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Materialen Categorie Tarief in EUR/kg excl. BTW

Gerecycleerd

Glas 001 0,0499

Papier-karton (≥ 85%) 002 0,1189

Staal (≥ 50%) 003 0,2114

Aluminium (≥ 50% en ≥ 50μ) 004 0,0462

Drankkartons 008 0,4453

PET – Flessen en flacons - Transparant kleurloos 005-01 0,2004

PET – Flessen en flacons - Transparant blauw 005-02 0,3297

PET – Flessen en flacons - Transparant - andere dan kleurloos en blauw 005-03 / 011-04 0,4706

PET – harde verpakkingen, andere dan flessen en flacons - Transparant 011-05 1,1337

HDPE – flessen, flacons en overige harde verpakkingen 007 / 011-03 0,3647

PP – Flessen, flacons en overige harde verpakkingen 011-01 0,4754

PS – Harde verpakkingen, met uitzondering van EPS 011-02 0,9968

PE – Folies 011-07 0,9102

Andere plastics – Folies, met uitzondering van composteerbare 011-09 0,9102

Gevaloriseerd

Samengestelde materialen voor het merendeel bestaande uit papier-karton 012 1,1520

Aluminium dunner dan 50µ, niet-samengesteld 013 1,1520

PET – Flessen en flacons – Opaak 011-06 1,1520

Andere plastics – Harde verpakkingen, met uitzondering van composteerbare plastics of EPS 011-08 1,1520

Andere verpakkingen -al dan niet samengesteld- waarbij plastic het voornaamste gewicht 
uitmaakt, inclusief composteerbare plastics en EPS

014 1,1520

Hout, kurk, textiel, … 016 1,1520

Niet-gevaloriseerd

Samengestelde materialen, voor het merendeel bestaande uit glas 017 1,4400

Samengestelde materialen, voor het merendeel bestaande uit staal 018 1,4400

Aardewerk, keramiek, porselein, … 019 1,4400

Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Huishoudelijke verpakkingen die na gebruik als KGA moeten worden gesorteerd 1,1133

Hinderlijke verpakkingen

Huishoudelijke verpakkingen die de inzameling, sortering of recyclage sterk hinderen 2,2674

De Groene Punt-tarieven 2021
De Groene Punt-tarieven per materiaal in EUR/kg
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Algemene regels:

e Alle verpakkingselementen moeten aangegeven worden onder hun materiaalcategorie.

Voorbeelden:
-  Confituur verpakt in een glazen bokaal met etiket en deksel. De bokaal is aan te geven onder categorie ‘glas 001’, het 

etiket onder categorie ‘papier-karton 002’ en het deksel onder categorie ‘staal 003’.
-  Smartphone verpakt in een kartonnen doos. De kartonnen doos is aan te geven onder categorie ‘papier-karton 002’. De 

lader en de oortjes zitten elk in een apart PE-zakje met een papieren etiket. Deze zakjes zijn aan te geven onder catego-
rie ‘PE-folies 011-07’, de twee etiketten onder categorie ‘papier-karton 002’.

r Onderscheid harde versus zachte verpakkingen

a. Harde of rigide verpakkingen zullen na het buigen automatisch terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm. Ze 
omvatten flessen, flacons, bakken, potten, schalen, en andere blaas- of spuitgietkunststofverpakkingen. De harde 
verpakkingen zijn over het algemeen samengesteld uit de vormvaste verpakking, al dan niet in combinatie met 
verschillende verpakkingselementen die kunnen worden losgemaakt van de eigenlijke verpakking (bv. etiket, dop, 
deksel, afsluitfolie).

b. Zachte of flexibele verpakkingen zijn niet rigide en buigen gemakkelijk. Ze omvatten tassen, zakken, enveloppen, 
pouches (stazakken), verwijderbare afsluitfolies, wikkels en soortgelijke flexibele verpakkingsartikelen. Zachte of 
flexibele verpakkingen bestaan uit één of meerdere lagen bestaande uit een verscheidenheid aan materialen, waar-
onder plastic film, papier, aluminiumfolie of een combinatie daarvan. De constructie kan onbedrukt, bedrukt, gecoat 
en/of gelamineerd zijn.

t Onderscheid wordt gemaakt tussen transparante versus opake PET-verpakkingen

a. Bij een transparante PET-verpakking is de inhoud ervan duidelijk te zien doorheen het materiaal.

b. Bij een niet-transparante of opake PET-verpakkingen is de inhoud niet of nauwelijks waarneembaar doorheen het 
materiaal.

