
 

 

 

 

De productfamilies 

A  Voeding 

A.1  Boterhampasta's, confituren en honing 

A.2 Groenten en fruit  

A.3  Koek, gebak, brood, deegwaren en aanverwante 

A.4 Koffie, thee en andere oplosdranken 

A.5  Olie en vetten 

A.6 Suiker, suikerwaren, chocolade en aanverwante 

A.7 Soepen en bereide maaltijden 

A.8 Sausen, specerijen en kruiden 

A.9 Vlees en vis 

A.10 Zuivel en aanverwante (m.u.v. dranken) 

A.11  Andere voedingswaren (zoutjes, chips, azijn, 
producten op basis van soja, voedingssupplementen 
enz.)  

 

B Dranken 

B.1 Bier 

B.2 Fruit- en groentesappen 

B.3 Melk 

B.4  Frisdranken en siropen 

B.5  Sterke dranken, aperitieven en jenevers 

B.6 Wijn, champagne, schuimwijn en cider 

B.7 Water 

Dranken in herbruikbare verpakkingen 

B.10 Bier 

B.20 Fruit- en groentesappen 

B.30 Melk 

B.40 Frisdranken en siropen 

B.50 Sterke dranken, aperitieven en jenevers 

B.60 Wijn, champagne, schuimwijn en cider 

B.70 Water 

 
C  Reinigingen onderhoud 

C.1 Reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten 

C.2  Toebehoren voor reiniging en onderhoud 

 (borstel, dweil, emmer, spons, enz.) 

 

D  Lichaams-, haar- en tandverzorging 

D.1  Haarverzorgingsproducten 

D.2 Lichaams- en tandverzorgingsproducten 

D.3  Toebehoren voor lichaams-, haar- en tandverzorging 
(wc-papier, papieren zakdoeken, tandenborstel, 
 haarborstel, enz.) 

 

E Farmaceutische producten 

E.1  Geneesmiddelen (incl. voor dierenartsen, 
 tandartsen en kinesitherapeuten) 

 
F  Tuinbouw en tuinartikelen 

F.1  Bloemen, planten, zaden en 
tuinbouwproducten (meststoffen, 
potgrond, enz.)  

F.2  Tuingereedschap en toebehoren voor de 
tuin en camping (potten, parasol, 
barbecue, kampeertent, enz.)  

 
G  Doe-het-zelf 

G.1 Gereedschap en ijzerwaren (vijzen, 
bouten, schroeven, enz.) 

G.2 Lijmen en aanverwante producten  

G.3  Verf en vernis 

G.4  Diverse doe-het-zelf artikelen 
(verfborstels, houtwerk, cement ≤ 10 
kg/10l, enz.) 

 

 
H   Kleding, schoenen, textiel en 
 toebehoren 

H.1 Kleding, schoenen, textiel, lederwaren en 
toebehoren (bed-, tafel- en keukenlinnen, 
karpet, reistas, geldbeugel, broeksriem, 
naaibenodigdheden, enz.) 

 
I  Elektro 

I.1  Groot elektro (televisie, hifi-keten, 
videorecorder, koelkast, wasmachine, 
enz.) 

I.2  Klein elektro (radio, telefoon, 
zakrekenmachine, spelconsoles, 
fototoestel, koffiezet, mixer, enz.)  

I.3  Toebehoren voor elektro en aanverwante 
(lampen, batterijen, filmrollen, CD's, 
verlengsnoer, enz.) 

 
J Wooninrichting 

J.1  lnterieur-, keuken- en tafelbenodigdheden 
(bestek, servies, vaas, servetten, 
decoratieartikelen, enz.)  

J.2  Meubelen voor binnen en buiten en 
 toebehoren (lattenbodem, matras, enz.) 

J.3  Verlichtingstoestellen (incl. zaklampen) 
 

K  Dieren 

K.1  Voeding, verzorgingsproducten en 
 toebehoren voor dieren (speeltjes, 
 kattenbakvulling, enz.)  

  



 

 

 

 

Z Diverse 

Z.1 Lucifers, aanstekers en andere brandstoffen 

Z.2 Juwelen, horloges 

Z.3 Kranten, tijdschriften en boeken 

Z.4  Relatiegeschenken en promotieartikelen 

Z.5 Rookwaren (sigaretten, sigaren, cigarillo's,  tabak, 
pijp, enz.)  

Z.6 Speelgoed (m.u.v. computerspellen) en 
 muziekinstrumenten  

Z.7 Sportartikelen, fiets- en bromfietsaccessoires 
 (m.u.v. kledij)  

Z.8 Teken-, schrijf- en knutselgerei 

Z.9 Colliverpakkingen (voor verkoop via postorder, 
internet, enz.) 

 

 
Y Serviceverpakking (Enkel bij de detailaangifte) 

Papier/karton 

Y.1  Gewicht per eenheid < 5 g 

Y.2 Gewicht per eenheid tussen 5-15 g  

Y.3 Gewicht per eenheid tussen 15-50 g  

Y.4 Gewicht per eenheid > 50 g 

 
Aluminium 

Y.5  Gewicht per eenheid < 5 g 

Y.6 Gewicht per eenheid tussen 5-15 g  

Y.7 Gewicht per eenheid tussen 15-50 g  

Y.8 Gewicht per eenheid > 50 g 

 
Plastic 

Y.9  Gewicht per eenheid < 5 g 

Y.10 Gewicht per eenheid tussen 5-15 g  

Y.11 Gewicht per eenheid tussen 15-50 g  

Y.12 Gewicht per eenheid > 50 g 

 
Andere 

Y.13 Gewicht per eenheid < 5 g 

Y.14 Gewicht per eenheid tussen 5-15 g  

Y.15 Gewicht per eenheid tussen 15-50 g  

Y.16 Gewicht per eenheid > 50 g 

 
Herbruikbare serviceverpakkingen 

Y.90 Herbruikbare plastic draagtassen 

 

 


