
 

DEEL 4 -  ONDERSCHEID TUSSEN HUISHOUDELIJKE EN BEDRIJFSMATIGE 
VERPAKKINGEN - AANGIFTEJAAR 2011 ( GRIJZE LIJST ) 

 

 

DEEL 4.1 - BASISPRINCIPES 
 

1. Definities 

• Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong is verpakkingsafval dat voortkomt uit de 
normale werking van huishoudens. Deze verpakkingen dienen aangegeven te worden bij Fost 
Plus, het erkend organisme voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval. 

• Verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong is elk verpakkingsafval dat niet beschouwd 

wordt als verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong. Deze verpakkingen dienen 

aangegeven te worden aan Val-I-Pac, het erkend organisme voor het beheer van 

bedrijfsmatig verpakkingsafval. 

2. Toepassing 

In overeenkomst met de Interregionale Verpakkingscommissie werden bepaalde regels van 
toepassing verklaard om de huishoudelijke of bedrijfsmatige oorsprong van de producten te 
onderscheiden. 
Een product en haar verpakking is of huishoudelijk, of bedrijfsmatig. Het kan nooit beide tegelijk 
zijn. Om de huishoudelijke of bedrijfsmatige oorsprong van de producten te onderscheiden zijn 
volgende regels van toepassing. 

• Primaire verpakking of verkoopsverpakking: is of huishoudelijk, of bedrijfsmatig. Om het 

verschil uit te maken, moet u zich baseren op onderstaande beslissingsboom.  

• Secundaire verpakking of verzamelverpakking: is bedrijfsmatig. Behalve de huishoudelijke 

multipack. Deze multipackverpakking dient voor producten die deel uitmaken van de normale 

werking van huishoudens en is zo ontworpen dat ze op het verkooppunt een verkoopseenheid 

vormt. U vindt alle informatie over huishoudelijke multipacks onder punt 4.  

• Tertiaire verpakking of vervoersverpakking: is bedrijfsmatig. Behalve de huishoudelijke 

colliverpakking. Een colliverpakking is elke verpakking van producten die verzonden worden 

per snelkoerier, via postorderverkoop of via internetverkoop. Deze verpakking kan zowel 

huishoudelijk als bedrijfsmatig zijn. De aard van de colliverpakking volgt de aard van het 

product dat verpakt is in de colliverpakking. 

• Serviceverpakking: is elke verpakking die gebruikt wordt op het punt van 

terbeschikkingstelling van goederen of diensten aan de consument.Ze wordt meestal pas 

aangebracht op het ogenblik van verkoop aan de consument. Serviceverpakkingen zijn enkel 

van toepassing in het domein van de huishoudelijke verpakkingen.Voor meer informatie, 

consulteer het hoofdstuk over serviceverpakkingen. 

 

Beslissingsboom huishoudelijk of bedrijfsmatig product: 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nee 

Ja 
Is het product ontworpen(1) voor exclusief 
gebruik van vakmensen, industrie, 
collectiviteiten, scholen, ziekenhuizen, e.d.?  

Raadpleeg de lijst van huishoudelijke en 
bedrijfsmatige producten. Deze lijst zal u 
inlichten of uw product en de verpakking 
huishoudelijk of bedrijfsmatig is. 

Het product is bedrijfsmatig en de 
primaire verpakking ervan is een 
bedrijfsmatige verpakking.  



 

(1)
 Het distributienetwerk is dus geen bepaald gegeven. Als er een identiek product als het uwe door concurrenten verdeeld 

wordt via distributienetwerken aan particulieren, moet u de lijst van huishoudelijke of bedrijfsmatige producten raadplegen. Er 
moet een duidelijk en concreet bewijs bestaan om aan te geven dat het product bedrijfsmatig is. 
 

Wanneer de primaire verpakking van een product zo is samengesteld dat voor het gebruik van het product steeds een 
professioneel toestel vereist is, dan wordt de primaire verpakking van dat product beschouwd als een bedrijfsmatige verpakking. 
Voorbeeld: een biervat.  

3. Onderdelen en toebehoren 

• Onderdelen zijn bedrijfsmatig, zij dienen enkel voor herstellingen van producten die 

hoofdzakelijk uitgevoerd worden door een vakman. 

• Toebehoren vervolledigen een product en worden daarom beschouwd zoals het hoofdproduct. 

