
Groene Punt tarieven 2023  per materiaal (EUR/kg)

Materialen Categorie
Tarief (EUR/kg)

excl. BTW

GERECYCLEERD

Algemeen

Glas 
Flessen, flacons en bokalen in glas. Dit geldt niet voor verpakkingen in pyrex, kristal of 
natuurlijk opaalglas dat meer dan 600 ppm fluor bevat

001 0,0581

Papier-Karton (≥ 85%) 
Verpakkingselementen in papier-karton die voor minstens 85% uit papiervezel bestaan*

002 0,0781

Staal (≥ 50%) 
Verpakkingselementen die meer dan 50% staal bevatten*

003 0,0140

Aluminium (≥ 50% en ≥ 50μ)
Verpakkingselementen die meer dan 50% aluminium bevatten* en een dikte hebben 
die groter of gelijk is aan 50μ

004 0,0234

Drankkartons 
Verpakkingselementen in gelamineerd karton – met of zonder dop – die bestaan uit 
karton/plastic/aluminium of karton/plastic en een minimum van 50% papiervezel 
bevatten. Doorgaans wordt dit gebruikt voor de verpakking van vloeibare 
voedingswaren, voornamelijk zuivelproducten en fruitsappen

008 0,6170

Harde plastic

PET – Flessen en flacons – Transparant kleurloos
Kleurloze flessen en flacons in transparante PET met ten minste 95%*

005-01 0,3125

PET – Flessen en flacons – Transparant blauw
Blauwe flessen en flacons in transparante PET met ten minste 95% PET* 

005-02 0,4336

PET – Flessen en flacons – Transparant – andere dan kleurloos en blauw 
Flessen en flacons in transparante PET met een andere kleur dan kleurloos of blauw met 
ten minste 95% PET*

005-03 
(of 011-04)

0,5996

PET – Flessen en flacons – Opaak
Flessen en flacons in niet-transparante PET met ten minste 95% PET* 

011-06 0,7507

PET – Harde verpakkingen, andere dan flessen en flacons – Transparant 
Harde verpakkingselementen, andere dan flessen en flacons, die bestaan uit transparante 
thermoforme PET, zoals trays en cups met ten minste 95% mono APET of 95% APET/PE*

N.B.: deze categorie is niet geldig voor opake thermoforme PET waarvoor de categorie ‘011-08 

PET – Trays – opaak’ van toepassing is. 

011-05 0,7431

PP – Flessen, flacons en andere harde verpakkingen 
Harde verpakkingselementen uit PP met ten minste 95% PP, inclusief flessen, flacons 
en doppen* 

011-01 0,6314

PS & XPS – Harde verpakkingen, met uitzondering van EPS (geëxpandeerd 
polystyreen, piepschuim)  
Harde verpakkingselementen met ten minste 95% PS of 95% XPS (geëxtrudeerd 
polystyreen, schuimschaaltjes)* 

N.B.: deze categorie is niet van toepassing op EPS (piepschuim), waarvoor de categorie ‘014-01 

EPS (piepschuim)’ geldt.

011-02 0,3832

Samen goed sorteren, beter recycleren



Materialen Categorie
Tarief (EUR/kg)

excl. BTW

PE – Flessen, flacons en andere harde verpakkingen 
Harde verpakkingselementen in PE, waaronder flessen, flacons en doppen, schaaltjes, bekers 
enz. met ten minste 95% PE*

011-03 
(of 007)

0,4226

Flexibele plastic

PE folies
Flexibele verpakkingselementen met ten minste 95% PE*

011-07 1,2854

Andere plastic folies
Andere flexibele verpakkingselementen bestaande uit plastic (zoals bv PP of gemengde 
PO en multimaterialen zoals bv. PET/PE, PA/PE, OPP/PETmet/PE en soortgelijke 
combinaties met minimum 95% van het betreffende polymeer*)

N.B.: deze categorie is niet van toepassing op composteerbare plastic verpakkingen (014-02), op 

aluminiumlaminaten (014-03) en op plastic folies met ten minste 95% PE (011-07)

011-09 1,3757

GEVALORISEERD

PET – Trays – opaak 
Harde verpakkingselementen, andere dan flessen en flacons, die bestaan uit niet-
transparant thermogevormd PET, zoals schaaltjes en bekers, met ten minste 95% mono 
APET of 95% APET/PE*

