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Onderwerp

Brancheafspraak

Geachte heer Brouwer,
In de afgelopen periode is constructief overleg gevoerd tussen de Nederlandse Vereniging van
Groothandelaren in Papier- en verpakkingsmaterialen (NVGP) en het Afvalfonds Verpakkingen om
de bestaande afspraak met betrekking tot de bepaling van hoeveelheid en soort verpakkingen in
uw branche te continueren. Onderdeel van het overleg was een actualisatie van het rekenmodel
dat uw leden toepassen om het verpakkingsgewicht te bepalen waarvoor zij wettelijk
verantwoordelijk zijn en waarvan zij jaarlijks aangifte doen bij het Afvalfonds Verpakkingen.
De door NVGP gewenste methodiek voorziet in een vereenvoudigde bepaling van
verpakkingsmateriaal en -soort aan de hand van de inkoopwaarde van geïmporteerde verpakte
producten. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft daarom een aantal van uw leden geselecteerd om
op basis van een steekproef representatieve gemiddelde gewichten voor uw branche vast te
stellen. Op deze steekproef heeft het Afvalfonds verpakkingen controles uitgevoerd. De
uitkomsten zijn verwerkt in aangehecht rekenmodel. Deze komen neer op 28 kilogram verpakking
per € 1.000 import waarvan circa 92% papier/karton en 8% kunststof. Daarbinnen is rekening
gehouden met (toegevoegde) wikkelfolie. Het model houdt geen rekening met eenmalige
logistieke hulpmiddelen. De aangifte daarvan blijft derhalve een individuele verantwoordelijkheid
waarvoor geen gebruik kan worden gemaakt van het rekenmodel.
Ondernemingen in uw branche kunnen bij hun aangifte gebruik maken van het rekenmodel indien
zij hiertoe aangehechte akkoordverklaring indienen bij het Afvalfonds Verpakkingen. Dit nieuwe
rekenmodel geldt met ingang van het kalenderjaar 2018, waarover aangifte dient te worden
gedaan voor 1 april 2019. De oude brancheovereenkomst en het oude rekenmodel zijn dan niet
meer geldig.
De brancheafspraak loopt per kalenderjaar en kan per kalenderjaar worden geëvalueerd en/of
opgezegd, door een of door beide partijen. Voor het Afvalfonds Verpakkingen is hierbij o.a. van
belang dat er voldoende dekking is vanuit de NVGP leden waarmee het rekenmodel ook in de
toekomst voldoende representatief blijft voor de ondernemingen die hier gebruik van maken.
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Daarnaast verwacht het Afvalfonds Verpakkingen dat de NVGP haar leden actief informeert over
de verplichtingen jegens het Afvalfonds Verpakkingen en daarbij het gebruik van deze
brancheafspraak aanmoedigt.
Indien er ontwikkelingen zijn in uw branche welke van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid
van de monitoring van het verpakkingsgewicht via deze brancheafspraak, verwachten wij dat u
het Afvalfonds Verpakkingen hiervan op de hoogte te stelt en kan dit wederzijds aanleiding zijn
om de brancheafspraak te evalueren.
Met vriendelijke groet,

Cees de Mol van Otterloo | Directeur
Afvalfonds Verpakkingen

Bijlage 1: Rekenmodel (excel)
Bijlage 2: Akkoordverklaring
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