Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof

De Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof (“de Regeling”) gaat in met ingang van 1
januari 2019 en geldt tot en met 31 december 2022. De Regeling kan jaarlijks door
het Afvalfonds Verpakkingen worden aangepast, uiterlijk op 31 december van het
kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de aanpassing effect heeft.
In de Regeling gebruikte termen die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de
betekenis zoals opgenomen in de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen
(“de ABBO”) en het Beleid Afvalfonds Verpakkingen (“het Beleid”), tenzij expliciet
anders aangegeven. De ABBO en het Beleid blijven verder van toepassing op de
Producent en/of Importeur (“de P/I”) die van de Regeling gebruik maakt.

Uitgangspunten van de Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof
Op basis van artikel 1.4 van Bijlage 1 bij de ABBO, kan het Afvalfonds Verpakkingen
het gebruik van goed recyclebare Verpakkingen aanmoedigen door het toepassen van
een lager tarief. De Regeling voorziet in de toepassing van een dergelijk lager tarief
(“het lager tarief”) en hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:
-

het lager tarief geldt voor kunststof Verpakkingen die aantoonbaar goed
recyclebaar zijn en die na sortering een positieve marktwaarde hebben;
het lager tarief is een vrijwillige keuze voor de P/I en kan op aanvraag van
de P/I worden toegekend door het Afvalfonds Verpakkingen;
het lager tarief zal meerjarig worden gehandhaafd;
toekenning van het lager tarief dient praktisch uitvoerbaar te zijn voor de
P/I en controleerbaar te zijn voor het Afvalfonds Verpakkingen;
Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij toegepaste systemen in andere
lidstaten van de Europese Unie, voor zover niet in strijd met bovenstaande
uitgangspunten.

Doel van de Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof
De Regeling is bedoeld om het gebruik van goed recyclebare kunststof Verpakkingen
te stimuleren en daarbij meer recht te doen aan de positie van de P/I die
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betaalt voor kunststof Verpakkingen met een
positieve marktwaarde na sortering welke daarmee tot lagere netto kosten leiden voor
het Afvalfonds Verpakkingen.
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Welke Verpakkingen komen in aanmerking voor het lager tarief?
Om te bepalen of een kunststof Verpakking goed recyclebaar is maakt het Afvalfonds
Verpakkingen gebruik van de KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof
verpakkingen (“de Recyclecheck”) die ontwikkeld is door het Kennisinstituut Duurzaam
Verpakken (“het KIDV”). Het lager tarief kan worden toegepast op de kunststof
verpakkingen, inclusief kunststof doppen en andere kunststof componenten, die
voldoen aan alle voorwaarden van de Recyclecheck. De Recyclecheck is te vinden op
de website van het Afvalfonds Verpakkingen en zal in beginsel jaarlijks worden
geactualiseerd. Het Afvalfonds Verpakkingen beslist of in een individueel geval sprake
is van een goed recyclebare Verpakking en kan hier voor de doeleinden van de
Regeling als additionele voorwaarde aan stellen dat de goed recyclebare Verpakking
een positieve marktwaarde na sortering heeft.

Welke P/I’s kunnen deelnemen aan de Regeling Tariefdifferentiatie
Kunststof?
Deelname aan de Regeling is vrijwillig en staat open voor iedere P/I die kan aantonen
dat kunststof Verpakkingen waarvoor hij bijdrageplichtig is in aanmerking komen voor
het lager tarief. Conform artikel 5.4 van de ABBO kan de P/I die gebruik maakt van de
Regeling als zodanig op de openbare deelnemerslijst van het Afvalfonds Verpakkingen
worden vermeld.

