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Versie
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Wijzigingen t.o.v. vorige versie

1.0
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1.1

14-11-2014

Update Beleid, ingaande 1 januari 2015

1.2

30-12-2015

Update Beleid, ingaande 1 januari 2016

1.3

15-12-2016

Update Beleid, ingaande 1 januari 2017

2.0

22-12-2017

Update Beleid, ingaande 1 januari 2018 onder nieuwe ABBO

2.1

20-12-2018

Update Beleid, ingaande 1 januari 2019

2.2

20-12-2019

Update Beleid, ingaande 1 januari 2020

2.3

17-12-2020

Update Beleid, ingaande 1 januari 2021
Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Subparagraaf 3.1.7. en 3.1.8. aangepast met het oog op inwerkingtreding van een

circulaire doelstelling voor glas respectievelijk een inzameldoelstelling voor kunststof
drankflessen

Paragraaf 3.4 en subparagraaf 3.3.5 aangepast met het oog op inwerkingtreding van
een wettelijke statiegeldplicht voor kunststof frisdrank- en waterflessen
Hoofdstuk 4: tarieven geactualiseerd
Niet-inhoudelijke wijzigingen:

Subparagraaf 3.3.1, 3.3.7, 7.1
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1

Inleiding

	In Nederland zijn Producenten en Importeurs van verpakte producten wettelijk
verplicht te zorgen voor preventie, inzameling en recycling van verpakkingen. Deze
producentenverantwoordelijkheid is vastgelegd in het Besluit beheer verpakkingen
2014, welke voortkomt uit de Europese richtlijn 94/62/EG betreffende verpakkingen en
verpakkingsafval. De producentenverantwoordelijkheid betekent (kort gezegd) dat bedrijven
die als eerste producten in een Verpakking aan een ander in Nederland ter beschikking
stellen en/of ontdoen bij import, individueel verantwoordelijk zijn voor de preventie,
inzameling en hergebruik van het gebruikte verpakkingsmateriaal. In Nederland worden hoge
recyclingpercentages gerealiseerd. De verpakkingsketens leveren daarmee een grote en
actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie, die daarbij
tot de Europese koplopers behoort.
	Op 27 juni 2012 tekende het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (destijds
Infrastructuur en Milieu), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Verpakkende
Bedrijfsleven de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022. Hierin is o.a. vastgelegd
dat bedrijven meer verpakkingsmateriaal gaan hergebruiken en de hele verpakkingsketen
verduurzamen. Ook de collectieve uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid is
hierin gewaarborgd via het Afvalfonds Verpakkingen. Om de daarmee gepaard gaande
kosten te dekken heft het Afvalfonds Verpakkingen een Afvalbeheersbijdrage die verplicht is
op grond van een algemeen verbindend verklaring.
	Ter nadere uitwerking van de algemeen verbindend verklaarde Afvalbeheersbijdrage
overeenkomst Verpakkingen (ABBO) heeft het Afvalfonds Verpakkingen dit Beleid opgesteld,
dat een verdere toelichting op de ABBO alsmede nadere regels bevat conform artikel 2.8
van de ABBO. In het geval van discussie over de formulering, de uitleg of de toepassing van
dit Beleid beslist het Afvalfonds Verpakkingen. Het Beleid kan worden gewijzigd indien daar
naar het oordeel van het Afvalfonds Verpakkingen aanleiding toe bestaat.
	Nadere uitleg en voorbeelden zijn te vinden op de website van het Afvalfonds Verpakkingen
(www.afvalfondsverpakkingen.nl).
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2

Definities

	In dit Beleid hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarbij
vermelde betekenis, tenzij expliciet anders aangegeven.

Aangifte

	De informatie die de Producent en/of Importeur verstrekt aan het Afvalfonds Verpakkingen
ter uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van de ABBO, die als basis dient voor de
vaststelling van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, zoals omschreven in bijlage 2 van
de ABBO, alsmede de daarbij door het Afvalfonds Verpakkingen gevraagde aanvullende
gegevens.

ABBO

	De Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen inclusief bijlagen, zoals ondertekend
op 22 juni 2017 door Stichting Verpakkingen Fast Moving Consumer Goods,
Stichting Verpakkingen Non Food, Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland en
Stichting Afvalfonds Verpakkingen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft met
ingang van 1 januari 2018 de ABBO algemeen verbindend verklaard.

	Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

	Het bedrag dat een individuele Producent en/of Importeur op grond van de ABBO verplicht
is af te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen ter dekking van de kosten van de
Afvalbeheersstructuur.

Afvalbeheersstructuur

	De collectieve structuur zoals bedoeld in artikel 2 van de ABBO die wordt gefinancierd
uit de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen zoals voorzien in de ABBO.

	Afvalfonds Verpakkingen

Stichting Afvalfonds Verpakkingen, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Bedrijfsverpakking

	Een Verpakking als bedoeld in artikel 1 van het Verpakkingenbesluit die bedoeld is om
afgedankt te worden door bedrijven in hun bedrijfsafval, waarbij alleen sprake is van een
Bedrijfsverpakking als de hele keten tot en met de eindgebruiker die een Verpakking leeg
maakt en afdankt bestaat uit bedrijfsmatige gebruikers. De eindgebruiker die zich ontdoet
van de Verpakking betaalt voor de inzameling en verwerking van deze Verpakking. Van een
Bedrijfsverpakking is geen sprake indien de Verpakking een Logistiek Hulpmiddel is.

	Beleid

	De nadere regels, zoals bedoeld in artikel 2.8 van de ABBO, die zijn vastgesteld door het
Afvalfonds Verpakkingen ter uitvoering van de ABBO en die zijn opgenomen in dit document
Beleid Afvalfonds Verpakkingen en door het Afvalfonds vastgestelde wijzigingen en
aanvullingen hierop.

Bijdrageplichtige

	De Producent en/of Importeur die bijdrageplichtig is volgens de ABBO zoals nader
uitgewerkt in dit Beleid.

	Biodegradeerbaar kunststof

	Een Verpakking van kunststof die de eigenschap heeft dat het biologisch afbreekbaar
is en die als bewijs daarvan is gecertificeerd volgens de Europese norm EN 13 432
voor terugwinbaarheid door compostering en biodegradatie. Vaak te herkennen aan het
zogenaamde kiemplantlogo.
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	Buitenlandse ondernemer

	Ondernemer in de zin van artikel 7, eerste en tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting
1968 die niet in Nederland is gevestigd en aldaar ook niet een vaste inrichting heeft.

Consument

	Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Drank

	Vloeistof bestemd voor menselijke consumptie en primair bedoeld om te worden gedronken.

	Drankenkartons

	Verpakkingen, geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, bestaande
voor ten minste 70% uit papier en karton en voor het overige uit een ander materiaal of
andere materialen.

	Fiscale eenheid
	
Fiscale eenheid in de zin van artikel 7, vierde lid van de Wet op de omzetbelasting 1968.
	Frisdrank
	
Drinkwaar als bedoeld in artikel 7a van het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen.
	Kunststof drankflessen
	
Flessen van kunststof met een inhoud van 3 liter of minder waarin een Drank is verpakt.
	Logistieke Hulpmiddelen
	
Verpakkingen die zijn opgenomen in subparagraaf 3.1.3 van dit Beleid.
	Loonverpakker
	
Degene die in opdracht van een ander bedrijf stoffen, preparaten of andere producten, die

hij niet zelf heeft vervaardigd en waarvan hij niet de eigendom verkrijgt, herpakt, verpakt of
ontpakt.

	Ondernemer
	
Een ondernemer in de zin van artikel 7, eerste en tweede lid, van de Wet op de
omzetbelasting 1968.