011-08 2,0517

EPS (geëxpandeerd polystyreen, piepschuim)
Harde verpakkingselementen die voor ten minste 95% uit EPS (piepschuim) bestaan*

014-01 2,0517

Composteerbare plastic verpakking 
Composteerbaar plastic zoals PLA, PHA, PBS/PBAT

014-02 2,0517

Andere verpakkingen – al dan niet samengesteld – waarbij plastic het 
voornaamste gewicht uitmaakt 
Harde en flexibele verpakkingselementen die niet onder de vorige materiaalcategorieën 
vallen. Deze categorie omvat bijvoorbeeld

• gelamineerde plastic verpakkingen met een aluminiumfolie (= aluminiumlaminaten);
• zachte en harde verpakkingselementen van andere soorten plastic of coatings 

(bv. PVC, PVdC, PETG, PET GAG, C-PET);

014-03 2,0517

Samengestelde materialen voor het merendeel bestaande uit papier-karton
Samengestelde verpakkingen waarvan papier-karton het grootste gewicht uitmaakt 
(totaal papiervezel < 85%)

012 2,0517

Aluminium dunner dan 50μ, niet-samengesteld
Verpakkingen uit aluminium dunner dan 50μ

013 2,0517

Hout 
Verpakkingen uit hout

016-01 2,0517

Kurk 
Verpakkingen uit kurk

016-02 2,0517

Andere gevaloriseerd 
Andere valoriseerbare verpakkingen uit bv textiel, rubber, ed.

016-03 2,0517

* Gewichtspercentages zijn exclusief inkt, adhesieven en lijm.
Barrièrematerialen zoals Siox, Alox of EVOH kunnen worden toegevoegd met een maximum van 5% in gewicht. 
Toevoegingen zoals doppen, tuiten, ritssluitingen, etiketten, sleeves moeten apart worden aangegeven volgens hun materiaalsamenstelling.
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Materialen Categorie
Tarief (EUR/kg)

excl. BTW

NIET-GEVALORISEERD

Samengestelde materialen, voor het merendeel bestaande uit glas 
Samengestelde verpakkingen waarvan glas het grootste gewicht uitmaakt, bv. 
verpakkingen uit pyrex, kristal of natuurlijk opaalglas die meer dan 600 ppm fluor 
bevatten

017 2,5646

Samengestelde materialen, voor het merendeel bestaande uit staal 
Samengestelde verpakkingen waarvan staal het grootste gewicht uitmaakt

018 2,5646

Aardewerk, keramiek, porselein, …
Verpakkingen uit aardewerk, keramiek, porselein ...

019 2,5646

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

Huishoudelijke verpakkingen die na gebruik als KGA moeten worden gesorteerd 
Cfr. toepassingsregels p.5

— 0,7306

HINDERLIJKE VERPAKKINGEN

Huishoudelijke verpakkingen die de inzameling, sortering of recyclage sterk 
hinderen 
Cfr. toepassingsregels p.5

— 2,7514
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Hoe pas je de Groene Punt-tarieven toe?

Algemene regels

1/ 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 categorie ‘PE-folies 011-07’, de twee etiketten onder categorie 
‘papier-karton 002’.

2/ Onderscheid harde versus zachte verpakkingen

• 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). 

• 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 meer lagen van verschillende 
materialen, waaronder plastic folie, papier, aluminium of een combinatie daarvan. De constructie kan 
onbedrukt, bedrukt, gecoat en/of gelamineerd zijn.

3/ Onderscheid wordt gemaakt tussen transparante versus opake PET-verpakkingen

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

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

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

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

• 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 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).
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5/ Bepaalde huishoudelijke verpakkingen moeten na gebruik gesorteerd worden bij gevaarlijk afval.  
De bepalende factor of de verpakking de KGA-stroom (Vlaanderen) / DSM-stroom (Wallonië) /  
DCM-stroom (Brussel) moet doorlopen, en dus als verpakking van een gevaarlijk product moet worden 
aangegeven, is:

• het type product dat de verpakking bevat of het type verpakking, zoals;
– verf, vernis en lak
– lijmen en siliconen
– smeermiddelen, brandstoffen, motoroliën en minerale oliën
– bestrijdingsmiddelen (herbiciden, insecticiden, fungiciden, enz…)
– gasflessen voor éénmalig gebruik

Er wordt geen uitzondering gemaakt voor producten op natuurlijke of biologische basis. 

