U neemt als Belgische
onderneming de aangifte over?
Deze infokaart is een aanvulling op de brochure ‘Waarom aansluiten bĳ Fost Plus?’. U vindt hier specifieke informatie voor
Belgische ondernemingen die de aangifte overnemen van een of meerdere Belgische verpakkingsverantwoordelĳke(n) met
wie ze een economische of juridische band hebben.

1. In welke situatie kunt u de aangifte overnemen?
U kunt als Belgische onderneming aansluiten bĳ Fost Plus voor een of meerdere verpakkingsverantwoordelĳken en op die manier hun
aangifte overnemen in de volgende situaties:
• Als moederbedrĳf voor uw Belgisch filiaal;
• Als holding voor uw Belgische operationele onderneming;
• Als franchisegever voor uw Belgische franchisenemer;
• Als aankoopcentrale voor uw Belgische leden.
Opgelet:
• Als franchisegever of aankoopcentrale kunt u enkel de aangifte overnemen voor de verpakte producten die via u besteld of
geleverd werden.
• U kunt enkel de aangifte overnemen voor de verpakte producten. Voor serviceverpakkingen gelden andere voorwaarden.
Meer informatie hierover vindt u terug in een aparte infokaart.
Belangrĳk: indien u ook zelf verpakkingsverantwoordelĳke bent, moet u zelf aan de informatie- en terugnameplicht voldoen via een
ander lidmaatschap. Meer informatie hierover vindt u terug in de brochure ‘Waarom aansluiten bĳ Fost Plus?’. U kunt deze downloaden
op onze website www.fostplus.be (deel ondernemingen).

2.Het mandaat
U dient een schriftelĳke toelating, een mandaat, te ontvangen van de verpakkingsverantwoordelĳke die wenst dat u de aangifte
overneemt.
Dit schriftelĳk mandaat vermeldt alle details van de verpakkingsverantwoordelĳke. Het bevat ook duidelĳke afspraken over het startjaar
van het mandaat, m.a.w. vanaf welk jaar u de aangifte overneemt.
U kunt een blanco mandaatformulier downloaden op onze website www.fostplus.be (deel ondernemingen).
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3. De aangifte en de mandatenlijst
Aangifte
Voor de aangifte zelf gebruikt u de detailaangifte of de forfaitaire aangifte. Meer informatie hierover vindt u terug in een aparte infokaart.
U kunt de aangifte online indienen via de applicaties FostPack of ePack. Alle informatie hierover vindt u terug op de website www.efost.be.

Mandatenlijst
U dient jaarlĳks, samen met uw aangifte, een lĳst op te stellen van de Belgische verpakkingsverantwoordelĳken waarvoor u de aangifte
overneemt. Een geldige mandatenlĳst moet volledig ingevuld zĳn.

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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