	Opgaaf
	
De voorlopige informatie die de Producent en/of Importeur verstrekt aan het Afvalfonds

Verpakkingen ter uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van de ABBO, betreffende de
schatting van de hoeveelheid Verpakkingen in het lopende kalenderjaar die als basis dient
voor de voorlopige betalingen ter voldoening van de in het volgende kalenderjaar vast te
stellen Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, zoals omschreven in bijlage 2 van de ABBO.

	Producent en/of Importeur
	
Degene die beroepsmatig in Nederland:
	
•	als eerste stoffen, preparaten of andere producten in of tezamen met een Verpakking aan
een ander ter beschikking stelt;
	
•	als eerste stoffen, preparaten of andere producten in een Verpakking invoert en zich van
de Verpakking ontdoet;

	
•	van een ander de opdracht krijgt de Verpakking van stoffen, preparaten of andere
producten te voorzien van de naam, logo of merkteken van de ander;

	
•	stoffen, preparaten of andere producten, in of tezamen met een Verpakking die is

bestemd om bij het aan de gebruiker ter beschikking stellen van stoffen, preparaten
of andere producten, daaraan te worden toegevoegd (waaronder in elk geval
worden begrepen: Verpakkingen als bedoeld in artikel 1 onder a onder 2 van het
Verpakkingenbesluit (Verkooppuntverpakkingen)), aan de gebruiker ter beschikking stelt.
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	Statiegeldregeling
	
De statiegeldregeling als bedoeld in paragraaf 3.4.
	Statiegeld Nederland
	
Stichting Uitvoeringsorganisatie Statiegeld, statutair gevestigd te ’s Gravenhage.
	Verkooppuntverpakkingen
	
De Verpakkingen bedoeld in art. 1 lid 1, sub a, onder 2 van het Verpakkingenbesluit.
	Verpakkingen
	
Verpakkingen zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 1 onder a van het Verpakkingenbesluit,
welke nader worden gespecificeerd in artikel 1 lid 1 onder b, c, en d van het
Verpakkingenbesluit. De volledige definitie is aangehaald in paragraaf 3.1.

	Verpakkingenbesluit
	
Besluit beheer verpakkingen 2014.
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3

Algemeen Beleid

3.1

Toelichting definitie Verpakkingen

Verpakkingenbesluit – Artikel 1 lid 1 sub a t/m d
a.	Verpakkingen: alle producten, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, die kunnen
worden gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van

andere producten, van grondstoffen tot afgewerkte producten, over het gehele traject van

producent tot gebruiker of consument, wegwerpartikelen die voor dit doel worden gebruikt
daaronder begrepen, waarbij verpakkingen uitsluitend omvatten verkoop- of primaire

verpakkingen, verzamel- of secundaire verpakkingen en verzend- of tertiaire verpakkingen
en:

1°.	waarbij producten als verpakking worden beschouwd indien zij aan het vorenstaande
voldoen, ongeacht andere functies die de verpakking ook kan vervullen, tenzij het

product integraal deel uitmaakt van een ander product en het nodig is om dat product
tijdens zijn levensduur te bevatten, te ondersteunen of te bewaren en alle elementen
bedoeld zijn om samen gebruikt, verbruikt of verwijderd te worden;

2°.	waarbij producten die ontworpen en bedoeld zijn om op het verkooppunt te worden
gevuld alsmede wegwerpartikelen die in gevulde toestand worden verkocht of die
ontworpen en bedoeld zijn om op het verkooppunt te worden gevuld, slechts als
verpakking worden beschouwd indien zij een verpakkingsfunctie hebben; en

3°.	waarbij de componenten van een verpakking en de bijbehorende in de verpakking
verwerkte elementen worden beschouwd als deel van de verpakking waarin ze

verwerkt zijn en waarbij de bijbehorende elementen die aan een verpakt product

hangen of bevestigd zijn en die een verpakkingsfunctie hebben, als verpakking worden

beschouwd, tenzij zij integraal deel uitmaken van dit product en alle elementen bedoeld
zijn om samen verbruikt of verwijderd te worden;

b.	verkoop- of primaire verpakking: verpakking die zo is ontworpen dat zij voor de
eindgebruiker of consument op het verkooppunt een verkoopeenheid vormt;

c.	verzamel- of secundaire verpakking: verpakking die zo is ontworpen dat zij op het

verkooppunt een verzameling van een aantal verkoopeenheden vormt, ongeacht of deze

als dusdanig aan de eindgebruiker of consument wordt verkocht, dan wel alleen dient om
de rekken op het verkooppunt bij te vullen en die van het product kan worden verwijderd
zonder dat dit de kenmerken ervan beïnvloedt;

d.	verzend- of tertiaire verpakking: verpakking die zo is ontworpen dat het verladen en het

vervoer van een aantal verkoopeenheden of verzamelverpakkingen wordt vergemakkelijkt
om fysieke schade door verlading of transport te voorkomen, weg-, spoor-, scheeps- of
vliegcontainers niet daaronder begrepen;

Bron: Verpakkingenbesluit, artikel 1 lid 1 sub a t/m d: Definitie Verpakkingen.

	
	Het Afvalfonds Verpakkingen volgt met het Beleid de term Verpakkingen zoals hierboven
weergegeven. Op www.afvalfondsverpakkingen.nl staan in de verpakkingencatalogus
voorbeelden van producten die wel en niet worden aangemerkt als Verpakkingen. In het
geval van twijfel beslist het Afvalfonds Verpakkingen of een product wordt aangemerkt als
Verpakking.
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3.1.1

Samengestelde Verpakkingen

	Een samengestelde Verpakking is een Verpakking die uit meerdere, niet te scheiden
materiaalsoorten bestaat (bijvoorbeeld laminaten).
	De Bijdrageplichtige is Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen verschuldigd over de
verschillende materiaalsoorten waaruit de samengestelde Verpakking bestaat en geeft
deze materiaalsoorten apart op in de Opgaaf en Aangifte.

3.1.2

Componenten Verpakkingen

	De componenten van een Verpakking en de bijbehorende in de Verpakking verwerkte
elementen worden beschouwd als deel van de Verpakking waarin ze zijn verwerkt. De
bijbehorende elementen die aan een verpakt product hangen of bevestigd zijn en die een
verpakkingsfunctie hebben worden als Verpakking beschouwd, tenzij zij integraal deel
uitmaken van dit product en alle elementen bedoeld zijn om samen verbruikt of verwijderd te
worden.
3.1.3

