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Arnhem, 22 januari 2013
Ons kenmerk: 13.005.TT.ZS
Betreft: uw brancheafspraak met de Belastingdienst en de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Geachte mevrouw Van Woudenberg Hamstra,
Op 23 november 2012 heeft het Afvalfonds Verpakkingen een brief (kenmerk 12.037.TT.ZS)
aan uw brancheorganisatie gezonden met daarin de vraag of de gemaakte afspraak met de
Belastingdienst met betrekking tot de bepaling van hoeveelheid en soort verpakkingen voor
het jaar 2013 gecontinueerd kan worden.
De Vereniging Importeurs Verre Oosten (hierna: VIVO) wil deze brancheafspraak continueren.
Hierbij ontvangt u de akkoordverklaring voor de leden.
Regeling
Kern van de regeling is dat voor een aantal benoemde goederen de hoeveelheid verpakking
en de soort verpakking individueel bepaald is en dat voor de overige goederen de hoeveelheid
verpakkingen (en soort) gerelateerd wordt aan het bij invoer bekende volume van de partij.
De Vivo is tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is dat de regeling enerzijds voor
specifiek genoemde producten de hoeveelheid verpakkingen per product vastgesteld moet
worden (en dit vervolgens als norm te hanteren), en anderzijds voor de overige producten uit
te gaan van een hoeveelheid verpakking per m3 geïmporteerde goederen. Ook deze
hoeveelheid kan vervolgens als norm gehanteerd worden.
Voor de regeling is een splitsing gemaakt tussen specifieke goederen en niet specifieke
goederen. De specifieke goederen en de daarbij horende genormeerde hoeveelheid
verpakkingen (ook naar materiaalsoort), zijn opgenomen in bijlage 1 van deze brief. Voor
goederen die niet specifiek zijn benoemd geldt dat per m³ geïmporteerde goederen de
hoeveelheid verpakking gesteld wordt op 0,8 kg kunststof en 24 kg papier. De gegevens
betreffende het aantal m³ geïmporteerde goederen staan vermeld op de paklijst en/of bill of
lading die bij de import/transport-gegevens zitten.
In bovenstaande regeling is geen rekening gehouden met het verwijderen van verpakkingen
bij import. Indien er sprake is van het ontdoen van verpakkingen, dan wel het toevoegen van
verpakkingen, dan zullen de gewichten van deze verpakkingen afzonderlijk opgegeven
moeten worden. Voor de toegevoegde verpakkingen kan aangesloten worden bij de inkoop
van verpakkingsmateriaal. De hoeveelheid verpakking die van de geïmporteerde goederen
ontdaan wordt kan bijvoorbeeld vastgesteld worden aan de hand van de afvoer ervan.

Verder uitwerking en afspraken
De bedrijven die kiezen voor toepassing van deze regeling dienen een akkoordverklaring te
ondertekenen. De tekst van deze akkoordverklaring is als bijlage 2 bij deze brief gevoegd. Ik
verzoek u dan ook deze brief met bijlagen naar bij u aangesloten leden te sturen.
LET OP: Het insturen van de akkoordverklaring staat los van de overige verplichtingen uit
hoofde van de (Afvalbeheersbijdrage overeenkomst). Daarbij doel ik met name op de
verplichtingen rondom aanmelding als bijdrageplichtige en het doen van aangifte. Zie ook
www.afvalfondsverpakkingen.nl.
Volledigheidshalve merk ik nog op dat voor de bedrijven die niet van deze regeling gebruik
wensen te maken geldt, dat zij de verplichtingen uit hoofde van de Afvalbeheersbijdrage
overeenkomst, waaronder ook het voeren van een administratie, op de voorgeschreven wijze
dienen na te komen.
Deze afspraak geldt voor het jaar 2013. In de loop van 2013 evalueren wij de huidige
afspraak, daarna maken wij een eventuele nieuwe afspraak voor 2014 en verder.
Aanmelden
Met deze brief wil ik graag van de gelegenheid gebruikmaken om u te verzoeken om uw leden
op te roepen om zich op korte termijn aan te melden bij het Afvalfonds Verpakkingen.
Producenten en/of importeurs zijn verplicht zich aan te melden indien zij in een jaar meer dan
50.000 kg verpakkingen op de markt brengen. Aanmelden is eenvoudig te doen via onze
website: www.afvalfondsverpakkingen.nl.
Wellicht ten overvloede wijzen wij er graag op dat een aanmelding door de producent en/of
importeur van belang is ondanks het feit dat de Belastingdienst naam en adresgegevens aan
het Afvalfonds Verpakkingen doorgeeft.
Tenslotte zijn wij graag beschikbaar om aan uw brancheorganisatie en haar leden een
toelichting te geven over het Afvalfonds Verpakkingen, de Raamovereenkomst en alle
praktische zaken waar uw leden mee te maken krijgen in 2013. Indien u een bijeenkomst
organiseert, dan geven wij hier graag een presentatie.
Uw schriftelijke reactie zie ik graag tegemoet op bovenstaand postbusnummer. Mochten uw
leden nog vragen hebben dan kunnen zij bellen met de Helpdesk op telefoonnummer 09004455999 (€ 0,08 per minuut). Mocht u vragen hebben over deze brief, of een presentatie
willen organiseren, neemt u dan contact op met Marjon Böhmer op 06-52826874.
Met vriendelijke groet,

Cees de Mol van Otterloo
Directeur

