebruikt. Van de 1000 bierflessen zijn er 100
nieuwe flessen.
Bij water vult u bijgevolg 5% in (50 nieuwe t.o.v. 1000 in totaal), bij bier wordt dit 10% (100 nieuwe t.o.v. 1000 in totaal).

Meer informatie over de detailaangifte en de forfaitaire aangifte vindt u terug in een aparte infokaart op de website www.fostplus.be
(deel Ondernemingen). De aangifte van de nieuwe herbruikbare verpakkingen dient u eveneens online in samen met de detailaangifte
of forfaitaire aangifte.
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4.2 Herbruikbare serviceverpakkingen
Voor de aangifte van herbruikbare serviceverpakkingen, kunt u gebruikmaken van een detailaangifte of de specifieke aangifte voor
serviceverpakkingen.
Voor meer informatie over deze aangiften verwijzen we naar de aparte infokaarten die beschikbaar zijn op onze website www.fostplus.be
(deel Ondernemingen).

Meer informatie nodig?
Andere publicaties kunt u terugvinden op www.fostplus.be (deel Ondernemingen):
•
‘Waarom aansluiten bij Fost Plus?’
•
De detailaangifte
•
De forfaitaire aangifte
•
De aangifte voor wijnen en gedistilleerde dranken
•
De aangifte van serviceverpakkingen
•
De multipacks
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