Logistieke Hulpmiddelen

	1.	Over een Logistiek Hulpmiddel is geen Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen verschuldigd.
Logistieke Hulpmiddelen zijn uitsluitend:
		•	pallets, inclusief opzetranden, palletboxen en tussenplaten, bedoeld om in combinatie
met een pallet te worden gebruikt en met eenzelfde oppervlakte als de pallet;
		• glasbokken;
		• Intermediate Bulk Containers;
		• rolcontainers;
		• vaten, jerrycans en gasflessen met een inhoud vanaf 20 liter;
		• kratten met een inhoud vanaf 8 liter;
		• dozen met een inhoud vanaf 1 m3;
		• big bags met een inhoud vanaf 250 liter; en
		• kernen, spoelen en haspels met een lengte vanaf 50 cm.
	De hierboven genoemde Logistieke Hulpmiddelen zijn gedefinieerd in de Lijst Logistieke
Hulpmiddelen, die u kunt vinden op www.afvalfondsverpakkingen.nl.
	2.	Binnen de Logistieke Hulpmiddelen wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige en
meermalige Logistieke Hulpmiddelen.
		•	Een Meermalige Logistieke Hulpmiddel is elk Logistiek Hulpmiddel dat bestemd en
ontworpen is om binnen zijn levensduur een minimum aantal omlopen te maken
en om opnieuw te worden gevuld of gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor het
ontworpen is. Om van een meermalig Logistiek Hulpmiddel te kunnen spreken moet
de Producent en/of Importeur het bestaan en toepassen kunnen aantonen van een
systeem dat er voor zorg draagt dat het Logistieke Hulpmiddel feitelijk als meermalig
Logistiek Hulpmiddel wordt toegepast zoals bedoeld in de vorige volzin.
		•	Een Eenmalig Logistiek Hulpmiddel is elk Logistiek Hulpmiddel dat geen meermalig
Logistiek Hulpmiddel is.
		Indien een Logistiek Hulpmiddel in redelijkheid valt te splitsen in zelfstandig te gebruiken
onderdelen dan dienen die onderdelen ieder afzonderlijk te worden getoetst aan de
hiervoor genoemde definities. Hierbij valt te denken aan de splitsing van de kooi en blaas
bij een intermediate bulk container (IBC).
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3. De Producent en/of Importeur moet vanaf het jaar 2016 Opgaaf en Aangifte doen over:
		a.	Eenmalige Logistieke Hulpmiddelen die door de Producent en/of Importeur in
Nederland voor het eerst ter beschikking worden gesteld aan een ander als
Verpakking van producten; en
		b.	Eenmalige Logistieke Hulpmiddelen, die de Producent en/of Importeur als eerste
in Nederland invoert als Verpakking van producten en waarvan de Producent en/of
Importeur zich ontdoet of laat ontdoen; en
		c.	Eenmalige Logistieke Hulpmiddelen die als Verpakking van producten aan de
Producent en/of Importeur ter beschikking zijn gesteld door een andere Producent en/
of Importeur die gehouden is van die Eenmalige Logistieke Hulpmiddelen Aangifte
te doen, een en ander voor zover hij de Logistieke Hulpmiddelen op zijn beurt in dat
kalenderjaar buiten Nederland ter beschikking stelt aan een ander (vergelijkbaar met
indirecte export).
3.1.4

Exoten

	Hieronder staat een opsomming van exoten, waarover geen Afvalbeheersbijdrage
Verpakkingen verschuldigd is. Deze exoten zijn uitsluitend:
	• injectiespuit;
	• niet-navulbare aansteker;
	• niet-navulbare pen;
	• schrijfstift;
	• markeringsstiften;
	• correctieroller; en
	• toner- en inktcartridges.
3.1.5

Verkooppuntverpakkingen

	Op het moment van verkoop worden sommige producten verpakt of aangeboden in of
tezamen met zogenoemde Verkooppuntverpakkingen. De Bijdrageplichtige is hierover
in het kader van de ABBO Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen verschuldigd.
3.1.6

Enveloppen

	Enveloppen met een formaat kleiner of gelijk aan C5 worden in het kader van de ABBO
niet beschouwd als Verpakking. Enveloppen met een formaat groter dan C5 worden in het
kader van de ABBO wel beschouwd als Verpakking, tenzij er sprake is van gebruik voor
verzending van individueel gerichte brieven, facturen, bankafschriften, juridische adviezen
en soortgelijke individueel aan de geadresseerde gerichte correspondentie.
	Dit betekent dat Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen is verschuldigd als de enveloppen
worden gebruikt voor de verzending van goederen zoals tijdschriften, boeken, CD’s,
brochures, folders en dergelijke of als er sprake is van een omslag, waarvan duidelijk is
dat ze qua vormgeving bedoeld zijn als Verpakking van producten, zoals omslagen
gevoerd met noppenfolie.
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3.1.7

Meermaligheid

	Over Verpakkingen die meerdere keren zijn gebruikt, wordt slechts eenmaal
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen geheven; dat is op het moment dat een Onderneming de
gevulde Verpakking voor de eerste keer in Nederland aan een ander ter beschikking stelt of
zich voor de eerste keer van de geïmporteerde Verpakking ontdoet.
	Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin dient de Producent en/of Importeur van
meermalige glazen verpakkingen, vanaf het jaar 2021 Aangifte te doen van de totale
gewichtshoeveelheid aan meermalige glazen verpakkingen van door hem in Nederland
aan een ander ter beschikking gestelde producten als ware de betreffende Verpakkingen
eenmalig. Daarbij dient een meermalige glazen verpakking aldus meermalig te worden
meegeteld in voornoemde gewichtshoeveelheid maar blijft niettemin slechts eenmaal
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen verschuldigd.

Toelichting op subparagraaf 3.1.7
Gelet op de in het Verpakkingenbesluit opgenomen circulaire doelstelling voor glazen

verpakkingen wenst het Afvalfonds Verpakkingen een separate monitoring uit te voeren over
deze categorie verpakkingen. Dit betreft in de regel glazen statiegeldflessen voor bier en

frisdrank waarvan aldus, naast de reguliere aangifte, door de Producent en/of Importeur mede
aangifte dient te worden gedaan van zijn totale verkopen in Nederland van de desbetreffende
gevulde flessen. Hierop is geen aanvullend tarief van toepassing.

3.1.8

Kunststof drankflessen

	De Producent en/of Importeur die bijdrageplichtig is voor Kunststof drankflessen dient vanaf
het jaar 2021 Aangifte te doen van de gewichtshoeveelheid aan Kunststof drankflessen,
doppen en deksels inbegrepen, waarvoor hij bijdrageplichtig is.

Toelichting op subparagraaf 3.1.8
Gelet op de in het Verpakkingenbesluit opgenomen inzameldoelstelling voor Kunststof

drankflessen dient het Afvalfonds Verpakkingen een separate monitoring uit te voeren over
deze categorie verpakkingen.

3.2

Toelichting Fiscale eenheid omzetbelasting

	Bij een Fiscale eenheid gaat het om natuurlijke personen en lichamen in de zin van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen die in Nederland wonen of gevestigd zijn, Ondernemer
zijn voor de omzetbelasting en juridisch gezien weliswaar zelfstandig zijn, maar in financieel,
organisatorisch en economisch opzicht zodanig nauw met elkaar verweven zijn, dat zij een
eenheid vormen. Zulke personen en lichamen worden bij beschikking van de Belastingdienst
voor de omzetbelasting aangemerkt als een Fiscale eenheid. In de beschikking worden
de Fiscale eenheid en de onderdelen ervan beschreven. Het is voor het bestaan van een
Fiscale eenheid niet van belang of die eenheid ook in het economisch verkeer als eenheid
optreedt.
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Het feit dat de samenwerkingsvorm ‘Fiscale eenheid’ van Ondernemers door het Afvalfonds
Verpakkingen als Producent en/of Importeur wordt aangemerkt heeft tot gevolg:
	• dat de gehele Fiscale eenheid als één Bijdrageplichtige wordt aangemerkt;
•	dat alle activiteiten van de Fiscale eenheid dienen te zijn begrepen in de Opgaaf en
Aangifte en daarmee bij het bepalen van de totale gewichtshoeveelheid Verpakkingen;
	•	dat over het gewicht van Verpakkingen die intern worden geleverd binnen de Fiscale
eenheid geen Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen is verschuldigd;
	•	dat over het kalenderjaar éénmaal Opgaaf en Aangifte moet worden gedaan voor de
gehele Fiscale eenheid en dat éénmaal recht bestaat op de heffingsvrije drempel, zoals
beschreven in subparagraaf 3.3.5;
	•	dat iedere Producent en/of Importeur die tot een Fiscale eenheid voor de omzetbelasting
behoort, verplicht is namens de gehele Fiscale eenheid te voldoen aan de verplichtingen,
tenzij aan deze verplichtingen reeds is voldaan door een Producent en/of Importeur die
tot deze Fiscale eenheid behoort;
	•	dat bij aanmelding als Fiscale eenheid de Bijdrageplichtige de meest recente beschikking
als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting van de Belastingdienst moet
overleggen aan het Afvalfonds Verpakkingen;
	•	dat de Fiscale eenheid op verzoek van het Afvalfonds Verpakkingen de meest recente
beschikking, als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting, van de
Belastingdienst moet overleggen;
	•	dat de Producent en/of Importeur die namens de gehele Fiscale eenheid Opgaaf
en Aangifte doet en Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betaalt, ook gehouden is
wijzigingen in de samenstelling van de Fiscale eenheid binnen drie maanden na de
wijziging, of uiterlijk bij het doen van Opgaaf of Aangifte, schriftelijk te melden aan het
Afvalfonds Verpakkingen. Hierbij verstrekt de Producent en/of Importeur de meest
recente beschikking als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting van de
Belastingdienst aan het Afvalfonds Verpakkingen.
	Indien een Producent en/of Importeur niet tot een Fiscale Eenheid behoort, voldoet een
Producent en/of Importeur namens en slechts voor zichzelf aan de verplichtingen die
voortvloeien uit de ABBO.
	Indien een Producent en/of Importeur voor een gedeelte van het kalenderjaar niet tot een
Fiscale Eenheid behoort, voldoet een Producent en/of Importeur voor dat gedeelte van het
kalenderjaar namens en slechts voor zichzelf aan de verplichtingen die voortvloeien uit de
ABBO, waarbij recht bestaat op de heffingsvrije drempel.
	Het Afvalfonds Verpakkingen kan, op gezamenlijk verzoek van twee of meer Producenten en/
of Importeurs die tot een concern behoren maar niet tot dezelfde Fiscale eenheid, besluiten
deze Producenten en/of Importeurs te behandelen als ware zij een Fiscale eenheid.
	Het Afvalfonds Verpakkingen kan besluiten om twee of meer Producenten en/of Importeurs,
bij vaststelling door het Afvalfonds Verpakkingen dat aan de voorwaarden van een Fiscale
eenheid zoals vastgelegd in de Wet op de omzetbelasting is voldaan, te behandelen als
Fiscale eenheid ondanks de afwezigheid van een in dit kader door de Belastingdienst
afgegeven beschikking.
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3.3