u Onderscheid wordt gemaakt tussen kleurloze versus gekleurde transparante PET-flessen en flacons

a. De meeste transparante PET-flessen en flacons zijn kleurloos hetgeen betekent dat ze niet werden ingekleurd bv. 
door toevoeging van een kleurpigment.

b. De gekleurde transparante PET-flessen en flacons werden door de producent ingekleurd bv. door toevoeging van een 
kleurpigment. De transparante gekleurde PET-flessen worden onderverdeeld in blauw, groen of anderskleurig. De 
kleur van een PET-fles is het best waarneembaar ter hoogte van het injectiepunt (aan de onderzijde van de fles) of in 
de nek (waarop de sluitingen passen).

i De volgende huishoudelijke verpakkingen horen na gebruik thuis in de KGA-stroom, waardoor het vervangend tarief 
‘KGA’ van toepassing is:  
- verpakkingen van verven, lakken en vernissen 
- verpakkingen van lijmen, siliconen en harsen 
- verpakkingen van smeeroliën, brandstoffen, motoroliën en minerale oliën 
- verpakkingen van bestrijdingsmiddelen (herbiciden, insecticiden, fungiciden…) 
- wegwerpgasflessen en metalen spuitbussen, met uitzondering van spuitbussen voor cosmetica of voeding 
- verpakkingen met een verplichte kindveilige sluiting (CRC) 
 

 
- verpakkingen met (één van) onderstaande CLP-gevarensymbolen

Niettemin dienen deze verpakkingen te worden aangegeven volgens de correcte materiaalcategorieën. 

Hoe past u de Groene Punt-tarieven toe?
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o De volgende huishoudelijke verpakkingen hinderen de selectieve inzameling, sortering en/of recyclage, waardoor het 
vervangend tarief ‘hinderlijke verpakkingen’ van toepassing is:

a. plastic blikje met metalen onder- of bovenkant
b. plastic flessen die voor minstens 75% worden bedekt door een sleeve (of 50% voor flessen <50cl), voor zover die uit 

een ander materiaal bestaat dan de fles en niet voorzien is van perforatie
c. gelamineerde plasticverpakkingen met aluminiumfolie, voor bv dranken, groenten en fruit, bereide gerechten, dieren-

voeding, onderhoudsproducten en lichaamsverzorging
d. oxodegradeerbare verpakkingen
e. gelamineerde kartonnen verpakkingen van chips en melkpoeders voor zover ze minder dan 85% papiervezel bevatten.

Niettemin dienen deze verpakkingen te worden aangegeven volgens de correcte materiaalcategorieën. 

Bedrijven die kunnen aantonen welke inspanningen ze zullen leveren om deze verpakking beter sorteerbaar en/of recycleer-
baar te maken, zijn gedurende 2 jaar vrijgesteld van betaling van dit ontradend tarief en vallen terug op het tarief van de 
betrokken materialen. Gelieve vooraf Fost Plus te contacteren.
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MATERIALEN
GERECYCLEERD 
• Glas (001): geldt voor flessen, flacons en bokalen in glas. 

Dit geldt niet voor verpakkingen in pyrex, kristal of natuur-
lijk opaalglas dat meer dan 600 ppm fluor bevat.

• Papier-karton (002): geldt voor verpakkingselementen 
in papier-karton die voor minstens 85% uit papiervezel 
bestaan.

• Staal (003): geldt voor verpakkingselementen die meer 
dan 50% staal bevatten.

• Aluminium (004): geldt voor verpakkingselementen die 
meer dan 50% aluminium bevatten en een dikte hebben 
die groter of gelijk is aan 50 μ.

• Drankkartons (008): geldt voor verpakkingselementen in 
gelamineerd karton – met of zonder dop – die bestaan uit 
karton/plastic/aluminium of karton/plastic en een mini-
mum van 50% papiervezel bevatten. Doorgaans wordt dit 
gebruikt voor de verpakking van vloeibare voedingswaren, 
voornamelijk zuivelproducten en fruitsappen.

• PET - Flessen en flacons – Transparant, kleurloos (005-
01): geldt voor flessen en flacons in transparante PET, die 
bovendien kleurloos zijn.

• PET - Flessen en flacons – Transparant, blauw (005-
02): geldt voor flessen en flacons in transparante PET, die 
bovendien blauw zijn.

• PET - Flessen en flacons – Transparant, groen (005-03): 
geldt voor flessen en flacons in transparante PET, die 
bovendien groen zijn.

• PET - Flessen en flacons - Transparant - Andere dan 
kleurloos, blauw of groen (011-04): geldt voor flessen 
en flacons in transparante PET, met een andere kleur dan 
kleurloos, blauw of groen.

