AKKOORDVERKLARING Boomkwekerijproductensector
Per 2015 heeft het Afvalfonds Verpakkingen een vaststellingsovereenkomst met Anthos en LTO
gesloten voor de bij haar aangesloten leden die boomkwekerijproducten verkopen of verhandelen.
Deze overeenkomst is te vinden op de website van zowel het Afvalfonds Verpakkingen, als de
websites van Anthos en LTO.
Hierbij verklaart ondergetekende dat hij is te kwalificeren als Kweker of Handelshuis die meer dan
90% van zijn totaalomzet genereert met het produceren, importeren en/of exporteren van
boomkwekerijproducten, niet zijnde een in Nederland gevestigde detailhandelaar.
Met het ondertekenen van deze verklaring geeft ondergetekende aan akkoord te gaan met de
overeenkomst en verklaart daarmee de heffing en afdracht van de Afvalbeheersbijdrage
Verpakkingen te voldoen op de wijze zoals in de hierboven genoemde overeenkomst is opgenomen.
Deze verklaring geldt zolang de overeenkomst loopt. Mocht u niet langer in aanmerking komen voor
de Vaststellingsovereenkomst boomkwekerijproducten voor leden van Anthos en/of LTO , dan dient
dit zo spoedig mogelijk per e-mail of per brief aan het Afvalfonds Verpakkingen gemeld te worden.
Hierbij dient u aan te geven met ingang vanaf wanneer en waarom niet meer aan deze Regeling
voldaan wordt.
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 of door de in bijlage 1
genoemde aanvullende gegevens in te vullen en aan het Afvalfonds Verpakkingen toe te sturen.

Naam bedrijf of fiscale eenheid :
Bedrijf of fiscale eenheid is actief als:
Kweker/Handelshuis
Adres:
Postcode en Vestigingsplaats:
Omzetbelastingnummer:
Nummer Kamer van Koophandel:
Naam contactpersoon:
E-mailadres :
Handtekening :

Wij verzoeken u deze ingevulde en getekende verklaring op te sturen naar:
Afvalfonds Verpakkingen
Postbus 1266
2260 BG LEIDSCHENDAM

BIJLAGE 1: AANVULLENDE GEGEVENS VOOR AANMELDING ALS KLANT BIJ HET AFVALFONDS
VERPAKKINGEN

(Indien u zich reeds heeft aangemeld bij het Afvalfonds Verpakkingen als klant, dan kunt u het
invullen van deze bijlage in zijn geheel achterwege laten.)

Ik doe opgaaf of aangifte voor een:
o onderneming
o fiscale eenheid omzetbelasting (in dit geval een kopie van de laatste beschikking Fiscale
Eenheid Omzetbelasting meezenden)
Vanaf welk jaar wilt u opgaaf/aangifte doen?
Aangifte/opgaaf vanaf
o 2013
o 2014
o 2015

Gegevens contactpersoon
Voorletter(s): ……………………………………………………………………………..
Tussenvoegsels: …………………………………………………………………………
Achternaam:……………………………………………………………………………….
Functie:……………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:……………………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………………………………………

Correspondentieadres (indien afwijkend van vestigingsadres)
o Postbus
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
o Anders dan vestigingsadres
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Datum: …………………………………………………………………………………
Naam: ………………………………………………………………………………….
Handtekening:
………………………………………………………………………………………………
Wij verzoeken u deze ingevulde en getekende bijlage, samen met de verklaring, op te sturen naar:
Afvalfonds Verpakkingen
Postbus 1266
2260 BG Leidschendam

Aangifte formulier 2013
Door het invullen van dit formulier zorgt u ervoor dat het Afvalfonds Verpakkingen een factuur kan
opstellen over 2013. Let op, vul dit schema in exclusief de drempel van 50.000 kg.
Uitgangspunten 2013
Over 2013 is volgens de Vaststellingsovereenkomst Boomkwekerijproductensector de mogelijkheid
om de regeling uit 2012 van de Belastingdienst toe te passen. Concreet betekent dat het volgende:
- Over het totale kilogram aan verpakkingen die aan een ander ter beschikking is gesteld in
Nederland als ook in het buitenland kan een kortingspercentage van 68% worden toegepast.
- Met betrekking tot de belastbaarheid van een plantenpot kan een kortingspercentage van
64% worden toegepast.
Had u in 2013 verpakkingen die belast waren voor de afvalbeheersbijdrage?
Had u in 2013 verpakkingen die u indirect exporteerde?
Is uw onderneming bekend met de Essentiële Eisen?

ja/nee
ja/nee
ja/nee

Heeft uw organisatie een proces om ervoor te zorgen dat de verpakkingen

ja/nee

voldoen aan de Essentiële Eisen?

Materiaalsoort

Aantal kg'en
Belaste verpakkingen

Glas
Papier/karton
Kunststof
Biokunststof
Aluminium
Aluminium statiegeld
Overige metalen
Hout
Ander materiaal soorten
Algemeen tarief
Totaal gewicht

Indirecte Export