Grondslag bijdrageplicht

3.3.1

Heffing

	1.	De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen wordt geheven van (1) Ondernemers die
in Nederland zijn gevestigd dan wel aldaar een vaste inrichting hebben, en van (2)
Buitenlandse ondernemers die als eerste stoffen, preparaten of andere producten in of
tezamen met een Verpakking aan Consumenten in Nederland ter beschikking stellen.

Toelichting op lid 1 van subparagraaf 3.3.1
Tot 2018 werd geen Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen afgedragen door Ondernemers

zonder vestiging of vaste inrichting in Nederland. De substantiële groei van verkoop op afstand

(rechtstreeks) aan consumenten is aanleiding geweest om het beleid op dit punt aan te passen.
Deze groei zorgt namelijk ook voor een overeenkomstige toename van verpakkingsafval.

Bovendien wil het Afvalfonds Verpakkingen een gelijk speelveld tussen enerzijds Ondernemers
die in Nederland gevestigd zijn of een vaste inrichting hebben en anderzijds Buitenlandse

ondernemers. Om deze reden geldt de bijdrageplicht met ingang van 1 januari 2018 ook voor
deze Buitenlandse ondernemers. Het gaat hierbij specifiek om het ter beschikking stellen

van verpakte producten aan Consumenten (B2C). Bij leveringen aan bedrijven (B2B) blijft de

Ondernemer die in Nederland is gevestigd of een vaste inrichting heeft bijdrageplichtig. Er is
dan ook geen sprake van een verlegging van de bijdrageplicht; er wordt enkel een categorie
Bijdrageplichtigen toegevoegd voor een stroom die voorheen buiten de heffing viel.

	2.	De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen wordt geheven ter zake van:
		 a. 	de Verpakking van ter beschikking gestelde producten, voor zover die producten in
of tezamen met de Verpakking voor het eerst door een Producent en/of Importeur in
Nederland ter beschikking worden gesteld aan een ander; en
		 b. 	de Verpakking van geïmporteerde producten, voor zover die producten in een
verpakking voor het eerst door een Producent en/of Importeur worden ingevoerd
en de Producent en/of Importeur zich van de Verpakking ontdoet of laat ontdoen,
waarbij onder importeren (c.q. ‘invoeren’ als bedoeld in de definitie van ‘Producent
en/of Importeur’) wordt verstaan het importeren van landen buiten Nederland naar
Nederland.
	3.	Het tweede lid, onderdeel a, is niet van toepassing als het verpakte product zich nog niet
in het vrije verkeer van de Europese Unie bevindt.
	4.	Het tweede lid, onderdeel a is voor Buitenlandse ondernemers alleen van toepassing
voor zover het Verpakkingen betreft van producten welke zij in Nederland ter beschikking
stellen aan Consumenten.
	5.	Het bepaalde in deze subparagraaf 3.3.1 laat het bepaalde in de eerste volzin van
subparagraaf 3.1.3 en 3.1.4 onverlet.
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3.3.2

Bepaling Bijdrageplichtige

	1.	De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen wordt geheven van de Producent en/of Importeur.
	2.	Wanneer een in het eerste lid bedoelde Producent en/of Importeur deel uitmaakt van een
Fiscale eenheid, wordt de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, in afwijking van het eerste
lid, geheven van de Fiscale eenheid.
	3.	Wanneer een Producent en/of Importeur als bedoeld in het eerste lid een Loonverpakker
is, wordt de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen geheven van degene in wiens opdracht
hij de producten herpakt, verpakt of ontpakt, tenzij de opdrachtgever in het buitenland
is gevestigd en de afnemer niet een Consument is. In dat laatste geval wordt de
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen geheven van de in Nederland gevestigde afnemer
van de opdrachtgever.
	4.	Degene die lege Verkooppuntverpakkingen voor het eerst aan een ander in Nederland ter
beschikking stelt in combinatie met een zelfbedieningsautomaat of -automaten waarmee
deze Verkooppuntverpakkingen door de gebruiker worden gevuld, wordt, ongeacht
de onderliggende financierings- en/of onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de
zelfbedieningsautomaat of -automaten, aangemerkt als Producent en/of Importeur als
bedoeld in het eerste lid ten aanzien van de Verkooppuntverpakkingen.

Toelichting op lid 4 van subparagraaf 3.3.2
De bijdrageplicht voor verkooppuntverpakkingen ligt bij degene die deze gevuld met een
product aan de gebruiker ter beschikking stelt. Er blijkt echter onduidelijkheid te bestaan

over de verantwoordelijke Producent en/of Importeur voor met name wegwerpbekers welke
via een automaat worden gevuld door de gebruiker. Deze automaten worden in de praktijk

vaak geleverd in combinatie met lege bekers en onderhoudscontracten. Daarin zijn diverse
financieringsconstructies mogelijk waarbij zich de vraag aandient welke Ondernemer de

verantwoordelijkheid draagt over de bekers. Het Afvalfonds Verpakkingen wil op een praktische
manier een einde maken aan de onzekerheid over deze stroom en daarbij een gelijk speelveld
handhaven. Daarom is m.i.v. 1 januari 2017 een verduidelijking in het Beleid opgenomen dat

de Ondernemer die lege verkooppuntverpakkingen ter beschikking stelt in combinatie met een

zelfbedieningsautomaat, deze verkooppuntverpakkingen dient op te nemen in de Aangifte voor
de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.

