Bijlage 2: Akkoordverklaring VIVO
Op 23 november 2012 heeft het Afvalfonds Verpakkingen een brief (kenmerk 12.037.TT.ZS) aan uw
brancheorganisatie gezonden met daarin de vraag of de gemaakte afspraak met de Belastingdienst met
betrekking tot de bepaling van hoeveelheid en soort verpakkingen voor het jaar 2013 gecontinueerd kan
worden.
Uw branche heeft ingestemd met de voortzetting van deze afspraak bij het Afvalfonds Verpakkingen.
Hierdoor kunnen de leden op eenvoudige wijze de hoeveelheid en soort verpakkingen bepalen.
Vereenvoudigde berekeningsmethode voor de verschuldigde verpakkingenbelasting
Met de door de VIVO gewenste vereenvoudigde berekeningsmethode, zoals die in de besprekingen is
overgelegd, kan onder voorwaarden akkoord worden gegaan . Deze berekeningsmethode houdt in dat
de verdeling naar verschillende materiaalsoorten per categorie normatief is bepaald;
Daarbij wordt onderscheid gemaakt voor specifieke producten (zie bij lage 1) en de overige producten;
Het bedrijf verklaart gebruik te willen maken van de brancheregeling tussen het Afvalfonds
Verpakkingen en VIVO;

De vastgestelde normen zijn gebaseerd op de gegevens die door enkele leden zijn aangeleverd. De
normen dienen in 2013 door de VIVO gemonitord te worden, zodat aan de hand hiervan in de loop van
2013 geëvalueerd kan worden en een eventuele nieuwe afspraak voor 2014 en verder kan worden
gemaakt;
De regeling geldt voor het jaar 2013.

Met het ondertekenen van deze verklaring geeft ondergetekende aan akkoord te gaan, de heffing en
afdracht van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te voldoen op de wijze zoals in de hierboven
beschreven regeling is opgenomen.
NB: U dient zich ook, indien u dit nog niet gedaan heeft, aan te melden bij het Afvalfonds Verpakkingen, zie
hiervoor de website www.Afvalfondsverpakkingen.nl.
Naam bedrijf of fiscale eenheid:
Adres:
Postcode en Vestigingsplaats:
Omzetbelastingnummer:
Nummer Kamer van Koophandel:
Naam contactpersoon:
E-mailadres:
Handtekening:

Deze verklaring dient u op te sturen naar:

Afvalfonds Verpakkingen
Postbus 1266
2260 BG Leidschendam

Tevens dient u aan de VIVO een bevestiging van uw akkoordverklaring te sturen:
Vereniging Importeurs Verre Oosten
Secretariaat p/a HEM B.V.
Prins Mauritslaan 3
Postbus 56, 1170 AB Badhoevedorp

