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Arnhem, 5 februari 2013
Ons kenmerk: 13.009.CMO.ZS
Betreft: Uw brancheafspraak met de Belastingdienst en de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen
Geachte heer Van Beek,
Op 23 november 2012 heeft het Afvalfonds Verpakkingen een brief (kenmerk 12.032.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. Het FME-CWM (hierna FME) wil deze brancheafspraak continueren.
Hierbij ontvangt u de akkoordverklaring voor uw leden.
Een FME-bedrijf mag voor het bepalen van de hoeveelheid verpakkingen gebruik maken van een
tabel met gewichtscategorieën. Bedrijven dienen op basis van een eigen gemotiveerde inschatting te
bepalen voor hoeveel kilogrammen zij bijdrageplichtig zijn voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen
en in welke gewichtscategorie ze vallen.
FME heeft via onderzoek vastgesteld dat bij FME-bedrijven de hoeveelheid verpakkingen als volgt is
verdeeld: 78% papier/karton, 16% kunststof en 6% metaal. Voor de Afvalbeheersbijdrage
Verpakkingen wordt bij dit onderzoek aangesloten. Bedrijven nemen dan deze verdeling over en
hoeven zelf geen onderverdeling meer te maken. De verschillende hoeveelheden verpakking per
materiaalsoort in de verschillende categorieën (zie bijlage 1) zijn afgeleid uit gegevens die door de
FME in de convenantperiode zijn bijgehouden en gerapporteerd. Overige materialen als glas,
biokunststoffen of aluminium werden niet of nauwelijks gebruikt voor het verpakken van producten.
De door de FME gewenste regeling voor de ondernemers in de technologisch-industriële sector is
bedoeld voor bedrijven die in 1993 een SBI-code hadden van 24 tot en met 518 en voor zover deze
codes voorkomen op de lijst die als bijlage 2 bij deze brief is gevoegd.
Deze regeling voorziet erin dat bedrijven tot 210.000 kg aan verpakkingsmateriaal gebruik kunnen
maken van de regeling. Voor bedrijven die meer verpakkingen op de markt zetten geldt dat zij de
verplichtingen uit hoofde van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, waaronder ook het voeren van
een administratie, op de voorgeschreven wijze dienen na te komen.
Indien het betreffende bedrijf deel uitmaakt van een concern dat voor de omzetbelasting aangemerkt
wordt als een fiscale eenheid, dan is de fiscale eenheid bijdrageplichtig. De overige bedrijfsonderdelen
die niet vallen onder de bedoelde SBI-codes, maar wel behoren tot de fiscale eenheid die
bijdrageplichtig is voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen kunnen geen gebruik maken van deze
regeling. De door de fiscale eenheid aan te geven verpakkingen voor deze activiteiten zullen op een
andere wijze (mogelijk geldt voor dat bedrijf of die bedrijven een eigen brancheregeling) bepaald
moeten worden.
Verder uitwerking en afspraken:
De bedrijven die kiezen voor toepassing van deze regeling dienen een akkoordverklaring te
ondertekenen en naar het Afvalfonds Verpakkingen toe te sturen. De tekst van deze
akkoordverklaring is als bijlage 3 bij deze brief gevoegd.

Ik verzoek u dan ook deze brief met de bijlagen onder uw leden te verspreiden.
LET OP: Het insturen van de akkoordverklaring staat los van de overige verplichtingen uit hoofde van
de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Daarbij doel ik met name op de verplichtingen rondom
aanmelding als bijdrageplichtige en het doen van aangifte. Zie ook www.afvalfondsverpakkingen.nl.
Volledigheidshalve merk ik nog op dat voor de bedrijven die niet van deze regeling gebruik wensen te
maken geldt, dat zij de verplichtingen uit hoofde van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen,
waaronder ook het voeren van een administratie, op de voorgeschreven wijze dienen na te komen.
Samenloop Bedrijfsverpakkersregeling en brancheregeling FME
De Regeling Bedrijfsverpakkers is bedoeld voor de Producent en/of Importeur die nagenoeg alleen
Bedrijfsverpakkingen op de markt zet. De Bedrijfsverpakkersregeling kan met de brancheregeling van
de FME samengaan, mits aan de voorwaarden in beide regelingen wordt voldaan. Als u wilt
deelnemen aan de Bedrijfsverpakkersregeling, dan dient u hiertoe een schriftelijk verzoek in bij het
Afvalfonds Verpakkingen. Meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan de Regeling in
2013 en verder leest u op www.afvalfondsverpakkingen.nl.
Deze brancheafspraak geldt voor het jaar 2013. In de loop van 2013 evalueren wij de huidige
afspraak, daarna maken wij een eventuele nieuwe afspraak voor 2014 en verder.
Mochten uw leden nog vragen hebben dan kunnen zij bellen met de Helpdesk op telefoonnummer
0900-4455999 (€ 0,08 per minuut)
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