3.3.3

Maatstaf van bijdrage

	De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen wordt berekend over de Verpakkingsmaterialen en
-soorten per kalenderjaar.
3.3.4

Ontstaan bijdrageplicht

	De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen is verschuldigd:
	a.	als subparagraaf 3.3.1, tweede lid, onderdeel a, van toepassing is: op het tijdstip van ter
beschikking stellen;
	b.	als subparagraaf 3.3.1, tweede lid, onderdeel b, van toepassing is: op het tijdstip van
ontdoen.
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3.3.5

Heffingsvrije drempel
1.	Op het bedrag van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen dat een Bijdrageplichtige in
een kalenderjaar verschuldigd is, wordt een vermindering toegepast tot ten hoogste het
bedrag van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.
2.	Als de verschuldigde Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betrekking heeft op één
verpakkingsmateriaal of -soort, is het bedrag van de vermindering: 50.000 kilogram
vermenigvuldigd met het voor die verpakkingsmateriaal of -soort geldende tarief,
genoemd in subparagraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6 of 4.1.7.
3.	Als de verschuldigde Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betrekking heeft op twee of
meer verpakkingsmaterialen of -soorten, is het bedrag van de vermindering de optelsom
van de verminderingen per verpakkingsmateriaal of -soort, waarbij de vermindering
per verpakkingsmateriaal of -soort bedraagt: 50.000 kilogram vermenigvuldigd met het
gewichtsaandeel van de verpakkingsmateriaal of -soort in het totaalgewicht van alle
verpakkingsmaterialen en -soorten samen, vermenigvuldigd met het voor de betreffende
verpakkingsmateriaal of -soort geldende tarief genoemd in subparagraaf 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.5, 4.1.6 of 4.1.7.
4.	Voor de toepassing van de heffingsvrije drempel moeten alle verpakkingsmaterialen en
-soorten waarvoor in subparagraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6 of 4.1.7 een tarief is
bepaald als afzonderlijke verpakkingsmateriaal of -soorten worden aangemerkt.
5.	Voor de toepassing van de heffingsvrije drempel wordt het gewicht aan Logistieke
Hulpmiddelen als bedoeld in subparagraaf 3.1.3 en Exoten als bedoeld in subparagraaf
3.1.4 buiten beschouwing gelaten.
6.	De heffingsvrije drempel is niet van toepassing op flessen bedoeld in lid 4 en lid 6
van paragraaf 3.4. Aldus wordt op de tarieven van subparagraaf 4.1.4 en 4.1.9 geen
vermindering toegepast.

3.3.6

Indirecte export

	1.	Een Bijdrageplichtige mag op het bedrag van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen die
in een kalenderjaar verschuldigd is, na toepassing van de heffingsvrije drempel zoals
vermeld in subparagraaf 3.3.5, een bedrag in mindering brengen voor de Verpakking
van de producten die hij als zodanig verpakt ter beschikking gesteld heeft gekregen van
een Producent en/of Importeur en voor zover hij die op zijn beurt in dat kalenderjaar
ter beschikking stelt en bij deze terbeschikkingstelling de producten voor het eerst
buiten Nederland worden gebracht (exportvermindering). De exportvermindering
geldt uitsluitend voor de Verpakking waarvoor eerder in de keten Afvalbeheersbijdrage
Verpakkingen is betaald, tegen het eerder in de keten toegepaste tarief, uitgezonderd het
bepaalde in subparagraaf 4.1.8. Toepassing van de exportvermindering geschiedt door
middel van de Aangifte over het betreffende kalenderjaar. Het recht op toepassing van de
exportvermindering vervalt na verloop van vijf maanden na afloop van het kalenderjaar
waarop de exportvermindering betrekking heeft.
	2.	De hoogte van het bedrag van de exportvermindering wordt berekend door het gewicht
van de betrokken verpakkingsmaterialen en -soorten, gemeten in kilogrammen, te
vermenigvuldigen met de tarieven per verpakkingsmateriaal en -soort, genoemd in
subparagraaf 4.1.1 (m.u.v. kunststof), 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6 en 4.1.8.
	3.	Op het bedrag van de exportvermindering wordt een vermindering toegepast tot ten
hoogste het bedrag van de exportvermindering.
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	4.	Als de exportvermindering betrekking heeft op één verpakkingsmateriaal of -soort, is het
bedrag van de vermindering, bedoeld in het derde lid: 50.000 kilogram vermenigvuldigd
met het voor dat verpakkingsmateriaal of -soort geldende tarief bedoeld in subparagraaf
4.1.1 (m.u.v. kunststof), 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6 of 4.1.8.
	5.	Als de exportvermindering betrekking heeft op twee of meer verpakkingsmaterialen
of -soorten is het bedrag van de vermindering, bedoeld in het derde lid, de optelsom
van de verminderingen per verpakkingsmateriaal of -soort, waarbij de vermindering
per verpakkingsmateriaal of -soort bedraagt: 50.000 kilogram vermenigvuldigd met het
gewichtsaandeel van dat verpakkingsmateriaal of -soort in het totaalgewicht van al die
verpakkingsmaterialen en -soorten samen, vermenigvuldigd met het voor de betreffende
verpakkingsmateriaal of -soort geldende tarief, bedoeld in subparagraaf 4.1.1 (m.u.v.
kunststof), 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6 of 4.1.8.
	6.	Voor de toepassing van de exportvermindering wordt het gewicht aan Logistieke
Hulpmiddelen als bedoeld in subparagraaf 3.1.3 en Exoten als bedoeld in subparagraaf
3.1.4 buiten beschouwing gelaten.
3.3.7

Teruggaaf indirecte export
1. 	Als na toepassing van subparagraaf 3.3.6 een negatief bedrag resteert, wordt dit bedrag
op verzoek tot teruggaaf indirecte export van de Bijdrageplichtige uitbetaald.
2. 	Het verzoek tot uitbetaling, bedoeld in het eerste lid, geschiedt door middel van de
Aangifte over het betreffende kalenderjaar.
3. 	Het recht op een verzoek tot uitbetaling, bedoeld in het eerste lid, vervalt vijf maanden na
afloop van het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft.
4. 	Voor degene die geen Bijdrageplichtige is in de zin van subparagraaf 3.3.2 maar die
wel verpakte producten die hij verpakt ter beschikking gesteld heeft gekregen van een
Producent en/of Importeur die hij op zijn beurt in een kalenderjaar ter beschikking stelt en
bij deze terbeschikkingstelling voor het eerst buiten Nederland brengt, zijn de paragrafen
3.3.6 en paragraaf 3.3.7, leden 1 tot en met 3 overeenkomstig van toepassing.
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3.4

Statiegeldregeling
1. 	De Producent en/of Importeur van Frisdranken en/of Waters dient bij de verkoop in
Nederland van die dranken in flessen van kunststof met een inhoudsmaat van meer dan
0,75 liter, op de verkoopnota afzonderlijk als statiegeld gespecificeerd dan wel tegelijk
met de afrekening aan de koper, € 0,25 per fles aan zijn afnemers in rekening te brengen
alsmede op het etiket van deze flessen een aanduiding te (doen) plaatsen die duidelijk
maakt dat de flessen met statiegeld zijn belast.
2.	De in het voorgaande lid bedoelde Producent en/of Importeur, dan wel zijn afnemer
die de flessen met statiegeld doorverkoopt in Nederland, dient tegen inlevering van
onbeschadigde, op de juiste wijze gesorteerde en niet verontreinigde, van hem
afkomstige flessen als bedoeld in het voorgaande lid, het daarvoor aan hem betaalde
statiegeld uit te betalen.
3.	Voor flessen ten aanzien waarvan de Producent en/of Importeur voldoet aan de in lid 1
en lid 2 genoemde bepalingen is het tarief bedoeld in subparagraaf 4.1.3 van toepassing.
4.	Voor flessen ten aanzien waarvan de Producent en/of Importeur niet voldoen aan de
in lid 1 en lid 2 genoemde bepalingen is het tarief bedoeld in subparagraaf 4.1.4 van
toepassing.
5.	Bovenstaande artikelleden 1 t/m 4 gelden tot het moment van inwerkingtreding van
de artikelen 11, 12, 14 en 15 van het Verpakkingenbesluit, hetgeen op grond van het
Besluit van 11 mei 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van
bepalingen van het Verpakkingenbesluit in verband met het invoeren van statiegeld op
kunststof drankflessen, bepaald is op 1 juli 2021. In het belang van een goede transitie
naar het nieuwe door Statiegeld Nederland uit te voeren landelijke statiegeldsysteem
kunnen de desbetreffende Producenten en/of Importeurs reeds vanaf een door
Statiegeld Nederland aan te wijzen eerder moment de in het Verpakkingenbesluit
aangewezen statiegeldverpakkingen verkopen als ware voornoemde bepalingen in het
Verpakkingenbesluit reeds van kracht en gelden overeenkomstig ook de tarieven als
ware voornoemde bepalingen in het Verpakkingenbesluit reeds van kracht.
6.	Vanaf de inwerkingtreding, bedoeld in lid 5, gelden voor de in het Verpakkingenbesluit
aangewezen statiegeldverpakkingen de tarieven als bedoeld in subparagraaf 4.1.9
alsmede al het overige bepaalde zoals dat begin 2021 door het Afvalfonds Verpakkingen
in samenwerking met Statiegeld Nederland bekend zal worden gemaakt in aanvullend
Beleid.