• de aanwezigheid van 
– ofwel één van de gevarensymbolen GHS06 of GHS08 

– ofwel een kindveilige sluiting

Deze verpakkingen dienen te worden aangegeven volgens de correcte materiaalcategorieën.

6/ Hinderlijke verpakkingen

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. oxodegradeerbare verpakkingen
c. plastic flessen die voor minstens 70% 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
d. gelamineerde plasticverpakkingen met aluminiumfolie, voor dranken, groenten en fruit, bereide 

gerechten, dierenvoeding, onderhoudsproducten en lichaamsverzorging
e.  gelamineerde kartonnen verpakkingen van chips en melkpoeders met plastic of metalen onder- of 

bovenkant.

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

Voor de verpakkingstypes c/d/e zijn de bedrijven die ten laatste tegen 31 december 2022 kunnen aantonen 
dat ze begonnen zijn met het transitietraject van de betrokken hinderlijke verpakkingen, gedurende 2 jaar 
vrijgesteld van betaling van dit ontradend tarief en vallen ze terug op het tarief van de betrokken materialen. 
Gelieve vooraf Fost Plus te contacteren.

.
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Beschrijving productfamilie
Code  

productfamilie

Bijdrage per consumenten- 
eenheid in EUR excl. BTW  

en incl. 15% toeslag

VOEDING

Boterhampasta's, confituren en honing A1 0,0114

Groenten en fruit (vers, ingevroren, ingeblikt en bereid) A2 0,0079

Koek, gebak, brood, deegwaren en aanverwante A3 0,0101

Koffie, thee & andere oplosdranken A4 0,0133

Olie en vetten A5 0,0150

Suiker, suikerwaren, chocolade en aanverwante A6 0,0081

Soepen & bereide maaltijden A7 0,0161

Sausen en specerijen A8 0,0099

Vlees & vis (vers, ingevroren, ingeblikt en bereid) A9 0,0158

Zuivel (excl. dranken), boter, kaas en aanverwante A10 0,0097

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

A11 0,0132

DRANKEN

Bier B1 0,0026

Fruit en groentesappen B2 0,0164

Melk B3 0,0172

Soda's, cola's, limonades en siropen B4 0,0065

Sterke dranken aperitieven en jenevers B5 0,0267

Wijn, champagne, schuimwijn en cider B6 0,0439

Water B7 0,0119

Bier (herbruikbare verpakking) B10 0,0000

Fruit- en groentesappen (herbruikbare verpakking) B20 0,0000

Melk (herbruikbare verpakking) B30 0,0000

Tarieven voor de forfaitaire aangifte *

* Er wordt een toeslag van 15% in rekening gebracht voor het gebruik van de forfaitaire aangifte. De geafficheerde tarieven in deze lijst zijn inclusief de 15% toeslag.
Let op! Hinderlijke verpakkingen en verpakkingen die na gebruik bij KGA gesorteerd dienen te worden, moeten verplicht in een detailaangifte aangegeven worden.

Samen goed sorteren, beter recycleren



Beschrijving productfamilie
Code  

productfamilie

Bijdrage per consumenten- 
eenheid in EUR excl. BTW  

en incl. 15% toeslag

Soda's, cola's, limonades en siropen (herbruikbare verpakking) B40 0,0000

Sterke dranken, aperitieven en jenevers (herbruikbare verpakking) B50 0,0000

Wijn, champagne, schuimwijn en cider (herbruikbare verpakking) B60 0,0000

Water (herbruikbare verpakking) B70 0,0000

REINIGING EN ONDERHOUD

Reiniging en onderhoudsproducten C1 0,0263

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

C2 0,0061

LICHAAMS-,  HAAR- EN TANDVERZORGING

Haarverzorgingsproducten D1 0,0238

Lichaams en tandverzorgingsproducten D2 0,0191

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

D3 0,0100

FARMACEUTISCHE PRODUCTEN

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

E1 0,0139

TUINARTIKELEN

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

F1 0,0179

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

F2 0,0067

DOE-HET-ZELF

Gereedschap en algemene ijzerwaren (vijzen, bouten, schroeven,...) G1 0,0202

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

G4 0,0088

* Er wordt een toeslag van 15% in rekening gebracht voor het gebruik van de forfaitaire aangifte. De geafficheerde tarieven in deze lijst zijn inclusief de 15% toeslag.
Let op! Hinderlijke verpakkingen en verpakkingen die na gebruik bij KGA gesorteerd dienen te worden, moeten verplicht in een detailaangifte aangegeven worden.

Samen goed sorteren, beter recycleren



Beschrijving productfamilie
Code  

productfamilie

Bijdrage per consumenten- 
eenheid in EUR excl. BTW  

en incl. 15% toeslag

KLEDING, SCHOENEN, TEXTIEL EN ACCESSOIRES

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

H1 0,0075

ELEKTRO

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

I1 0,9054

Klein electro (bv radio, telefoon, zakrekenmachine, zakagenda, 
spelconsole, fototoestel, koffiezet, mixer)

I2 0,0348

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

I3 0,0048

WOONINRICHTING

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

J1 0,0080

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

J2 0,0415

Verlichtingstoestellen (inclusief zaklampen) J3 0,0170

DIEREN

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

K1 0,0095

DIVERSE

Lucifers, aanstekers Z1 0,0055

Juwelen, horloges Z2 0,0043

Kranten, tijdschriften en boeken Z3 0,0095

Relatiegeschenken en promotieartikelen Z4 0,0088

Rookwaren (o.a. sigaretten, sigaren, cigarillo's, tabak, pijp) Z5 0,0056

Speelgoed (excl computerspelen) en muziekinstrumenten Z6 0,0124

Sportartikelen, fiets en bromfietsaccessoires (exclusief kledij) Z7 0,0096

Teken, schrijf en knutselgerei Z8 0,0129

Colliverpakkingen (bv. bij internetverkoop, postorder,...) Z9 0,0023

* Er wordt een toeslag van 15% in rekening gebracht voor het gebruik van de forfaitaire aangifte. De geafficheerde tarieven in deze lijst zijn inclusief de 15% toeslag.
Let op! Hinderlijke verpakkingen en verpakkingen die na gebruik bij KGA gesorteerd dienen te worden, moeten verplicht in een detailaangifte aangegeven worden.

Samen goed sorteren, beter recycleren



Tarieven voor de aangifte wijnen en gedistilleerde dranken

Referentie
Bijdrage per eenheid  

in EUR excl. BTW

MOUSSERENDE WIJN

Mousserende wijn < 375 ml 1 0,0140 

Mousserende wijn = 375 ml 2 0,0435 

Mousserende wijn = 750 ml 3 0,0578 

Mousserende wijn = 1500 ml 4 0,1072 

Mousserende wijn > 1500 ml 5 0,2075 

CIDER

Cider 6 0,0493 

WIJN

Wijn < 250 ml 7 0,0078 

Wijn = 250 ml 8 0,0116 

Wijn = 375 ml 9 0,0187 

Wijn = 500 ml 10 0,0257 

Wijn = 750 ml 11 0,0322 

Wijn = 1L 12 0,0323 

Wijn > 1L 13 0,0581 

ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN EN TUSSENPRODUCTEN

Alcoholhoudende dranken en tussenproducten < 200 ml 14 0,0042 

Alcoholhoudende dranken en tussenproducten = 200 ml 15 0,0162 

Alcoholhoudende dranken en tussenproducten = 350 ml 16 0,0256 

Alcoholhoudende dranken en tussenproducten = 375 ml 17 0,0223 

Alcoholhoudende dranken en tussenproducten = 500 ml 18 0,0244 

Alcoholhoudende dranken en tussenproducten = 700 ml 19 0,0266 

Alcoholhoudende dranken en tussenproducten = 750 ml 20 0,0283 

Alcoholhoudende dranken en tussenproducten = 1000 ml 21 0,0328 

Samen goed sorteren, beter recycleren



Referentie
Bijdrage per eenheid  

in EUR excl. BTW

Alcoholhoudende dranken en tussenproducten = 1500 ml 22 0,0409 

Alcoholhoudende dranken en tussenproducten > 1500 ml 23 0,0764 

STENEN KRUIK

Stenen kruik 24 2,1659

CUBI - BAG IN BOX - TRANSPARANTE PL ASTIC ZAK

Cubi - Bag in box - transparante plastic zak 3L 25 0,0614 

Cubi - Bag in box - transparante plastic zak 5L 26 0,0760 

Cubi - Bag in box - transparante plastic zak 10L 27 0,1150 

CUBI - BAG IN BOX - GEALUMINISEERDE PL ASTIC ZAK

Cubi - Bag in box - gealuminiseerde plastic zak 3L 28 0,0942

Cubi - Bag in box - gealuminiseerde plastic zak 5L 29 0,1161 

Cubi - Bag in box - gealuminiseerde plastic zak 10L 30 0,1684  

ALUMINIUM BLIKJES VOOR WIJNEN EN GEDISTILLEERDE DRANKEN

Aluminium blikjes voor wijnen en gedistilleerde dranken  200 ml 31 0,0002 

Aluminium blikjes voor wijnen en gedistilleerde dranken  250 ml 32 0,0002 

Aluminium blikjes voor wijnen en gedistilleerde dranken  330 ml 33 0,0003 

PET FLESJES VOOR WIJNEN EN GEDISTILLEERDE DRANKEN

Pet flesjes voor wijnen en gedistilleerde dranken 50 ml 34 0,0052 

Pet flesjes voor wijnen en gedistilleerde dranken 200 ml 35 0,0116 

Pet flesjes voor wijnen en gedistilleerde dranken 750 ml 36 0,0184 

OMVERPAKKING

Houten Kist : 1 fles 37 0,9233 

Houten Kist : 2 flessen 38 1,8465 

Houten Kist : 3 flessen 39 2,4620 

Samen goed sorteren, beter recycleren



Categorie 
Bijdrage per pakket  

in EUR excl. BTW

Klein pakje 0,0534

Medium pak 0,1231

Groot pak 0,1545

* Er wordt een toeslag van 10% in rekening gebracht worden voor het gebruik van de e-commerce aangifte. De geafficheerde tarieven in deze lijst zijn inclusief de 10% toeslag.

Tarieven voor de aangifte e-commerce *

Categorie Subcategorie
Bijdrage per consumenten- 
eenheid in EUR excl. BTW

Composteerbare plastics eenmalig, <15µ 0,0055

Composteerbare plastics eenmalig, ≥15µ en <25µ 0,0187

Composteerbare plastics eenmalig, ≥25µ en <35µ 0,0392

Composteerbare plastics eenmalig, ≥35µ en <50µ 0,0636

Composteerbare plastics eenmalig, ≥50µ 0,0504

HDPE of (L)DPE eenmalig, <15µ 0,0025

HDPE of (L)DPE eenmalig, ≥15µ en <25µ 0,0087

HDPE of (L)DPE eenmalig, ≥25µ en <35µ 0,0183

HDPE of (L)DPE eenmalig, ≥35µ en <50µ 0,0297

HDPE of (L)DPE eenmalig, ≥50µ 0,0236

HDPE of (L)DPE herbruikbaar met terugname 0,0000

Tarieven voor de aangifte plastic draagtassen

Referentie
Bijdrage per eenheid  

in EUR excl. BTW

Kartonnen doos : 1 fles 40 0,0086 

Kartonnen doos : 2 flessen 41 0,0164 

Kartonnen doos : 3 flessen 42 0,0242 

Stalen Doos : 1 fles 43 0,0015 

Samen goed sorteren, beter recycleren



 Uw contactpersonen bij Fost Plus 

 Fost Plus is er uiteraard ook om op uw vragen te antwoorden.

Algemeen

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

Boekhouding

Vragen over betaling: T +32 2 775 05 62 • F +32 2 771 16 96 • accountancy@fostplus.be

Members administration

Alle vragen over uw lidmaatschap: T +32 2 775 03 58 • F +32 2 771 16 96 • members@fostplus.be 

Design 4 Recycling

Verhoog de recycleerbaarheid van uw verpakkingen: prevention@fostplus.be.

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 dat er zich kleine
afrondingsverschillen voordoen als u zelf uw bijdrage berekent.

Categorie
Bijdrage per consumenten- 
eenheid in EUR excl. BTW

Fles / flacon / pot - glas 0,0101

Fles / flacon / pot - plastic 0,0347

Tube - aluminium 0,0023

Tube - plastic 0,0106

Blister - samengesteld 0,0320

Blister - aluminium 0,0417

Spray - plastic 0,0030

Spray - alu 0,0226

Spray - glas 0,0077

Injectieflacon 0,0086

Injectiespuit 0,0031

Ampul 0,0087

Pen 0,0789

Sachet 0,0314

Inhalator 0,0211

Andere 0,1535

Tarieven voor de aangifte farmaceutische producten

Samen goed sorteren, beter recycleren