• PET - Harde verpakkingen andere dan flessen en flacons 
– Transparant (011-05): geldt voor harde verpakkings-
elementen, andere dan flessen en flacons, die bestaan uit 
transparante thermoforme PET, zoals trays, cups en der-
gelijke; opgelet, deze categorie is niet geldig voor opake 
thermoforme PET waarvoor de categorie ‘011-08 Andere 
Plastic - Harde verpakkingen’ van toepassing is.

• HDPE – Flessen en flacons (007): geldt voor flessen, 
flacons en doppen uit HDPE.

• HDPE – Harde verpakkingen andere dan flessen en 
flacons (011-03): geldt voor harde verpakkingselementen 
uit HDPE, andere dan flessen, flacons en doppen.

• PP - Flessen, flacons en overige harde verpakkingen 
(011-01): geldt voor harde verpakkingselementen uit PP, 
inclusief flessen, flacons en doppen.

• PS - Harde verpakkingen, met uitzondering van EPS 
(011-02): geldt voor harde verpakkingselementen uit PS, 
met uitzondering van EPS (piepschuim) waarvoor de cate-
gorie ‘gevaloriseerd 014’ van toepassing is.

• PE – Folies (011-07): geldt voor flexibele verpakkingsele-
menten uit PE.

• Andere Plastic - Folies (011-09): geldt voor andere 
flexibele verpakkingselementen die uit plastic (maar niet 
uitsluitend PE) bestaan, met uitzondering van compos-
teerbare plastic verpakkingen alsook van met aluminium-
folie gelamineerde plastic. Beide horen onder de materi-
aalcategorie ‘gevaloriseerd 014’.

GEVALORISEERD
• PET - Flessen en flacons – Opaak (011-06): geldt voor 

flessen en flacons in niet-transparante PET.
• Andere Plastic - Harde verpakkingen, met uitzondering 

van EPS en composteerbaar (011-08): geldt voor harde 
verpakkingselementen uitsluitend bestaande uit plastic 
die niet vallen onder de voorgaande materiaalcategorieën. 
Hieronder vallen bv de niet-transparante PET-schaaltjes 
of harde plastic verpakkingen bestaande uit verschillende 
polymeren.

• Categorie 012 - 016 : alle verpakkingselementen die niet 
vallen onder de toepassingsvoorwaarden van de voorgaan-
de materiaalcategorieën, maar wel gevaloriseerd worden.
- 012: Samengestelde verpakkingen waarvan papier-kar-

ton het grootste gewicht uitmaakt (totaal papiervezel < 
85%).

- 013: Verpakkingen uit aluminium dunner dan 50 μ
- 014: Andere verpakkingen -al dan niet samengesteld- 

waarbij plastic het voornaamste gewicht uitmaakt, bv
» Gelamineerde plastic verpakkingen met een 

aluminiumfolie
» EPS (piepschuim), verpakkingen uit andere plas-

tictypes (bv PVC) en composteerbare plastics
- 016: Hout, kurk, textiel, e.d.

NIET GEVALORISEERD
• Categorie 017 - 019: alle verpakkingselementen die niet 

vallen onder de toepassingsvoorwaarden van de voorgaan-
de materiaalcategorieën.
- 017: Samengestelde verpakkingen waarvan glas het 

grootste gewicht uitmaakt, bv. verpakkingen in pyrex, 
kristal of natuurlijk opaalglas dat meer dan 600 ppm 
fluor bevat

- 018: Samengestelde verpakkingen waarvan staal het 
grootste gewicht uitmaakt

- 019: Aardewerk, keramiek, porselein, e.d.



5

0,0042

0,0032

0,0021

0,0032

0,0081

0,0015

0,0046

0,0043

0,0038

0,0024

0,0025

0,0029

0,0062

0,0064

0,0044

0,0090

0,0120

0,0060

0,0130

0,0052

0,0065

0,0048

0,0023

0,0030

0,0112

0,0043

0,0032

0,0117

0,0300

0,0022

Beschrijving productfamilie 
Code  

productfamilie
Bijdrage per consumenten- 
eenheid in EUR excl. BTW

Voeding A

Boterhampasta's, confituren en honing A1 0,0158

Groenten en fruit (vers, ingevroren, ingeblikt en bereid) A2 0,0078

Koek, gebak, brood, deegwaren en aanverwante A3 0,0069

Koffie, thee & andere oplosdranken A4 0,0105

Olie en vetten A5 0,0166

Suiker, suikerwaren, chocolade en aanverwante A6 0,0050

Soepen & bereide maaltijden A7 0,0136

Sausen en specerijen A8 0,0122

Vlees & vis (vers, ingevroren, ingeblikt en bereid) A9 0,0108

Zuivel (excl. dranken), boter, kaas en aanverwante A10 0,0076

Andere voedingswaren (o.a. zoutjes, chips, azijn, producten op basis van soja,...) A11 0,0079

