
Multipacks
Deze infokaart is een aanvulling op de brochure ‘Waarom aansluiten bij Fost Plus?’ en bevat specifieke informatie over 
multipacks. U krijgt hier een antwoord op volgende vragen:

•	 Wat	zijn	multipacks?
•	 Hoe	bepaalt	u	of	een	huishoudelijke	verpakking	een	multipack	is	of	niet?
•	 Hoe	geeft	u	multipacks	correct	aan	in	uw	aangifte?

1. Wat is een multipack?
Een	multipack	is	een	huishoudelijke	verpakking	die	verschillende	individueel	
verpakte	verbruikseenheden	verzamelt	en	bestemd	is	om	op	die	manier	aan	
de	consument	te	verkopen.	Concreet	betekent	dit	dat	de	consument	deze	
verzamelverpakking	of	multipack	kan	verwijderen	zonder	dat	dit	de	kenmerken	van	
de	individuele	producten	beïnvloedt.

2. Wanneer is een verpakking een multipack?
Elk	multipack	moet	voldoen	aan	deze	basisvoorwaarde:	“de	verzamelverpakking	(de	verpakking	rond	individueel	verpakte	
verbruikseenheden)	moet	specifiek	ontworpen	zijn	om	aan	de	consument	verkocht	te	worden”.

Om	dit	te	bepalen	bestaan	er	enkele	praktische	regels.	We	vermelden	ze	hier	zodat	u	voor	uw	producten	kunt	bepalen	welke	
verpakkingen	een	multipack	zijn	en	bijgevolg	bij	Fost	Plus	moeten	worden	aangegeven.

We	maken	een	onderscheid	tussen	dranken,	snoepgoed,	andere	verbruiksproducten	en	niet-verbruiksproducten.

Info: Hebt	u	verpakkingen	die	de	limieten	van	de	praktische	regels	overschrijden?	Dan	zijn	deze	verzamelverpakkingen	‘bedrijfsmatige	
secundaire	verpakkingen’,	die	u	niet	bij	Fost	Plus	dient	aan	te	geven.	(uitzondering:	zie	promotionele	aanbiedingen)
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Dranken

Wijnen en gedistilleerde dranken 
(Wijn,	champagne,	schuimwijn,	cider,	
aperitieven	en	brandewijn)

De	verzamelverpakking	is	een	multipack	als:
het	aantal	verbruikseenheden in de 
verzamelverpakking ≤ 3.

Alle andere dranken
De	verzamelverpakkingen	van	deze	individueel	verpakte	producten	zijn	een	multipack	als	voldaan	is	aan	twee	voorwaarden:

1.	De	producten	in	de	verzamelverpakking,	die	individueel verpakt zijn,	worden	ook	afzonderlijk	aan	de	consument	verkocht.
EN
2.	Een	verbruikseenheid	voldoet	aan	een	van	deze	bijkomende	voorwaarden:

Inhoud ≥ 1 l < 1 l

De	verzamelverpakking		
is	een	multipack	als:	

het totale volume van alle 
verbruikseenheden	in	de	
verzamelverpakking < 10 l

het totaal aantal 
verbruikseenheden	in	de	
verzamelverpakking ≤ 12

Vb: 6	flessen	van	1,5	l	of		
8	drankkartons	van	1	l

12	blikjes	van	33	cl

Snoepgoed, koekjes, chocolade en ijs

De	verzamelverpakkingen	van	deze	individueel	verpakte	producten	zijn	een	multipack	als:	

1.	De	producten	in	de	verzamelverpakking,		
			die	individueel verpakt	zijn,	ook	afzonderlijk	
			aan	de	consument	worden	verkocht.
				EN
2.	Het	totale	gewicht	van	de	verzamelverpakking		
				aan	deze	voorwaarden	voldoet:
•	 Snoepgoed	≤ 1,2 kg

Vb.:	individueel	verpakte	bonbons	of	pralines

•	 Koekjes,	gebak,	e.d.	≤ 1,2 kg
Vb.:	candy-bars	

•	 Chocolade  ≤ 600 g
Vb.:	chocoladerepen

•	 IJs	≤ 3 l
Vb.:	ijslolly’s	of	ijshoorntjes

Opgelet:	Indien	er	geen	individuele	verpakking	is,	is	de	verzamelverpakking	een	primaire	verpakking.	
Vb.:	een	zakje	met	snoepjes	die	niet	individueel	verpakt	zijn.

Voorbeelden:

•	Een	kist	met	3	flessen	wijn
•	Een	pak	met	6	flessen	frisdrank	van	1,5	l
•	Een	pak	met	8	blikjes	bier	van	33cl

Voorbeelden:

•	Een	zak	individueel	verpakte	snoepjes	van	1	kg
•	Een	pak	individueel	verpakte	koeken	van	500	g
•	Een	pak	met	3	individueel	verpakte	repen	chocolade
•	Een	doos	met	6	individueel	verpakte	ijslolly’s
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Andere verbruiksproducten

De	verzamelverpakkingen	van	deze	individueel	
verpakte	producten	zijn	een	multipack	als	
voldaan	is	aan	twee	voorwaarden:

1.	De	producten	in	de	verzamelverpakking,	die individueel verpakt zijn,	worden	ook afzonderlijk aan	de	consument	verkocht.
EN
2.	Een	verbruikseenheid	voldoet	aan	een	van	deze	bijkomende	voorwaarden:

Inhoud ≥ 0,5 l of  0,5 kg
< 0,5 l of 0,5 kg en 
> 0,1 l of 0,1 kg

≤ 0,1 l of 0,1 kg

De	verzamelverpakking	is	een	
multipack	als	het	totaal aantal 
verbruikseenheden	in	de	
verzamelverpakking

≤	3 ≤	6 ≤	12 

Vb: 3	pakjes	koffie	van	500	g	
in	een	folie

4	flessen	shampoo	van	
250	ml	in	een	folie

een	plastiek	folie	met	
6 pakjes	chips	van	100	g

Indien	voorwaarden	1	en	2	niet	vervuld	zijn,	is	
de	verzamelverpakking	geen	multipack	maar	
een	primaire	huishoudelijke	verpakking.		
U	dient	deze	verpakking	bij	Fost	Plus	aan	te	
geven	als	primaire	verpakking.

Niet-verbruiksproducten

De	verzamelverpakkingen	van	deze	individueel	verpakte	producten	zijn	een	multipack	als	aan	deze	twee	voorwaarden	voldaan	is:

1.	De	producten	in	de	verzamelverpakking,	die individueel verpakt zijn,	worden	ook	afzonderlijk	aan	de	consument	verkocht.
EN
2.	Het aantal verbruikseenheden	in	de	verzamelverpakking	≤ 6	
Vb.:	3	doosjes	panty’s	in	een	plastic	folie

Indien	niet	aan	deze	voorwaarden	is	voldaan,	is	de	verzamelverpakking	geen	multipack	maar	een	primaire	huishoudelijke	verpakking.	
Geef	deze	verpakking	bij	Fost	Plus	aan	als	primaire	verpakking.

Voorbeelden:
•	Een	pak	wc-papier
•	Een	doos	met	100	theelichtjes
•	Een	plastic	folie	met	10	pakjes	papieren	zakdoeken
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Voorbeeld:

•	Een	doos	individueel	verpakte	vaatwastabletten
•	Een	doosje	met	zakjes	oplossoep
•	Een	doosje	met	theezakjes
•	Een	doosje	met	rijstbuiltjes
•	Een	doosje	individueel	verpakte	smeerkaasjes
•	4	potjes	yoghurt	aan	elkaar	geklit

Voorbeelden:

•	2	spuitbussen	scheerschuim	van	400	ml	in	een	
plastic	folie

•	4	stukken	zeep	van	250	gr	in	een	plastic	folie
•	3	pakjes	chips	van	100	gr	in	een	plastic	folie
•	6	blikken	groenteconserven	van	400	ml	+	2	gratis	
blikken

NIET:	dranken	en	snoepgoed,	koekjes,	chocolade	of	ijs.



Promotionele aanbiedingen

De	verzamelverpakkingen	van	promotionele	aanbiedingen	worden	steeds	als	multipack	beschouwd,	ook	al	overschrijdt	de	promotionele	
aanbieding	de	limieten	voorzien	in	bovenstaande	praktische	regels.

Voorbeelden:
•	Een	pak	met	12	flesjes	water	van	50	cl	+	3	gratis	flesjes
•	6	blikken	groenteconserven	van	400	ml	+	2	gratis	blikken

De aangifte – hoe multipacks aangeven?

U	kunt	multipacks	in	de	volgende	aangiftes	opnemen:

De detailaangifte
Op	de	verpakkingsfiche	vult	u	het	gewicht	van	de	multipacks	op	de	voorziene	plaats	‘multipack’	in.		Het	gewicht	van	de	individuele	
verpakkingen	noteert	u	bij	de	eenmalige	verpakkingen.

Alle	informatie	over	het	invullen	van	de	detailaangifte,	vindt	u	in	een	aparte	infokaart	die	u	kunt	downloaden	op	www.fostplus.be	
(deel	ondernemingen).

Info:	het	gewicht	van	een	eenmalige	multipack	van	een	herbruikbare	verpakking	noteert	u	eveneens	in	bij	‘multipacks’	op	de	
verpakkingsfiche	en	dus	niet	bij	‘herbruikbaar’.

De forfaitaire aangifte
In	dit	aangiftesysteem	geeft	u	enkel	het	aantal	verkochte	verbruikseenheden	op	per	productfamilie.	
In geval van een multipack geeft u het aantal verkochte individuele verpakkingen (bv het aantal flessen) aan en dus niet het 
aantal verkochte multipacks.	

Alle	informatie	over	het	invullen	van	de	forfaitaire	aangifte	vindt	u	in	de	infokaart	die	u	kunt	downloaden	op	www.fostplus.be	
(deel	ondernemingen).

De aangifte voor wijnen en gedistilleerde dranken
Dit	aangiftesysteem	is	gebaseerd	op	een	aantal	standaardreferenties	specifiek	voor	wijnen	en	gedistilleerde	dranken.	
Hierbij	zijn	afzonderlijke	referenties	voorzien	voor	de	multipacks.	

Alle	informatie	over	het	invullen	van	dit	type	aangifte	is	beschikbaar	in	een	aparte	infokaart	en	kunt	u	downloaden	op	www.fostplus.be	
(deel	ondernemingen).
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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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