Vaststellingsovereenkomst
1.
Partijen
Vereniging GroentenFruit Huis, brancheorganisatie voor bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit,
statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, KvK 40411250, kantoorhoudende te Zoetermeer aan de Louis Pasteurlaan
6, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.H. Mulder, hierna te noemen “Partij A”; en
Het Afvalfonds Verpakkingen statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, KvK 55611192, kantoorhoudende te
Leidschendam aan de Overgoo 13, rechtsgeldig 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 groenten- en fruitsector.

2.
Definities
Voor de toepassing van deze vaststellingsovereenkomst wordt verstaan onder:
a) verse groenten, vers fruit en verse paddenstoelen: de producten, genoemd in artikel 1, lid 2, onderdeel
i, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013
tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, al dan
niet bewerkt en bananen met GN-code 0803 00 19, al dan niet bewerkt;
b) bewerkte verse groenten, bewerkt vers fruit en bewerkte verse paddenstoelen: de producten, bedoeld
in onderdeel a, die zijn gesneden, gewassen, gemengd en/of verpakt;
c) verpakte verse groenten of verpakt vers fruit: verse groenten of vers fruit, verpakt in voor eenmalig
gebruik bestemde verpakkingen;
d) groothandelsbedrijf: het groothandelsbedrijf dat in Nederland geteelde en/of in het buitenland geteelde
groenten en fruit – in bewerkte of onbewerkte vorm – levert aan in het binnenland of het in buitenland
gevestigde afnemers
e) producent/teler: het bedrijf dat binnen zijn bedrijfsvoering of het bedrijf dat binnen zijn fiscale eenheid
waarover hij omzetbelasting betaalt een onderdeel heeft dat, beschikt over faciliteiten om zelfstandig
groenten en/of fruit te telen
f) producentenorganisatie: een samenwerkingsverband van producenten van de producten als genoemd
in sub a én zoals bedoeld in artikel 152 van Verordening (EU) nr. 1308/2013, erkend of niet erkend.
g) groenten en fruit bewerkend bedrijf: het bedrijf waarin producten als genoemd in sub a worden gekocht en
vervolgens worden gesneden, schoon gemaakt en al of niet gemengd met andere producten dan groenten en
fruit en in (klein)verpakking worden geleverd aan de detailhandel, distributiecentrales, foodservicebedrijven,
grootverbruik in Nederland en buiten Nederland
h) loonverpakker: een ondernemer die in opdracht van een ander bedrijf de producten als genoemd in
sub a, b en/of c, die hij zelf niet heeft vervaardigd en waarvan hij niet de eigendom verkrijgt, herpakt,
verpakt of ontpakt
i) sorteer- en pakstations: een onderneming waar de producten als genoemd in sub a worden
gesorteerd of verpakt teneinde deze gereed te maken voor (verdere) verhandeling met bestemming tot
consumptie in verse toestand en waarvan hij de eigendom verkrijgt.
3.

Toepassing overeenkomst
1. Deze overeenkomst is van toepassing op de bedrijven als genoemd in artikel 2 sub d/e/f/g/h/i voor
zover die bedrijven met de genoemde activiteiten meer dan 90% van hun totaalomzet genereren.
2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op bedrijven die actief zijn in de groenten - en fruit
verwerkende industrie, waarmee het fabrieksmatige wijze verwerken en verduurzamen van
groenten en fruit wordt bedoeld (drogen, diepgevroren, steriliseren etc.) D eze overeenkomst is
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3. ook niet van toepassing op detaillisten en bedrijven die actief zijn in de handel , bewerking of
verwerking van verse aardappelen.

4.

Inhoud van de regeling
1. Elke producentenorganisatie kan namens haar leden collectieve opgaaf, aangifte en betaling
van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen doen voor de bovendrempelige telers, waarbij
rekening mag worden gehouden met het aantal drempels dat gelijk is aan het aantal
bovendrempelige telers. Directe export hoeft door producentenorganisaties 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.