Hoe toont een P/I aan dat hij in aanmerking komt voor de Regeling
Tariefdifferentiatie Kunststof?
De P/I die in aanmerking wil komen voor deelname aan de Regeling dient hiertoe een
verzoek in bij het Afvalfonds Verpakkingen, in de online aangifte-omgeving van het
Afvalfonds Verpakkingen (PackTool), middels het daartoe bestemde formulier. Bij dit
verzoek wordt tenminste het navolgende verstrekt:
1. een ingevuld en ondertekend “Aanmeldformulier Tariefdifferentiatie
Kunststof” (Bijlage 2) waarin de P/I verklaart in aanmerking te komen
voor deelname aan de Regeling;
2. een opgaaf van het verwachte totaalgewicht aan kunststof Verpakkingen
waarvoor aanspraak op het lager tarief wordt gemaakt in het aangiftejaar
waarin het verzoek wordt ingediend (“de Opgaaf Tariefdifferentiatie”, zie
voorbeeld in Bijlage 2);
3. een ingevuld “Specificatieformulier Tariefdifferentiatie Kunststof”
(Bijlage 3); aangevuld met
4. bewijsmateriaal zoals foto’s, productspecificaties en/of
leveranciersopgaven waarin voor de vijf Verpakkingen die het grootste
deel uitmaken van de Opgaaf Tariefdifferentiatie, of zoveel minder als
waarop de Opgaaf Tariefdifferentiatie betrekking heeft, wordt aangetoond
dat aan alle in de Recyclecheck opgenomen voorwaarden is voldaan.
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Vergelijkbare Verpakkingen die enkel van elkaar afwijken op punten die niet
relevant zijn voor de Recyclecheck, tellen hierbij als 1 Verpakking.
Alle aan het Afvalfonds Verpakkingen verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden
behandeld conform het bepaalde in artikel 7 van de ABBO.
De P/I dient op verzoek van het Afvalfonds Verpakkingen te alle tijden met behulp van
de Recyclecheck aan te kunnen tonen dat een of meerdere Verpakkingen waarvoor het
lager tarief wordt aangevraagd en/of toegepast, goed recyclebaar zijn. De P/I is
gehouden hiertoe een adequate administratie te voeren (inclusief bewijsmateriaal
zoals foto’s, productspecificaties en/of leveranciersopgaven) en deze gedurende
tenminste zeven kalenderjaren te bewaren conform de voorwaarden in het Beleid. Het
Afvalfonds Verpakkingen is te alle tijden gerechtigd aanvullende informatie op te
vragen ter beoordeling van het verzoek en/of ingediende opgaven en aangiftes
alsmede om daarbij advies in te winnen bij het KIDV.

Hoe verloopt de toekenning van het lager tarief?
Op het verzoek tot deelname volgt een beslissing van het Afvalfonds Verpakkingen tot
voorwaardelijke toekenning dan wel afwijzing van het lager tarief aan de P/I. Tegen
deze beslissing staat de mogelijkheid van bezwaar open conform het Beleid. Na
voorwaardelijke toekenning van deelname kan de opgaaf van de P/I overeenkomstig
de bij het verzoek ingediende Opgaaf Tariefdifferentiatie naar rato worden
gecorrigeerd door het Afvalfonds Verpakkingen dan wel door de P/I, op een door het
Afvalfonds Verpakkingen te bepalen moment. De P/I is zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het Afvalfonds Verpakkingen niet gerechtigd om
eventuele te verwachte kortingen vooraf te verrekenen in de reguliere
kwartaalbetalingen. Bij het doen van aangifte zal het Afvalfonds Verpakkingen de P/I
in staat stellen het lager tarief toe te passen.

Kan een P/I deelnemen aan de Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof met
terugwerkende kracht?
Een verzoek tot deelname kan gedaan worden uiterlijk op 31 december van het
kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft. Het recht op deelname over het
kalenderjaar 2019 vervalt aldus op 1 januari 2020, enzovoorts.

Moet een P/I het verzoek tot deelname jaarlijks herhalen?
Eenmaal toegekend hoeft deelname aan de Regeling niet jaarlijks te worden
vernieuwd. De P/I is echter wel gehouden om jaarlijks opgaaf te doen en deze opgaaf
tussentijds aan te passen indien het verwachte totaalgewicht aan kunststof
Verpakkingen waarvoor aanspraak op het lager tarief wordt gemaakt in het lopende
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kalenderjaar, naar verwachting van de P/I significant zal afwijken t.o.v. het
voorgaande kalenderjaar. Het Afvalfonds Verpakkingen kan aanvullende informatie
opvragen ter beoordeling van de aangepaste opgaaf.

Wat is de hoogte van het lager tarief?
Het Afvalfonds Verpakkingen stelt de hoogte van de tarieven, waaronder het lager
tarief, jaarlijks vast. Voor 2019 is het lager tarief vastgesteld op €0,38 per kilogram.
Dit betekent een korting van €0,26 (>40%) op het reguliere kunststoftarief van €0,64
per kilogram. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft als uitgangspunt dat de hoogte van
deze korting meerjarig zal worden gehandhaafd.

Geldt het lager tarief ook voor indirecte export?
Ter beperking van administratieve lasten en gelet op het uitgangspunt van praktische
uitvoerbaarheid en controleerbaarheid, zal t.a.v. de indirecte export van alle kunststof
Verpakkingen een gecorrigeerd tarief worden toegepast, gebaseerd op de door het
Afvalfonds Verpakkingen verwachte hoeveelheid aan kunststof Verpakkingen dat in
aanmerking komt voor het lager tarief. Voor 2019 is het gecorrigeerd tarief
vastgesteld op €0,58 per kilogram.

Bijlage 1: KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen
Beschikbaar op www.afvalfondsverpakkingen.nl

Bijlage 2: Aanmeldformulier Tariefdifferentiatie Kunststof
Beschikbaar op www.afvalfondsverpakkingen.nl

Bijlage 3: Specificatieformulier Tariefdifferentiatie Kunststof
Beschikbaar op www.afvalfondsverpakkingen.nl
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