Voorbeeld: PC = bedrijfsmatig → toebehoren voor de PC = bedrijfsmatig 

Fiets = huishoudelijk → toebehoren voor de fiets = huishoudelijk 

4. Huishoudelijke multipacks 

Een multipack is een verpakking die verschillende individueel verpakte verbruikseenheden 
verzamelt en die bestemd is om op die manier aan de consument verkocht te worden. Om te 
weten of uw verpakking een huishoudelijke multipack is, volgt u de voorwaarden uit onderstaande 
tabel. 

 

Soort verpakking De verpakking is een multipack als  het 
totaalvolume van de multipack of het 
totaal aantal verpakkingseenheden in de 
multipack overeenstemt met:  

Alle verzamelverpakkingen die eenheden bevatten die 
duidelijk niet apart verkocht kunnen worden: 
- gezien hun ontwerp: bvb. yoghurtpotjes aan elkaar 
gehecht; 
- gezien hun inhoud: bvb. rollen toiletpapier, candybars, 
papieren zakdoeken;  
- gezien hun promotionele aanbieding: bvb. 4+2 gratis, 
18+6 gratis (ongeacht het aantal verkoopeenheden), 
globale promotieprijs; 
- gezien de vermelding op de verpakking of op de 
rekken dat de producten niet apart verkocht kunnen 
worden. 

 
 
Deze verpakkingen worden niet 
beschouwd als multipacks maar als 
primaire verpakking, ongeacht het 
volume.  
 

Alle multipacks van dranken (inclusief bier) - met 
uitzondering van wijn en alcohol (wijn, cider, 
champagne, schuimwijn, aperitieven, brandewijn), 
siroop, suikerriet, extracten voor dranken - waarvan de 
inhoud van de verpakkingseenheid > 1 l 

< 10 l 
(bijvoorbeeld 6 x 1,5 l of 8 x 1 l) 

Alle multipacks van dranken (inclusief bier) - met 
uitzondering van wijn en alcohol (wijn, cider, 
champagne, schuimwijn, aperitieven, brandewijn), 
siroop, suikerriet, extracten voor dranken - waarvan de 
inhoud van de verpakkingseenheid < 1 l 

< 12 eenheden 
(bijvoorbeeld 12 blikjes frisdrank) 

Alle multipacks van wijn en alcohol (wijn, cider, 
champagne, schuimwijn, aperitieven, brandewijn) 

< 3 eenheden (bijvoorbeeld een kistje 
met 3 flessen wijn) 

Alle andere multipacks van verbruikbare producten 
(inclusief siroop, suikerriet, extracten voor dranken) 
waarvan het volume/gewicht van de 
verpakkingseenheden: 
> 0,5 l of kg 
< 0,5 l of kg maar > 0,1 of kg 
< 0,1 l of kg 

 
 
< 3 eenheden 
< 6 eenheden 
< 12 eenheden 

Alle multipacks van niet-verbruikbare producten < 6 eenheden 

 



 

 

5. Lijst onderscheid tussen huishoudelijke en bedrijfsmatige producten (Grijze Lijst) 

Deze lijst werd opgesteld door Fost Plus en Val-I-Pac in nauwe samenwerking met de 
beroepsfederaties. Zij werd goedgekeurd door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) en 
wordt regelmatig herzien. 

• Voor iedere rubriek duidt een X aan of het product en zijn primaire verpakking beschouwd 

wordt als huishoudelijk (Fost Plus) of bedrijfsmatig (Val-I-Pac). In vele gevallen is het product 

ofwel huishoudelijk, ofwel bedrijfsmatig in functie van het volume of gewicht van de 

verpakking. 

 

Voorbeeld:  rijst: ≤ 5 kg = huishoudelijk  > 5 kg = bedrijfsmatig 
Alle primaire verpakkingen van rijst kleiner of gelijk aan 5 kg zijn huishoudelijk, de primaire 
verpakkingen van rijst van meer dan 5 kg zijn bedrijfsmatig. 

 

• Bij het lezen van deze lijst moet u in gedachte houden dat het telkens gaat om de verpakking 

van het genoemde product. Daar waar er een * staat vermeld bij een product, betekent dit dat 

het product op zich ook een verpakking kan zijn. In dat geval moet u niet denken aan het 

product als verpakking maar aan de verpakking van dat product.  

• U vindt voor de producten de productfamilie (nomenclatuur Fost Plus) of de productgroep 

(nomenclatuur Val-I-Pac) in de lijst terug.  

• De lijst is niet volledig. In geval van toepassingsmoeilijkheden raden wij de 

verpakkingsverantwoordelijken aan om contact op te nemen met de IVC (info@ivcie.be); 

Val-I-P ac (info@valipac.be, T 02 456 83 33) of Fost Plus 

(business.administration@fostplus.be,T 02 775 03 58). 
 