2. De producentenorganisatie dient het percentage van het verpakkingsgewicht waarvoor hij in een
kalenderjaar een collectieve aangifte doet door te geven aan de afnemers, uiterlijk op 15 maart
van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de aangifte ziet. Dit percentage betreft het
aandeel van het verpakkingsgewicht afkomstig van bovendrempelige telers op het totale
verpakkingsgewicht van alle bij de producentenorganisatie aangesloten telers.
3. Aan het Afvalfonds Verpakkingen zal door de producentenorganisatie jaarlijks voor 1 april een
overzicht van de leden verstrekt worden waarin per lid is opgenomen hoeveel kilogram
verpakkingen per materiaalsoort op de Nederlandse markt zijn gebracht in het voorgaande
kalenderjaar.
4. Op alle papieren en kartonnen verpakkingen waarover Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen
verschuldigd is, mag over 2017 een tarief van € 0,0110 (exclusief omzetbelasting) worden
toegepast. Het tarief voor papier en karton over de jaren 2018 en 2019 volgt het
bedrijfsverpakkerstarief als bedoeld in Regeling Bedrijfsverpakker voor dit materiaal in 2018 en
2019.
5. Op alle overige materiaalsoorten waarover Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen verschuldigd is,
dient het tarief zoals genoemd in 4.1.1 van het Beleid Afvalfonds Verpakkingen te worden
toegepast.
6. Een standaard gewichtenlijst voor verpakkingen is opgenomen in Bijlage II van de overeenkomst.
Deze lijst met gemiddelde gewichten moet in zijn geheel wordt gebruikt door de bedrijven die vallen
onder de werkingssfeer van deze overeenkomst. Het gewicht van verpakkingen die niet voorkomen in
de lijst van bijlage II dient zelfstandig te worden bepaald door het bedrijf dat hierover aangifte doet.
Indien een bedrijf besluit om géén gebruik te maken van de standaardlijst dan dient dit aangegeven te
worden op de akkoordverklaring van Bijlage I. Dit laatste heeft tot gevolg dat het bedrijf op individuele
basis de verpakkingsgewichten dient te kunnen verantwoorden waarvoor het verantwoordelijk is, en dit
kan onderwerp zijn van controle door het Afvalfonds Verpakkingen.
7. Bedrijven die onder de werkingssfeer van deze overeenkomst vallen dienen een verklaring zoals
opgenomen in bijlage I bij deze overeenkomst in te vullen en op sturen naar het Afvalfonds
Verpakkingen en een afschrift daarvan te versturen aan GroentenFruit Huis.
8. De verklaring als genoemd in vorig lid geldt gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Indien een
bedrijf niet langer onder de werkingssfeer van deze overeenkomst valt dan dient dit bedrijf dit zo snel
per e-mail of per brief aan het Afvalfonds Verpakkingen te melden. Er dient tevens aangegeven te
worden vanaf welke datum en om welke redenen niet meer aan deze overeenkomst voldaan kan/mag
worden.
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9. De registratie van de eenmalige logistieke hulpmiddelen, indien deze door het Afvalfonds
Verpakkingen wordt vereist voor het betreffende rapportagejaar, wordt door het GroentenFruit Huis
uitgevoerd voor de bedrijven als genoemd in artikel 2 sub d/e/f/g/h/i. Dit wordt gedaan conform de
methodiek beschreven in bijlage III bij deze overeenkomst. De resultaten worden in het daarop
volgende jaar voor 1 juni verstrekt aan het Afvalfonds Verpakkingen.
10. Aan het Afvalfonds Verpakkingen zal door GroentenFruit Huis jaarlijks een overzicht worden

verstrekt van de bedrijven die onder de werkingssfeer van deze overeenkomst vallen. Het
Afvalfonds Verpakkingen behandelt deze gegevens vertrouwelijk conform de verplichtingen van
artikel 7 van de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen, en neemt alle relevante
wetgeving op het gebied van privacy in acht bij de be- en verwerking van de verstrekte gegevens

5.

Geldigheidsduur van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2017 en geldt in beginsel voor de jaren 2017, 2018 en
2019.
2. De overeenkomst kan tussentijds beëindigd worden bij relevante wijzigingen in het
Verpakkingenbesluit, de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen en/of het Beleid van het
Afvalfonds Verpakkingen. Ook kan de overeenkomst worden beëindigd indien de evaluatie hiertoe
aanleiding geeft. Evaluaties vinden in beginsel jaarlijks plaats tenzij beide partijen daarvan afzien.
3. Deze overeenkomst kan niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd en kan alleen tussentijds
worden gewijzigd of beëindigd met ingang van een kalenderjaar, voorafgaand aan dat kalenderjaar.
4. In de loop van 2019 treden partijen in overleg of deze overeenkomst wordt gecontinueerd en
onder welke voorwaarden.

Dit stuk is in tweevoud opgemaakt.
Ondertekening

Partij A
GroentenFruit Huis

G.H. Mulder
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Datum:

Partij B
Afvalfonds Verpakkingen

C. de Mol van Otterloo

Datum:

