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Betreft: uw brancheafspraak met de Belastingdienst en de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Geachte mevrouw Lock,
Op 23 november 2012 heeft het Afvalfonds Verpakkingen een brief (kenmerk 12.039.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 Smeerolieondernemingen Nederland
(hierna VSN) wilt deze brancheafspraak continueren. Hierbij ontvangt u de akkoordverklaring voor de
leden.
De door de VSN gewenste regeling voor haar leden voorziet op een eenvoudige wijze van bepalen
van
de verpakkingen voor de aangifte Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De brancheregeling geldt
alleen voor leden die gerekend worden tot de smeermiddelenbranche en voor de hierna genoemde
verpakkingen. De regeling geldt alleen indien het branchelid kan aantonen dat minimaal 70% van zijn
verpakte omzet gerealiseerd wordt in smeermiddelen. Als dit het geval is, worden ook alle verpakte
liters van de niet-smeermiddelen in het volume meegenomen voor het berekenen van de
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Kern is dat de hoeveelheid verpakking van de 1 en 5
literproducten de basis vormen voor het vaststellen van een normatieve hoeveelheid en soort
verpakking per liter. De aldus vastgestelde norm gaat gelden voor alle verkochte verpakkingen die
kleiner zijn dan 20 liter. Verpakkingen van 20 liter en groter als ook pallets worden aangemerkt als
logistieke hulpmiddelen en die zijn als logistiek hulpmiddel vrijgesteld van de Afvalbeheersbijdrage
Verpakkingen. Bij het vaststellen van deze norm is uitgegaan van een weging van 35% voor de
literverpakkingen (die aangeboden worden in standaardverpakkingen met 12 flessen) en 65% voor de
5 literverpakkingen (die aangeboden worden in standaardverpakkingen met 4 flessen). Uiteraard zijn
er ook andere verpakkingen variërend van minder dan 1 liter tot 20 liter, maar die aantallen zijn ten
opzichte van de 1 en 5 literverpakkingen (voor het berekenen van een norm aan
verpakkingsmateriaal) te verwaarlozen.
Verdere uitwerking en afspraken:
De geïmporteerde verpakte producten en de zelf afgevulde verpakkingen worden belast.
Geëxporteerde verpakte producten komen voor de indirecte exportregeling in aanmerking, mits er
eerder in de keten Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen over is betaald. In bijlage 2 is een
rekenmodule opgenomen. De bedrijven die kiezen voor toepassing van deze regeling dienen een
akkoordverklaring te ondertekenen en naar het Afvalfonds toe te sturen. De tekst van deze
akkoordverklaring is als bijlage 1 bij deze brief gevoegd.
Ik verzoek u dan ook deze brief met de bijlagen onder uw leden te verspreiden.

LET OP: Het insturen van de akkoordverklaring staat los van de overige verplichtingen uit hoofde van
de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. 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 Verpakkingen,
waaronder ook het voeren van een administratie, op de voorgeschreven wijze dienen na te komen.
Deze brancheafspraak 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. Ten aanzien van de
gehanteerde normen zal de VSN onderzoek doen of deze nog actueel zijn. Dat geldt zowel voor het
gebruikte verpakkingsmateriaal als de aangenomen verhouding tussen de verschillende
inhoudsmaten.
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 0900-4455999 (€ 0,08 per
minuut). Mocht u vragen hebben over deze brief, of een presentatie willen organiseren, neemt u dan
contact op met Marjon Böhmer.
Met vriendelijke groet,

Cees de Mol van Otterloo
Directeur

Bijlage 1. Akkoordverklaring
Bijlage 2. Berekening gewogen gemiddelde Afvalbeheersbijdrage 2013