Toelichting op paragraaf 3.4
De verplichting tot het deelnemen aan de Statiegeldregeling was tot 1 januari 2015 opgenomen
in de Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003 (te lezen in samenhang met het

Uitvoeringsbesluit Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003 zoals dat luidde op

31 december 2014 alsmede op dat moment van kracht zijnde ontheffingen). Het verpakkend

bedrijfsleven heeft tegen de achtergrond van de Raamovereenkomst de Statiegeldregeling ook
na 2014 voortgezet. Met ingang van 1 juli 2021 zal een nieuwe, wettelijke statiegeldregeling

van kracht worden voor de in het Verpakkingenbesluit aangewezen statiegeldverpakkingen.
Voor glazen flessen kennen de Raamovereenkomst en/of het Verpakkingenbesluit geen

regeling. Voor glazen flessen kan de oude regeling op vrijwillige basis voortgezet worden. Voor
Producenten en/of Importeurs waarvan de glazen flessen niet deelnemen aan de oude regeling
geldt voor deze flessen het tarief als bedoeld in subparagraaf 4.1.1.

17

Beleid Afvalfonds Verpakkingen | 17 december 2020 | versie 2.3

4

Tarieven

4.1

Tarieven 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021

	De hieronder beschreven tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw). Het Afvalfonds
Verpakkingen is btw verschuldigd en zal daarom aan Bijdrageplichtigen inclusief
omzetbelasting factureren. Btw is niet van toepassing op indirecte export, omdat dat geen
vergoeding voor een dienst betreft.

4.1.1

Tarief per materiaalsoort
De volgende tarieven gelden in euro’s per kilogram verpakkingsmateriaal:
Materiaalsoort
Kunststof
Biodegradeerbaar kunststof

Tarief
2021

Tarief
2020

Tarief
2019

Tarief
2016/2017/2018

€ 0,6700

€ 0,6000

€ 0,6400

€ 0,6400

n.v.t. (geldt als kunststof)

€ 0,0200

Glas

€ 0,0560

€ 0,0560

€ 0,0560

€ 0,0560

Papier / Karton

€ 0,0220

€ 0,0220

€ 0,0220

€ 0,0220

Aluminium

€ 0,1100

€ 0,0500

€ 0,0200

€ 0,0200

Overige metalen

€ 0,2300

€ 0,0800

€ 0,0200

€ 0,0200

Hout

€ 0,0200

€ 0,0200

€ 0,0200

€ 0,0200

Andere materiaalsoorten

€ 0,0200

€ 0,0200

€ 0,0200

€ 0,0200

Tabel 1 – Tarieven Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen per kilogram verpakkingsmateriaal, excl. btw.

4.1.2

Tarief Drankenkartons

	Voor Drankenkartons geldt een separaat tarief voor de gebruikte materialen. Dit tarief is
eveneens van toepassing op de eventuele dop en schenktuit van de Drankenkarton. De
volgende tarieven gelden in euro’s per kilogram verpakkingsmateriaal:
Materiaalsoort
Kunststof
Biodegradeerbaar kunststof

Tarief
2021

Tarief
2019/2020

Tarief
2016/2017/2018

€ 0,47

€ 0,38

€ 0,18

n.v.t. (geldt als kunststof)

€ 0,18

Glas

€ 0,47

€ 0,38

€ 0,18

Papier / Karton

€ 0,47

€ 0,38

€ 0,18

Aluminium

€ 0,47

€ 0,38

€ 0,18

Overige metalen

€ 0,47

€ 0,38

€ 0,18

Hout

€ 0,47

€ 0,38

€ 0,18

Andere materiaalsoorten

€ 0,47

€ 0,38

€ 0,18

Tabel 2 – Tarieven Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Drankenkartons per kilogram verpakkingsmateriaal, excl. btw.
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4.1.3

Statiegeldtarief

	Het Statiegeldtarief geldt voor flessen ten aanzien waarvan de Producent en/of Importeur
voldoet aan de Statiegeldregeling zoals bedoeld in lid 1 en lid 2 van paragraaf 3.4 alsmede
voor glazen flessen ten aanzien waarvan de Producent en/of Importeur deelneemt aan een
bestaand statiegeldsysteem. Het Statiegeldtarief bedraagt in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
en 2021 € 0,0200 per kilogram ongeacht de materiaalsoort. Het Statiegeldtarief geldt met
ingang van 2018 eveneens voor etiketten, schroefdoppen en beugeldoppen die in de praktijk
worden ingezameld met de fles binnen het statiegeldsysteem. Het Statiegeldtarief geldt
niet voor kroonkurken en andere componenten van de fles welke in de praktijk niet worden
ingezameld met de fles binnen het statiegeldsysteem. Hiervoor geldt het reguliere tarief per
materiaalsoort zoals bedoeld in subparagraaf 4.1.1. Vanaf het moment van inwerkingtreding
als bedoeld in lid 5 van paragraaf 3.4 kan het in deze subparagraaf bedoelde tarief voor
wat betreft de in het Verpakkingenbesluit aangewezen statiegeldverpakkingen worden
verdisconteerd in de tarieven als bedoeld in subparagraaf 4.1.9.
4.1.4	
Tarief kunststofflessen groter dan 0,75 liter die niet deelnemen aan de
Statiegeldregeling
	Indien een kunststoffles groter dan 0,75 liter gelet op paragraaf 3.4 niet in aanmerking komt
voor het Statiegeldtarief, bedraagt het tarief in 2016 en 2017 voor deze kunststoffles
€ 7,50 per kilogram. In 2018, 2019, 2020 en 2021 bedraagt het tarief € 0,25 per fles.
Flessen waarop dit tarief van toepassing is vallen met ingang van 2018 buiten de
heffingsvrije drempel van 50.000 kilogram per kalenderjaar zoals bedoeld in subparagraaf
3.3.5 en paragraaf 5.2. Vanaf het moment van inwerkingtreding als bedoeld in lid 5 van
paragraaf 3.4 kan het in deze subparagraaf bedoelde tarief worden verdisconteerd in de
tarieven als bedoeld in subparagraaf 4.1.9.
4.1.5

Algemeen tarief

	Als de Producent en/of Importeur geen uitsplitsing naar verpakkingsmateriaal of -soort kan
of wil maken, kan hij het algemeen tarief toepassen. Het algemeen tarief bedraagt in 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 € 0,77 per kilogram Verpakking. Het algemeen tarief
mag niet toegepast worden als alternatief voor de tarieven van subparagraaf 4.1.4 en/of
subparagraaf 4.1.9.
4.1.6

