Bijlage 2

Aanmeldformulier Tariefdifferentiatie Kunststof

Verwijzend naar de ‘Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof’ kunnen producenten en/of importeurs
van verpakte producten aanspraak maken op een lager tarief voor goed recyclebare, vormvaste
kunststof verpakkingen met een positieve marktwaarde na sortering (€ 0,38/kg. i.p.v. € 0,64/kg.).
Door dit formulier te ondertekenen en de bijbehorende informatie aan te leveren, vraagt u het
lagere tarief aan. Om vast te stellen of u in aanmerking komt voor het lagere tarief gebruikt u de
KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen. Voor uw aanvraag dient u onderstaande
stukken te uploaden in de beveiligde omgeving van uw PackTool-account:
1. een ingevuld en ondertekend “Aanmeldformulier Tariefdifferentiatie Kunststof” (zie
volgende pagina) waarin u verklaart in aanmerking te komen voor deelname aan de Regeling;
2. een opgaaf van het verwachte totaalgewicht aan kunststof verpakkingen waarvoor u
aanspraak maakt op het lager tarief in het aangiftejaar waarin u het verzoek indient (“de
Opgaaf Tariefdifferentiatie”, zie voorbeeld hieronder) [in Excel];
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. Vergelijkbare
verpakkingen die enkel van elkaar afwijken op punten die niet relevant zijn voor de
Recyclecheck, tellen hierbij als 1 verpakking [in Word, PDF of Excel].
Op basis van deze informatie zal het Afvalfonds Verpakkingen beoordelen of uw bedrijf in
aanmerking komt voor het lagere tarief en uw bedrijf hierover informeren. Alle aan het Afvalfonds
Verpakkingen verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld conform het bepaalde in
artikel 7 van de ABBO.
Voorbeeld: Opgaaf totaalgewicht 2019 Tariefdifferentiatie (x = invullen)
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Aanmeldformulier Tariefdifferentiatie Kunststof
Ondergetekende verzoekt in aanmerking te komen voor het lagere tarief voor goed recyclebare
kunststof verpakkingen. Ondergetekende verklaart 1) te voldoen aan alle in de Regeling
Tariefdifferentiatie Kunststof gestelde voorwaarden 2) dat alle tegen het lagere tarief aangegeven
verpakkingen voldoen aan de Recyclecheck, en 3) dat in het kader van deze aanvraag geüploade
gegevens juist en volledig zijn.
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