De aangifte voor wijnen
en gedistilleerde dranken
Deze infokaart is een aanvulling op de brochure ‘Waarom aansluiten bij Fost Plus?’ en bevat specifieke informatie voor de
sector van wijnen en gedistilleerde dranken. U vindt hier een antwoord op volgende vragen:
• Wat is het verschil tussen een huishoudelijke en een bedrijfsmatige verpakking?
• Wat is het verschil tussen de wettelijke verpakkingsheffing (vroegere ecotakswetgeving) en de wettelijke informatie- en
terugnameplicht?
• Hoe vult u uw aangifte in?

1. Onderscheid tussen huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen
in deze sector
Huishoudelijke verpakkingen

Bedrijfsmatige verpakkingen

• Flessen (glas, stenen kruiken, …) en blikjes

• Paletten, plastieken folie rond paletten, …

• Cubitainers en aanverwanten ≤ 20 l

• Cubitainers en aanverwanten > 20 l

• Omverpakkingen: kisten, dozen, … die maximum 3 eenheden bevatten

• Kisten, dozen, … die meer dan 3 eenheden bevatten

Aangeven bij Fost Plus

Aangeven bij VAL-I-PAC

2. Ecoboni en verpakkingsheffing versus informatie- en terugnameplicht
De wettelijke verplichtingen op verpakkingen vloeien voort uit twee verschillende wetgevingen:
1. De wettelijke ecoboni en de verpakkingsheffing op drankverpakkingen waarvoor u zich in orde stelt bij Douane en Accijnzen.
2. De wettelijke informatie- en terugnameplicht voor huishoudelijke verpakkingen waarvoor u zich in orde kunt stellen via Fost Plus.
Het betalen van de verpakkingsheffing bij Douane en Accijnzen (Ministerie van Financiën) stelt u dus niet vrij van de informatie- en
terugnameplicht van de verpakkingen.

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

3. De aangifte
Principes
Fost Plus heeft samen met de Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd (BFWG), een aantal standaardreferenties voor glazen
flessen, stenen kruiken, cubitainers, blikjes en omverpakkingen gedefinieerd. U vindt deze referenties terug op de aangifte zelf.
We maken onderscheid tussen:
1. flessen met een normaal gewicht en flessen met een verlaagd gewicht;
2. omverpakkingen in karton, hout en staal.
Voor elke referentie is het gemiddeld gewicht van de verpakking berekend, rekening houdend met etiketten, kurken e.d.

Welke verpakkingen?
Via de aangifte voor wijnen en gedistilleerde dranken kunt u de aangifte doen van de eenmalige glazen flessen, stenen kruiken,
cubitainers, blikjes en huishoudelijke omverpakkingen van wijnen en gedistilleerde dranken.
Moet u, naast deze verpakkingen, ook verpakkingen van andere producten of herbruikbare verpakkingen aangeven?
Vanaf de aangifte 2015 hebt u de mogelijkheid om enkele verpakte producten, die ook vaak in deze sector aangegeven dienen te worden,
in de aangifte voor wijnen en gedistilleerde dranken op te nemen.
U kunt natuurlijk voor al de verpakte producten of herbruikbare verpakkingen ook de detailaangifte gebruiken. Meer informatie over de
detailaangifte vindt u terug in een aparte infokaart. U kunt deze downloaden op de website www.efost.be

Hoe vult u de aangifte in?
Voor elke referentie op de aangifte die voor u van toepassing is, noteert u het aantal verpakkingen, dat u in België op de markt hebt
gebracht.

Voorbeelden:
•		 Voor 3 flessen wijn van 750ml in een kartonnen doos, geeft u het aantal flessen aan onder referentie 36 en het aantal kartonnen
dozen onder referentie 108.
•		 Voor 6 flessen wijn van 750ml in een kartonnen doos, geeft u het aantal flessen aan onder referentie 36. De kartonnen doos is in
dit voorbeeld een bedrijfsmatige omverpakking (meer dan 3 eenheden per doos) en hoeft u dus niet op te nemen in uw aangifte
voor Fost Plus.
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Mandaten
Uw buitenlandse leverancier neemt een deel van uw aangifte over?
Indien u buitenlandse leveranciers hebt gemandateerd om een deel van uw aangifte over te nemen, stuurt u jaarlijks, samen met uw
aangifte, de lijst van de betrokken leveranciers en de geleverde hoeveelheden op. Meer informatie vindt u in een aparte infokaart.
U neemt de aangifte over van een of meerdere verpakkingsverantwoordelijken?
Is uw onderneming niet in België gevestigd en hebben uw Belgische klanten u gemandateerd om de aangifte van hen over te nemen?
Stuur dan jaarlijks, samen met uw aangifte, de lijst van de vertegenwoordigde klanten en de geleverde hoeveelheden op.
Meer details vindt u terug in een aparte infokaart.

Aangifte online of in Excel
Online via FostPack
U kunt de aangifte op een snelle en eenvoudige manier invullen via de applicatie FostPack. Surf naar www.efost.be voor alle nodige
informatie.
In Excel
Als lid van de Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd (BFWG)1 kunt u bij de federatie een excelbestand verkrijgen, waarin u uw
lidnummer en de aantallen invult. Stuur het bestand vervolgens op naar business.administration@fostplus.be.

Meer informatie nodig?
Surf naar www.fostplus.be (deel ondernemingen) voor meer informatie.
U vindt er alle details over de andere aangiftesystemen en de brochure ‘Waarom aansluiten bij Fost Plus?’.
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Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd (BFWG)
Livornostraat 13 bus 5, 1060 Brussel
fbvs.bfwg@skynet.be
Telefoon: + 32 2 537 00 51 – Fax: + 32 2 537 81 56
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