Dranken B

Bier B1 0,0056

Fruit en groentesappen B2 0,0108

Melk B3 0,0128

Soda's, cola's, limonades en siropen B4 0,0068

Sterke dranken aperitieven en jenevers B5 0,0214

Wijn, champagne, schuimwijn en cider B6 0,0305

Water B7 0,0087

Reiniging en onderhoud C

Reiniging en onderhoudsproducten C1 0,0293

Accessoires voor reinigings en onderhoudsproducten (borstel, dweil, emmer, spons,...) C2 0,0120

Lichaams-, haar- en tandverzorging D

Haarverzorgingsproducten D1 0,0155

Lichaams en tandverzorgingsproducten D2 0,0124

Accessoires voor lichaams, haar en tandverzorging (o.a WC-papier, papieren zakdoeken, tandenborstel, 
haarborstel,...)

D3 0,0079

Farmaceutische producten E

Geneesmiddelen  
(inclusief voor dierenartsen, tandartsen, kinesitherapeuten,...)

E1 0,0105

Tuinartikelen F

Bloemen, planten, zaden en tuinproducten  
(o.a. meststoffen, potgrond,...)

F1 0,0319

Tuingereedschap en toebehoren voor de tuin  
(o.a. potten, parasol, barbecue,...) en camping

F2 0,0172

Doe-het-zelf G

Gereedschap en algemene ijzerwaren (vijzen, bouten, schroeven,...) G1 0,0125

Lijmen en aanverwante producten G2 0,0292

Verf en vernis G3 0,0703

Diverse Doe-het-zelf artikelen (o.a. verfborstels, houtwerk, cement < 10kg / 10l,...) G4 0,0076

De tarieven voor de forfaitaire aangifte
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0,0019

0,0533

0,0091

0,0019

0,0019

0,0304

0,0041

0,0030

0,0023

0,0021

0,0007

0,0010

0,0008

0,0027

0,0028

0,0006

0,0049

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Beschrijving productfamilie 
Code  

productfamilie
Bijdrage per consumenten- 
eenheid in EUR excl. BTW

Kleding, schoenen, textiel en accessoires H

Kleding, schoenen, textiel (o.a. bed, tafel en keukenlinnen, karpet, reistas),  
lederwaren (o.a. tas, geldbeugel, broeksriem,...) en accessoires (o.a. naaibenodigdheden)

H1 0,0074

Elektro I

Groot electro (o.a. televisie, Hifi-keten, videorecorder, koelkast, wasmachine) I1 0,1953

Klein electro (o.a. radio, telefoon, zakrekenmachine, zakagenda, spelconsoles, fototoestel, koffiezet, mixer) I2 0,0425

Toebehoren voor elektro en aanverwante (o.a. lampen, batterijen, filmrollen, CD's, verlengsnoer,...) I3 0,0060

Wooninrichting J

Interieur, keuken en tafelbenodigdheden (o.a. bestek, servies, vaas, servetten, decoratieartikelen) J1 0,0068

Meubelen voor binnen en buiten en toebehoren (o.a. lattenbodem, matras) J2 0,1253

Verlichtingstoestellen (inclusief zaklampen) J3 0,0173

Dieren K

Voeding, verzorgingsproducten en toebehoren (o.a. speeltjes, kattenbakvulling) voor dieren K1 0,0081

Diverse Z

Lucifers, aanstekers Z1 0,0086

Juwelen, horloges Z2 0,0079

Kranten, tijdschriften en boeken Z3 0,0019

Relatiegeschenken en promotieartikelen Z4 0,0038

Rookwaren (o.a. sigaretten, sigaren, cigarillo's, tabak, pijp) Z5 0,0029

Speelgoed (excl computerspelen) en muziekinstrumenten Z6 0,0112

Sportartikelen, fiets en bromfietsaccessoires (exclusief kledij) Z7 0,0084

Teken, schrijf en knutselgerei Z8 0,0018

Verzendverpakkingen (o.a. postorder) Z9 0,0200

Dranken in herbruikbare verpakking B

Bier B10 0,0000

Fruit- en groentesappen B20 0,0000

Melk B30 0,0000

Soda’s, cola’s, limonades en siropen B40 0,0000

Sterke dranken, aperitieven en jenevers B50 0,0000

Wijn, champagne, schuimwijn en cider B60 0,0000

Water B70 0,0000


