
De Groene Punt-tarieven 2014
A) De Groene Punt-tarieven per materiaal in EUR / kg

Code  Materialen    Tarief in EUR / kg excl. BTW

001 Glas  0,0227

002 Papier - karton (> 85%)  0,0167

003 Staal (> 50%)  0,0467

004 Aluminium (> 50% en > 50μ)  0,0371

005 Flessen en flacons in PET (en doppen in PET) *  0,1064

007 Flessen en flacons in HDPE (en doppen in HDPE)  0,1064

008 Drankkartons 0,2255

Andere valoriseerbaar  

011 Plastic  0,2593

012 Samengestelde verpakkingen, voor het merendeel bestaande uit papier-karton  0,2593

013 Samengestelde verpakkingen 
• Aluminium < 50μ
• Staal < 50% maar grootste gewicht, < 50μ 0,2593

014 Samengestelde verpakkingen, voor het merendeel bestaande uit plastic  0,2593

016 Andere materialen (hout, textiel, enz.) 0,2593

Andere niet-valoriseerbaar  

017  Samengestelde verpakkingen, voor het merendeel bestaande uit glas 0,4084

018 Samengestelde verpakkingen 
• Aluminium < 50% maar grootste gewicht, > 50μ
• Staal < 50% maar grootste gewicht, > 50μ  0,4084

019 Andere materialen (porselein, aardewerk, enz.) 0,4084

* Het tarief PET is van toepassing voor flessen en flacons in transparante PET, die bovendien kleurloos, groen of blauw zijn, evenals voor doppen in PET.

> Wij verwachten uw online aangifte via FostPack of ePack tegen 28 februari. 

> Neem een kijkje op onze ledenwebsite www.eFost.be. U vindt er rapporten op maat, infokaarten, aangifteformulieren en 
andere praktische informatie.



B) De tarieven voor de forfaitaire aangifte

Groepen productfamilies Codes productfamilies
Forfaitaire bijdrage  

per verbruikseenheid,  
in EUR excl. BTW

Voeding A1-A11 0,0035 

Dranken 1: Soda’s, cola’s, limonades, fruit- en groentesappen, siropen, melk, water, bier
Dranken 2: Wijn, champagne, sterke dranken, aperitieven
Dranken in herbruikbare verpakkingen

B1-B4, B7
B5, B6

B10-B70

0,0033
 0,0130
0,0000

Reiniging- en onderhoudsproducten (incl. toebehoren) C1, C2 0,0072 

Lichaamsverzorging (haar-, lichaam- en tandverzorging, incl. staaltjes en toebehoren) D1-D3 0,0038

Farmaceutische producten E1 0,0034

Tuinartikelen (tuinproducten en -gereedschap) F1, F2 0,0088

Doe-het-zelf 1: Lijm, verf, vernis en aanverwanten
Doe-het-zelf 2: Diversen (incl. gereedschap)

G2, G3
G1, G4

0,0226
0,0023

Kleding, schoenen, textiel en accessoires H1 0,0031

Elektro 1: Groot elektro (incl. TV, Hifi)
Elektro 2: Klein elektro (incl. radio, telefoon)
Elektro 3: Toebehoren voor elektro (incl. lampen, batterijen)

I1
I2
I3

0,0803
0,0129 

0,0020

Wooninrichting 1: Interieur, keuken- en tafelbenodigdheden
Wooninrichting 2: Meubelen voor binnen en buiten
Wooninrichting 3: Verlichting

J1
J2
J3

0,0023
0,0339 
0,0027

Dieren K1 0,0020

Rookwaren (incl. aanstekers en andere brandstoffen) Z1, Z5 0,0006

Overige Z2-Z4, Z6-Z9 0,0011 

> Uw contactpersonen bij Fost Plus
Fost Plus is er uiteraard ook om op uw vragen te antwoorden.
Al naargelang de specifieke vraag of het specifieke probleem waarmee  
u wordt geconfronteerd, kunt u terecht bij verschillende diensten.

Algemeen
Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel • T +32 2 775 03 50 • F +32 2 771 16 96
fostplus@fostplus.be • www.fostplus.be

Boekhouding
Hier kunt u terecht met al uw vragen en problemen betreffende  
de betaling van de facturen. 
T +32 2 775 05 62 • F +32 2 771 16 96 • accountancy@fostplus.be

Business Administration
Hier kunt u terecht met al uw vragen en problemen betreffende het 
Groene Punt, de toetreding tot Fost Plus, het opstellen van een aangifte, 
FostPack, ePack of de inhoud van de facturen.
T +32 2 775 03 58 • F +32 2 771 16 96
business.administration@fostplus.be

Uitgegeven door Fost Plus vzw • Erkend organisme voor huishoudelijk 
verpakkingsafval • Verantwoordelijke uitgever: Johan Goossens.

Existe en français • Gedrukt op gerecycleerd papier

Aangifte serviceverpakkingen

Voor de aangifte van de serviceverpakkingen kunt u, naast de detailaangifte, een beroep doen op de vereenvoudigde aangifte voor serviceverpakkingen.  
U vindt de nodige informatie en documenten terug op www.efost.be. Deze aangifte is ook mogelijk via FostPack. 

 Opmerking: de tarieven opgenomen in deze tabellen tonen vier cijfers na de komma. Voor de facturatie wordt er met zes cijfers na de komma gerekend. Het kan dus zijn dat er zich kleine 
afrondingsverschillen voordoen als u zelf uw bijdrage berekent.