Tarieven Regeling Bedrijfsverpakkers

	Voor de Producent en/of Importeur die is aangemeld voor de in subparagraaf 7.3 bedoelde
Regeling Bedrijfsverpakkers zijn afwijkende tarieven van toepassing. Voor deze Regeling
gelden de volgende tarieven in euro’s per kilogram verpakkingsmateriaal:
Materiaalsoort
Kunststof
Biodegradeerbaar kunststof

Tarief
2021

Tarief
2020

Tarief
2019

Tarief
2016/2017/2018

€ 0,1276

€ 0,1146

€ 0,1222

€ 0,1222

n.v.t. (geldt als kunststof)

€ 0,0106

Glas

€ 0,0171

€ 0,0171

€ 0,0171

€ 0,0171

Papier / Karton

€ 0,0110

€ 0,0110

€ 0,0110

€ 0,0110

Aluminium

€ 0,0268

€ 0,0160

€ 0,0106

€ 0,0106

Overige metalen

€ 0,0484

€ 0,0214

€ 0,0106

€ 0,0106

Hout

€ 0,0106

€ 0,0106

€ 0,0106

€ 0,0106

Andere materiaalsoorten

€ 0,0106

€ 0,0106

€ 0,0106

€ 0,0106

	Tabel 3 – Tarieven Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen voor Bedrijfsverpakkers per kilogram verpakkingsmateriaal,
excl. btw
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4.1.7

Tarief Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof

	De Producent en/of Importeur die is aangemeld voor de in paragraaf 7.2 bedoelde Regeling
Tariefdifferentiatie Kunststof kan een lager tarief toepassen op de kunststof Verpakkingen,
inclusief kunststof doppen en andere kunststof componenten van deze Verpakkingen, die
hiervoor op grond van de Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof in aanmerking komen.
Het lager tarief bedraagt in 2019 € 0,38 per kilogram, in 2020 € 0,34 per kilogram, en in
2021 € 0,41 per kilogram.
4.1.8

Gecorrigeerd Tarief Kunststof Indirecte Export

	Ter beperking van administratieve lasten en gelet op de uitgangspunten van de in
paragraaf 7.2 bedoelde Regeling Tariefdifferentiatie, wordt voor de doeleinden van de
exportvermindering zoals bedoeld in subparagraaf 3.3.6 en 3.3.7 een gecorrigeerd
tarief toegepast op alle kunststof Verpakkingen, gebaseerd op de door het Afvalfonds
Verpakkingen verwachte aandeel aan kunststof Verpakkingen dat in aanmerking komt
voor het lager tarief zoals bedoeld in subparagraaf 4.1.7. Het gecorrigeerd tarief voor
indirecte export van kunststof Verpakkingen bedraagt in 2019 € 0,58 per kilogram,
in 2020 € 0,54 per kilogram en in 2021 € 0,61 per kilogram.
4.1.9

Tarieven Statiegeldflessen bij ingang wettelijke statiegeldplicht

	Met ingang van de inwerkingtreding als bedoeld in lid 5 van paragraaf 3.4 gelden tarieven
per fles, alsmede een verplichte afdracht van het van toepassing zijnde statiegeld, voor de
in het Verpakkingenbesluit aangewezen statiegeldverpakkingen ter dekking van de kosten in
het kader van de producentenverantwoordelijkheid voor voornoemde verpakkingen, in welk
verband een landelijk statiegeldsysteem zal worden uitgevoerd door Statiegeld Nederland.
De geldende tarieven en overige verplichtingen zullen begin 2021 door het Afvalfonds
Verpakkingen in samenwerking met Statiegeld Nederland bekend worden gemaakt in
aanvullend Beleid.
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5	Betalingsvoorwaarden
en overige verplichtingen
5.1

Administratieplicht
1.	De Bijdrageplichtige moet een administratie voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze bewaren dat te allen tijde
hieruit de rechten en verplichtingen ter zake van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen
duidelijk blijken.
2.	De Bijdrageplichtige is verplicht deze gegevensdragers gedurende 7 kalenderjaren te
bewaren.
3.	De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits deze overbrenging geschiedt met
juiste en volledige weergave van gegevens en deze gegevens gedurende de volledige
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
4.	De administratie moet dusdanig zijn ingericht en worden gevoerd en de gegevensdragers
dienen dusdanig te worden bewaard, dat controle daarvan binnen een redelijke termijn
mogelijk is. Daartoe verleent de Bijdrageplichtige medewerking met inbegrip van het
verschaffen van het benodigde inzicht in de opzet en werking van de administratie.
5. 	De verplichtingen genoemd in de leden 1 tot en met 4 gelden ook voor de Ondernemer,
zoals bedoeld in subparagraaf 3.3.7.
6. D
 e Producent en/of Importeur die in een kalenderjaar minder dan de heffingsvrije drempel
van 50.000 kilogram, zoals beschreven in subparagraaf 3.3.5 op de Nederlandse markt ter
beschikking stelt en ontdoet bij import, is verplicht dit aan de hand van een administratie
aan te kunnen tonen. Op verzoek van het Afvalfonds Verpakkingen overhandigt de
Producent en/of Importeur deze gegevens aan het Afvalfonds Verpakkingen.
7. 	Indien een Producent en/of Importeur de verplichtingen onder deze paragraaf 5.1 en/
of artikel 5.1 van de ABBO niet nakomt, kan het Afvalfonds Verpakkingen een forfaitaire
Opgaaf en/of Aangifte opleggen, die zoveel mogelijk wordt vastgesteld aan de hand van
in het verleden door de betreffende Producent en/of Importeur opgegeven informatie
voor zover deze informatie controleerbaar en betrouwbaar is naar het oordeel van het
Afvalfonds Verpakkingen.

5.2

Aanmeldingsplicht

	De Producent en/of Importeur die in een kalenderjaar bijdrageplichtig is voor meer kilogram
Verpakkingen dan de heffingsvrije drempel van 50.000 kilogram, zoals beschreven in
subparagraaf 3.3.5, alsmede elke Producent en/of Importeur die niet voldoet aan de
Statiegeldregeling zoals bedoeld in lid 1 en lid 2 van paragraaf 3.4 is in het kader van de
ABBO verplicht zich aan te melden bij het Afvalfonds Verpakkingen. Bij het bepalen van
de hoeveelheid Verpakkingen van een Producent en/of Importeur ten behoeve van het
bepaalde in de vorige volzin worden de Logistieke Hulpmiddelen en de Exoten, alsmede
een eventuele exportvermindering voor indirecte export als bedoeld in subparagraaf 3.3.6,
buiten beschouwing gelaten.
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5.3

Aangifteplicht

	De Bijdrageplichtige is gehouden zijn Aangifte juist en volledig in te vullen, (digitaal) te
ondertekenen en in te dienen voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar.
	Uitstel voor het doen van Aangifte is alleen mogelijk bij uitzonderlijke gebeurtenissen en
na toestemming van het Afvalfonds Verpakkingen. Een verzoek daartoe dient uiterlijk drie
werkdagen voor 1 april schriftelijk te worden ingediend bij het Afvalfonds Verpakkingen.

