Voorstel Lijst verpakking - geen verpakking aangiftejaar
2015
Product

Verpakking

Geen verpakking

Voeding
Aluminiumfolie en vershoudfolie gebruikt als
serviceverpakking
Bierviltje
Cake- en bakvormpjes verkocht met cake of gebak
Cake- en bakvormpjes verkocht zonder cake of gebak
Capsules voor dranksystemen (bvb. koffie, cacao,
melk) die na gebruik leeg achterblijven.
Capsules, pouches en pads met koffie, thee, enz., voor
dranksystemen die samen met het gebruikte product
weggegooid worden
Fantasieverpakkingen van etenswaren, bvb. zuigfles
die snoepgoed bevat
Frietvorkje
Mechanische molen (geïntegreerd in een nietnavulbaar recipiënt, gevuld met een product, bvb.
pepermolen gevuld met peper
Mechanische molen geïntegreerd in een navulbare
recipiënt, bvb. navulbare pepermolen
Gevuld bord* voor éénmalig gebruik, ook frietzakjes*,
bakjes*, bekers*, enz.
Leeg bord*
Lege beker*
Gevulde geschenkmand, bvb. een mand met speciale
bieren
Gevulde niet-natuurlijke schelp, bvb. sint-jakobsschelp
Lege niet-natuurlijke schelp
Natuurlijke schelp
Kaaskorst
Lepeltje verkocht met roomijs, enz.
Mosterdglas
Papieren onderlegger voor horeca
Papieren onderlegger op presenteerschaal
Plastic bestek
Promotiepapier op een krat met drankflessen
Rietje verkocht bij drankverpakking of aangeboden bij
drankje
Rijstbuiltje
Roerstaafje, bvb. voor koffie
Sandwichzak*, broodzak*, enz.
Snoep verpakt in speelgoed (speelgoedfunctie is
bijkomstig)
Spies voor brochette
Stokje in lolly en ijslolly
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Theebuiltje
Verpakking in ceramiek, bvb. bakje voor paté
X
Versierde blikken doos, bvb. voor koekjes, granen,
alcohol, enz.
X
Wegwerpspeenflessen die leeg verkocht worden
Wegwerpspeenflessen die gevuld verkocht worden
X
Worstenvel
Reiniging en onderhoud
Doseerbol
Doseerschroefdop
X
Oplosbaar zakje rond vaatwastabletten en
wasmiddelen
Stukje waarop het waspoeder wordt aangebracht en
dat in de wasmachine wordt gestopt en dat dezelfde
functie vervult als de doseerbol
Lichaamsverzorging
Borsteltje van een tube mascara dat los zit van de
verpakking
Borsteltje van een tube mascara dat vast zit aan de
verpakking
X
Houder voor lippenstift
X
Kartonnen koker voor toiletpapier en huishoudpapier
X
Sponsje om fond de teint aan te brengen
Staaltje van parfum, crème, enz.
X
Versierd parfumflesje
X
Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen
Bijsluiter
Druppelpipet dat los zit van de verpakking
Druppelpipet dat deel uitmaakt van de verpakking of
dop
X
Eetbare capsules
Niet-eetbare capsules, bvb. glazen ampullen
X
EHBO-koffer
Gevulde glazen flessen voor injectievloeistof
X
Lege glazen flessen voor injectievloeistof
Inbrenghuls voor tampons
Inhalator met vulling, waarbij de inhalator los zit van
de verpakking
Inhalator met vulling, waarbij de inhalator deel
uitmaakt van de verpakking
X
Inhalator zonder vulling
Lege injectiespuit
Vooraf gevulde injectiespuit
X
Maatlepel
Naald van injectiespuit
Onderdeel om vaginale crème aan te brengen
Steriele barrièresystemen (zakjes, schaaltjes en
materialen die nodig zijn om een product steriel te
houden)
X
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Tuinbouw en tuinartikelen
Bloempotten die voor de hele levensduur van de plant
bedoeld zijn
Bloempotten die alleen gebruikt worden voor de
verkoop en het vervoer van planten en niet bedoeld
zijn voor de hele levensduur van de plant
X
Bloempotten die in de loop van het productieproces
worden aangewend, maar die niet meer om de plant
zitten op het ogenblik dat de plant op de markt wordt
gebracht
Hoezen (primaire verpakking)
X
Kweekrecipiënten die noodzakelijk zijn voor het
productieproces van het begin tot het einde (de
commercialisering)
Sierbloempotten
Stenen bloempotten
Trays (voor commercialisering)
X
Verpakking van plantenwortels uit biologisch
afbreekbaar materiaal, bvb. turfpot en jute netje
Verpakking van plantenwortels uit een niet-biologisch
afbreekbaar materiaal, bvb. plastic zak en
synthetische koord
X
Verpakkingsfilms
X
Werktuigen, gereedschap en doe-het-zelf
Gereedschapskist die gevuld verkocht wordt en kist
van een apparaat
Kabelhaspels (huishoudelijk): verlengdraad elektriciteit
op permanente haspel en tuinslang op permanente
haspel
Kabelhaspels: eenmalige haspels voor
elektriciteitsdraad e.d. (verkoop in doe-het-zelf enz.)
X
Kabelhaspels: herbruikbare industriële haspels voor
wegenwerken
Verkoopverpakking van gereedschap, bvb. kartonnen
doos van een boor
X
Kleding, schoenen, textiel en aanverwante
Bobijn met textielgaren
Gewicht ≤ 200 g
Kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is
gewikkeld (bvb. kunststoffolie, aluminium, papier)
