Regeling Zelfbedieningsautomaten

De Regeling Zelfbedieningsautomaten (“de Regeling”) gaat in met ingang van 1 januari 2017. 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 Zelfbedieningsautomaten
Conform het Beleid is over een Verkooppuntverpakking afvalbeheersbijdrage verschuldigd op het
moment dat deze door een P/I in Nederland gevuld aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld,
ongeacht of de terbeschikkingstelling via een zelfbedieningsautomaat verloopt. Gelet op de
diversiteit aan contract- en financieringsvormen van zelfbedieningsautomaten bleek er behoefte te
bestaan aan verduidelijking van de bijdrageplicht voor Verkooppuntverpakkingen welke via een
zelfbedieningsautomaat door de gebruiker worden gevuld. Deze automaten worden in de praktijk
vaak geleverd in combinatie met lege Verkooppuntverpakkingen die geschikt zijn voor de automaat,
waarbij een grote diversiteit bestaat aan contracts- en financieringsvormen. Het Afvalfonds
Verpakkingen wil op een praktische manier een einde maken aan de onzekerheid over deze stroom
en daarbij een gelijk speelveld handhaven. Daarom is met ingang van 2017 de bijdrageplicht in dit
kader verduidelijkt in lid 4 van artikel 3.3.2 van het Beleid.
Tegen de achtergrond van de onzekerheid in de markt die jarenlang heeft bestaan en de gesprekken
die hierover gevoerd zijn tussen enerzijds de betrokken P/I’s en anderzijds het Afvalfonds
Verpakkingen alsmede voorheen de Belastingdienst, en gelet op het feit dat de in deze Regeling
bedoelde Verkooppuntverpakkingen voornamelijk als bedrijfsafval zullen eindigen in bijvoorbeeld
fabrieken, kantoren, scholen en ziekenhuizen, is deze Regeling bedoeld om meer recht te doen aan
de positie van de P/I die lege Verkooppuntverpakkingen aan een ander in Nederland ter beschikking
stellen in combinatie met een zelfbedieningsautomaat waarmee deze verkooppuntverpakkingen
door de gebruiker worden gevuld.
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Inhoud van de Regeling

1. Degene die conform lid 4 van paragraaf 3.3.2 van het Beleid is aangemerkt als Producent
en/of Importeur van lege Verkooppuntverpakkingen welke voor het eerst aan een ander in
Nederland ter beschikking zijn gesteld in combinatie met een zelfbedieningsautomaat of automaten waarmee deze Verkooppuntverpakkingen door de gebruiker worden gevuld, mag
op deze Verkooppuntverpakkingen de tarieven als bedoeld in paragraaf 4.1.6 van het Beleid
toepassen.
2. Voor alle overige Verpakkingen inclusief Verkooppuntverpakkingen welke niet in combinatie
met een zelfbedieningsautomaat of –automaten aan een ander in Nederland ter beschikking
worden gesteld, gelden de reguliere tarieven als bedoeld in paragraaf 4.1.1 van het Beleid,
voor zover de aan deze Regeling deelnemende P/I daarvoor bijdrageplichtig is.
3. Deelname aan deze regeling is vrijwillig en staat open voor iedere P/I die
Verkooppuntverpakkingen in combinatie met zelfbedieningsautomaten waarmee deze
Verkooppuntverpakkingen door de gebruiker worden gevuld voor het eerst aan een ander
ter beschikking stelt in Nederland. (N.B. de aangifte van deze stroom is een verplichting
onder het Beleid; de toepassing van het bedrijfsverpakkerstarief daarop middels deelname
aan deze Regeling is vrijwillig.)
4. Een P/I die in aanmerking wil komen voor deelname aan deze Regeling dient hiertoe een
Akkoordverklaring (Bijlage) in bij het Afvalfonds Verpakkingen en dient desgevraagd aan te
tonen dat deze Regeling op hem van toepassing is. De Akkoordverklaring wordt ingediend
uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de deelname
aanvangt.
5. Het Afvalfonds Verpakkingen is gerechtigd deze Regeling voortijdig te beëindigen indien een
wijziging in het Beleid of de ABBO of het Besluit beheer verpakkingen 2014 daartoe
aanleiding geeft.
6. Deze Regeling wordt gepubliceerd op de website van het Afvalfonds Verpakkingen.
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BIJLAGE – AKKOORDVERKLARING REGELING ZELFBEDIENINGSAUTOMATEN
Hierbij verklaart ondergetekende dat zij in aanmerking komt voor de Regeling Zelfbedieningsautomaten.
Met het ondertekenen van deze verklaring geeft ondergetekende aan akkoord te gaan, de heffing en afdracht
van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te voldoen op de wijze zoals in de Regeling
Zelfbedieningsautomaten is voorzien.
NB: Dit levert het voordeel op dat u tegen het voordelige bedrijfsverpakkerstarief aangifte kunt doen van de
verkooppuntverpakkingen welke in combinatie met een zelfbedieningsautomaat ter beschikking zijn gesteld.
Deze verklaring geldt zolang de Regeling loopt. Mocht u niet langer in aanmerking komen voor de Regeling, dan
dient dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het Afvalfonds Verpakkingen gemeld te worden, met opgaaf van
redenen en ingangsdatum.

Naam bedrijf of fiscale eenheid omzetbelasting :
Adres:
Postcode en Vestigingsplaats:
Omzetbelastingnummer:
Nummer Kamer van Koophandel:
Naam contactpersoon:
E-mailadres :
Handtekening :

Wij verzoeken u deze ingevulde en getekende verklaring op te sturen naar:
Afvalfonds Verpakkingen
Postbus 1266
2260 BG Leidschendam
Of naar:
info@afvalfondsverpakkingen.nl
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