5.4

Betalingsvoorwaarden

	De voorwaarden voor betaling van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, zoals beschreven
in artikel 4 van de ABBO, zijn neergelegd in de betalingsvoorwaarden (bijlage 2 bij de ABBO).
	Uitstel van betaling is alleen mogelijk bij uitzonderlijke gebeurtenissen en na toestemming
van het Afvalfonds Verpakkingen. Een verzoek daartoe dient uiterlijk drie werkdagen voor
het verlopen van de betalingstermijn schriftelijk te worden ingediend bij het Afvalfonds
Verpakkingen.
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6

Bezwaar, naheffing en boete

6.1

Bezwaar

	De Producent en/of Importeur kan binnen vier weken bezwaar maken tegen de vastgestelde
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen bij de directeur van het Afvalfonds Verpakkingen.
	1.	De mogelijkheid tot bezwaar staat open in de volgende situaties:
		• Tegen de gedane Aangifte, binnen 4 weken na datum van indiening;
		• Tegen de opgelegde naheffing, binnen 4 weken na dagtekening;
		• Tegen een opgelegde boete, binnen 4 weken na dagtekening van de boete;
		•	Tegen een beschikking teruggaaf Indirecte export, binnen 4 weken na datum
beschikking;
		•	Tegen een ingenomen standpunt (beslissing) van het Afvalfonds Verpakkingen,
binnen 4 weken na bekendmaking van dit standpunt door het Afvalfonds
Verpakkingen.
	2.	Een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift wordt niet in behandeling
genomen, tenzij de termijnoverschrijding verschoonbaar is.
	3.	De Producent en/of Importeur kan het bezwaarschrift enkel schriftelijk indienen.
	4.	De Producent en/of Importeur ondertekent het bezwaarschrift dat ten minste het
volgende bevat:
		• Naam en adres van de bezwaar makende Ondernemer en/of Fiscale eenheid;
		• Dagtekening van het bezwaarschrift;
		• KvK-nummer van de bezwaar makende entiteit;
		• Omschrijving en dagtekening van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt;
		• Grond(en) van het bezwaar;
		• Het betreffende kalenderjaar of de betreffende kalenderjaren;
		•	Als het bezwaarschrift in een andere taal dan Nederlands is gesteld, moet de indiener
voor eigen kosten zorg dragen voor een vertaling naar het Nederlands.
	5.	Bij ontvangst van het bezwaarschrift stuurt het Afvalfonds Verpakkingen een
ontvangstbevestiging aan de indiener.
	6.	Het Afvalfonds Verpakkingen neemt een beslissing op een ingediend bezwaarschrift, in
beginsel uiterlijk 3 maanden na ontvangst van het bezwaarschrift. Als het niet mogelijk
is binnen deze termijn een uitspraak te doen, spreekt het Afvalfonds Verpakkingen in
overleg met een indiener een andere termijn af.

6.2

Naheffing

	Het opleggen van naheffingsaanslagen door het Afvalfonds Verpakkingen is mogelijk in de
volgende situaties:
	•	Wegens geen of gedeeltelijke aangifte en/of betaling van de Afvalbeheersbijdrage
Verpakkingen;
	•	Wegens aanpassing van de gewichtshoeveelheden;
	•	Wegens ten onrechte door de onderneming ontvangen Afvalbeheersbijdrage
Verpakkingen;
	• Wegens toepassing van paragraaf 5.1 lid 7.
	Bij het opleggen van een naheffingsaanslag kan een boete opgelegd worden. Het Afvalfonds
Verpakkingen kan een aangifte tot vijf jaar na het moment waarop deze aangifte is gedaan,
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op juistheid (laten) controleren en, indien deze controle daartoe aanleiding geeft,
een naheffing opleggen.

6.3

Boete

	Voor de toepassing van een boete wordt verwezen naar de ABBO, artikel 6 en
bijlage 3 – Boetereglement.
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7

Regelingen

7.1

Brancheovereenkomsten en regelingen

	Een brancheovereenkomst geldt alleen voor die Verpakkingen en/of activiteiten die in
de desbetreffende overeenkomst zijn genoemd. Een Producent en/of Importeur met
verschillende bedrijfsactiviteiten kan gebruik maken van meerdere brancheovereenkomsten,
mits hij aan de daarin genoemde voorwaarden voldoet. Zowel leden als niet-leden van een
branchevereniging kunnen deelnemen aan een brancheovereenkomst.
	Een brancheovereenkomst mag worden toegepast door een Producent en/of Importeur
als hij het Afvalfonds Verpakkingen schriftelijk heeft bevestigd dat hij deelneemt aan de
brancheovereenkomst en hierbij een ondertekende akkoordverklaring heeft meegezonden.
Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheid Verpakkingen in de Aangifte houdt de Producent
en/of Importeur bij de vaststelling van de gewichtshoeveelheid Verpakkingen rekening met
deze afspraken.
	Naast brancheovereenkomsten kent het Afvalfonds Verpakkingen ook regelingen. Anders
dan brancheovereenkomsten kan een regeling gevolgen hebben voor de tarieven.
	Het Afvalfonds Verpakkingen kan de brancheovereenkomsten en regelingen jaarlijks
evalueren en wijzigt deze in voorkomende gevallen. De meest actuele inhoud van de
brancheovereenkomsten en regelingen staat vermeld op www.afvalfondsverpakkingen.nl.
	Het Afvalfonds Verpakkingen kan een verzoek tot deelname aan een regeling of
brancheovereenkomst afwijzen indien voor de beoordeling noodzakelijke informatie niet of
onvolledig is aangeleverd binnen een daartoe door het Afvalfonds Verpakkingen gestelde
redelijke termijn.

7.2

Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof

	De Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof is bedoeld om het gebruik van goed recyclebare
Verpakkingen te stimuleren alsmede om meer recht te doen aan de positie van de Producent
en/of Importeur die Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betaalt voor Verpakkingen met een
positieve marktwaarde na sortering welke daarmee tot lagere netto kosten leiden voor het
Afvalfonds Verpakkingen. In de Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof is nader bepaald in
welke gevallen een Producent en/of Importeur in aanmerking komt voor toepassing van het
lager tarief en welke voorwaarden in dat verband gelden.
	De Producent en/of Importeur die is aangemeld voor de Regeling Tariefdifferentiatie
Kunststof kan het lager tarief zoals weergegeven in subparagraaf 4.1.7 toepassen op de
kunststof Verpakkingen die hiervoor op grond van de Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof
in aanmerking komen. De volledige Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof staat vermeld op
www.afvalfondsverpakkingen.nl.

7.3

Regeling Bedrijfsverpakkers

	De Regeling Bedrijfsverpakkers is bedoeld voor de Producent en/of Importeur die
nagenoeg alleen Bedrijfsverpakkingen op de markt zet. In de Regeling Bedrijfsverpakkers
is nader bepaald in welke gevallen een Producent en/of Importeur in aanmerking komt
voor toepassing van de Regeling Bedrijfsverpakkers en welke voorwaarden in dat geval
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gelden. Deelname aan de Regeling Bedrijfsverpakkers sluit deelname aan andere
regelingen uit. Deelname aan de Regeling Bedrijfsverpakkers sluit de toepassing van
brancheovereenkomsten niet uit.
	Voor de Producent en/of Importeur die is aangemeld voor de Regeling Bedrijfsverpakkers,
zijn afwijkende tarieven van toepassing zoals weergegeven in subparagraaf 4.1.6.
Deze lagere tarieven gelden ook voor de exportvermindering indien deze verderop in
de keten wordt geclaimd. De volledige Regeling Bedrijfsverpakkers staat vermeld op
www.afvalfondsverpakkingen.nl.
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8

Maatwerkovereenkomsten

	Het Afvalfonds Verpakkingen kan met een Bijdrageplichtige op zijn verzoek een
maatwerkovereenkomst aangaan indien sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Deze
maatwerkovereenkomst heeft tot doel om voor de Bijdrageplichtige duidelijkheid te scheppen
over de wijze waarop hij zijn verpakkingsadministratie dient in te richten en heeft niet tot doel
om tot een andere hoogte van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te leiden.
	Een maatwerkovereenkomst die na 1 januari 2016 wordt afgesloten is uitsluitend geldig
indien de desbetreffende maatwerkovereenkomst expliciet schriftelijk is goedgekeurd door
de directeur van het Afvalfonds Verpakkingen.
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