Wanddikte ≤ 5 mm
Etiket of label binnen in een kledingstuk
Etiket dat direct vast hangt of vastzit aan het product
X
Kleerhangers niet expliciet bedoeld voor meermalig
gebruik, bvb. plastic kleerhanger, kleerhanger van de
droogkuis
X
Luxe kleerhangers, bvb. houten kleerhanger
Nietjes, speldjes en clips
X
Steunelement in een luxe schoen bestemd voor
hergebruik
Steunelement in een schoen niet bestemd voor
hergebruik
X
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Verpakking meegegeven door de droogkuis of de
stomerij
Zak rondom een slaapzak bedoeld om de slaapzak in
te bewaren
Zak waarin een tent en de verschillende onderdelen
worden samengehouden
Elektro en toebehoren
Etui voor elektrisch scheerapparaat
Etui voor fototoestel
Fotorolletje
(Plastic) koker voor fotorolletje
Mapje met foto’s en negatieven
Omslag rond mapje met foto’s
Wegwerpfototoestel
Multimedia
CD-spindels (verkocht met CD's, niet bestemd voor
opslag)
CD-spindels (verkocht zonder CD's, bestemd voor
opslag)
Doosje of hoesje van CD, DVD, Blu-Ray, cassette,
video, enz.
Film rond doosje of hoesje van CD, DVD, Blu-Ray,
cassette, video, enz.
Etiket aangebracht op machine (pc, enz.), maar dat
niet kan verwijderd worden, bvb. serienummer
Gebruiksaanwijzing
Installatiediskette voor een programma
Toner voor printer of kopieerapparaat (met
elektronisch component)
Tonervulling voor printer of kopieerapparaat, bvb. in
plastic fles
Wooninrichting en toebehoren
Doost, kist of cassette in hout of plastic om bestek in
op te bergen tijdens de levensduur van het product
Doos, kist of cassette in karton om bestek in af te
leveren
Eenmalige gasflessen voor gassen voor huishoudelijk
gebruik, bvb. campinggas
Houten steunelement voor meubelen
(vergelijkbaar met een pallet)
Navulbare stalen en composiet flessen voor diverse
soorten gas, met uitzondering van brandblussers
Metalen kooien voor transport van gasflessen
Omhulsel van kaarsen (vb, graflichten, theelichtjes,
enz.)
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Diversen
Sierraden
Luxeverpakking bedoeld om juwelen in op te bergen
tijdens de levensduur van het product
Doosje van een zilveren lepeltje, medaille, enz.
bedoeld om het product in op te bergen gedurende de
levensduur van het product
Uitgeverij
Geplastificeerde kaft (met de titel van het boek) ter
bescherming van het boek
Kartonnen bescherming van (luxe) boeken
Normale enveloppen gebruikt door bedrijven om de
post te versturen
Normale enveloppen gebruikt door particulieren om de
post te versturen
Postpakket gebruikt door particulieren
Schutblad met adressering voor verzendingen
Verpakking rond telefoonboeken en faxgidsen
Verpakking van brochures verzonden door
verenigingen in het kader van een lidmaatschap indien
in een normale papieren omslag
Verpakking van dagbladen, weekbladen,
maandbladen, tijdschriften, periodieken, gratis
regionale pers, gratis publicaties, reclamedrukwerk en
ander drukwerk (uitgezonderd de expliciet in deze lijst
opgenomen drukwerken), ook indien deze verstuurd
worden per post
Verpakking aangewend voor het verzenden van
producten besteld per snelkoerier, via postorder en via
internetverkoop
Zendingen van de overheid
Speelgoed
Blokkendoos
Speelgoed gevuld met snoep, d.w.z. voorwerpen die
ook zonder snoep op de markt gebracht worden
Spellendoos en puzzeldoos
Tussenstukjes van modelbouwpakketten
Papierwaren en aanverwante
Gevulde (luxe)doos voor tekengerei, bvb.
aluminiumdoos voor kleurpotloden
Houder of koker waarop kleefband gerold is
Eenmalige houder voor afrollen en afscheuren van
kleefband
Pen, potlood en vulpotlood
Verfpotjes en waterverfdoos
Verpakking van lijm, corrector in een tube of flesje
(en eventueel borsteltje in dop)
Wegwerpinktvulling voor pen, balpen, vulpen, enz.

Lijst verpakking - Geen verpakking voorstel • 02.10.2014

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

5/6

Overige
Aansteker
Brandblusapparaat
Cadeauverpakking apart verkocht
Cadeauverpakking aangeboden als serviceverpakking
Doos met sneeuwkettingen
Etiket dat direct vast hangt of vastzit aan het product
Gebruiksaanwijzing en handleiding
Gratis staaltjes
Kunststofsleeve rond een verpakking
Kortingsbon
Luciferdoosje
Radiofrequentie-identificatielabels (RFID)
Verpakking meegegeven bij dienstverlening*, bvb.
herstelling schoenen, horloges, pennen, verstelling
van kleding, enz.
Vochtabsorberend materiaal dat deel uitmaakt van een
verpakkingssysteem
Vochtabsorberend materiaal dat geen deel uitmaakt
van een verpakkingssysteem
*zie infobrochure Fost Plus over serviceverpakking
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