Vaststellingsovereenkomst
1 Partijen
Frugi Venta, het handelsplatform voor groenten en fruit, tijdens de gesprekken vertegenwoordigd door de
heer L. Welschen, met als bevoegd vertegenwoordiger de heer G. Mulder, hierna te noemen Partij A;
Het Afvalfonds Verpakkingen te Arnhem, vertegenwoordigd door de heer C. de Mol van Otterloo, hierna te
noemen Partij B.
Verklaren hierbij een vaststellingsovereenkomst te hebben gesloten als bedoeld in artikel 7:900 van het
Burgerlijk Wetboek, ter beëindiging van onzekerheid over de opgaaf en aangifte en afdracht van de
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen binnen de groente- en fruitsector.

2 Definities

Voor de toepassing van deze vaststellingsovereenkomst wordt verstaan onder:
a. verse groenten en vers fruit: de producten, genoemd in artikel 1, lid 1, onderdeel i, van
Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal
landbouwproducten («Integrale-GMO-verordening»), al dan niet bewerkt en bananen met GN-code
0803 00 19, al dan niet bewerkt;
b. bewerkte verse groenten en bewerkt vers fruit: de producten, bedoeld in onderdeel a, die zijn
gesneden, gewassen, gemengd of verpakt;
c. verpakte verse groenten of verpakt vers fruit: verse groenten of vers fruit, verpakt in voor eenmalig
gebruik bestemde verpakkingen; en
d. producentenorganisatie: de producentenorganisatie in de sector groenten en fruit die op grond
van de artikelen 15, 19 en 23 van de Landbouwwet in verbinding met artikel 2, onderdeel e, sub 1,
van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door het Productschap
Tuinbouw als zodanig is erkend in Nederland.

3 Inhoud van de overeenkomst
 Deze overeenkomst geldt voor de producent(enorganisatie), de importeur/exporteur van verse
groenten of vers fruit, de binnenlandse groothandel en de groentebewerkingsbedrijven die vallen
onder de werkingssfeer van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw en hier meer dan 90%
van hun totaalomzet mee genereren.
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Elke producentenorganisatie zal namens haar leden collectief opgaaf, aangifte en betaling van de
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen doen voor de bovendrempelige telers, waarbij rekening
gehouden mag worden met het aantal drempels dat gelijk is aan het aantal bovendrempelige telers.
Directe export hoeft niet te worden aangegeven. De berekende verpakkingen, na aftrek van de
drempels, dient eenmalig te worden verhoogd met 50.000 kilogram naar rato van de kilo’s
verpakkingsmateriaal, omdat het aangifteprogramma rekening houdt met de vrijstelling van 50.000
kilogram.



Op alle papieren en kartonnen verpakkingen waarover Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen
verschuldigd is, mag over 2013 een tarief van € 0,0134 (exclusief omzetbelasting) worden
toegepast. Het tarief voor papier en karton over de jaren 2014 en 2015 volgt het
bedrijfsverpakkerstarief voor dit materiaal in 2014 en 2015.



Op alle overige materiaalsoorten waarover Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen verschuldigd is,
dient het tarief zoals genoemd in 4.1.1 van het Beleid te worden toegepast.



Voor de berekening van de indirecte export dient in eerste instantie het totale aantal kilo’s per
producentenorganisatie bepaald te worden. Opgaaf en aangifte wordt gedaan voor de
bovendrempelige telers onder aftrek van even zovele drempels. Met één drempel wordt door het
aangifteprogramma automatisch rekening gehouden.
Een voorbeeld:
Een producentenorganisatie heeft 6 leden die achtereenvolgend 10.000, 30.000. 60.000, 70.000,
90.000 en 140.000 kilo op de Nederlandse markt ter beschikking stellen, dus in zijn totaal 400.000
kilo. Per saldo kan dan 360.000/400.000 kilo = 90% van de bij de producentenorganisatie gekochte
“kilo’s” als indirecte export worden geclaimd.



De producentenorganisatie dient het percentage van hetgeen bijdrageplichtig is geweest door te
geven aan de afnemers, door middel van het vermelden van dit percentage op de laatste factuur
van het jaar of per brief of op een nader te bepalen manier.



Aan het Afvalfonds zal door de producentenorganisatie jaarlijks een overzicht van de leden verstrekt
worden waarin per lid is opgenomen hoeveel kilo ze aan verpakkingen op de markt hebben
gebracht.



Voor toepassing van deze regeling dient de producent(enorganisatie), de importeur/exporteur, de
binnenlandse groothandel of het groentebewerkingsbedrijf de verklaring groente- en fruitsector in te
vullen en op te sturen aan het Afvalfonds.



Deze verklaring geldt zolang de overeenkomst loopt. Mocht de producent(enorganisatie), de
importeur/exporteur, de binnenlandse groothandel of het groentebewerkingsbedrijf, niet langer in
aanmerking komen voor de Regeling voor groente en fruit, dan dient dit zo spoedig mogelijk
per e-mail of per brief aan het Afvalfonds Verpakkingen gemeld te worden. Er dient tevens
aangegeven te worden vanaf wanneer en waarom niet meer aan deze Regeling voldaan wordt.

4 Geldigheidsduur van de overeenkomst
Deze overeenkomst geldt in beginsel voor de jaren 2013 tot en met 2015. De overeenkomst wordt in juni
2014 door partijen geëvalueerd. De overeenkomst eindigt bij relevante wijzigingen in het
Verpakkingenbesluit, de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen en/of het Beleid van het
Afvalfonds Verpakkingen en indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft. Het Afvalfonds Verpakkingen zal
inzake, voor deze overeenkomst relevante wijzigingen, op de hoogte worden gebracht. In de loop van 2015
treden partijen in overleg of deze overeenkomst nog langer gecontinueerd kan worden.
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5 Overige omstandigheden
Indien partijen zich niet aan deze overeenkomst houden, heeft de andere partij het wettelijk recht zoals het
eisen van nakoming, opschorting van verplichtingen etc.
Dit stuk is in tweevoud opgemaakt.
Ondertekening
Partij A
Frugi Venta

G. Mulder
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Datum

Partij B
Afvalfonds Verpakkingen

C. de Mol van Otterloo

Datum

