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Betreft: uw brancheafspraak met de Belastingdienst en de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Geachte heer Dijkstra,
Op 23 november 2012 heeft het Afvalfonds Verpakkingen een brief (kenmerk 12.041.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 Van Verf- en Drukinktfabrikanten (hierna VVVF) wilt deze
brancheafspraak continueren. Hierbij ontvangt u de akkoordverklaring voor de leden, waarbij ik mijn
excuses maak voor de vertraagde behandeling.
De door de VVVF gewenste regeling voor haar leden voorziet op een eenvoudige wijze van bepalen van
de verpakkingen voor de opgaaf en aangifte Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Kern is dat voor een groot
aantal gevoerde producten uit wordt gegaan van een genormeerd gewicht van de verpakking. Aan de hand
van de afzetgegevens die beschikbaar zijn kan dan vervolgens de hoeveelheid van een verpakking bepaald
worden. De brancheregeling geldt alleen voor de verpakkingen van verf- en drukinktproducenten die onder
de contributieregeling van de VVVF vallen en de specifiek opgenomen verpakkingen (hierna opgenomen
onder de categorieën I tot en met III). In bijlage 1 is een overzicht opgenomen wat onder verfproducten en
drukinktproducten wordt verstaan. Voor de verpakkingen van de overige producten geldt de regeling niet,
omdat daarvoor geen normen zijn vastgesteld dan wel vast te stellen zijn. De hoeveelheid verpakkingen
van die producten dienen de leden zelfstandig vast te stellen (zie categorie IV).

Verdere uitwerking en afspraken:
Op basis van onderzoek naar de soorten verpakkingen en de gewichten ervan is het volgende schema
opgesteld:
Cat.
I

II
III
VI

Soort verpakking
0,0 - 0,5 inh/kg.
0,51 - 1 inh/kg.
1,01 - 5 inh/kg.
5,1 - 30 inh/kg.
Karton
Overig (krimpfolie, etiketten, tape enz.)

Gemiddeld gewicht per verpakking
50 gr. ( = gewogen gemiddelde kunststof/metaal)
125 gr.
285 gr.
500 gr. ( = gewogen gemiddelde kunststof/metaal)
130 gr (per doos)
Individueel vast te stellen

De (gewogen gemiddelde) gewichten per verpakking gelden zowel voor kunststof verpakkingen als metalen
verpakkingen.

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
2 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. Evaluatie is
noodzakelijk om vast te kunnen stellen of verlenging (en zo ja onder welke aanvullende voorwaarden of
aanpassingen) mogelijk is. Elementen die bij de evaluatie een rol (kunnen) spelen zijn:
- trends in verpakken (wellicht andere wijze van verpakken)
- veranderingen in de gewichten van de producten
- verschuiving in afzet van het assortiment
- Onderbouwing dat de vastgestelde normen afgeleid zijn van een representatieve groep producten.
Het is aan de branche om gedurende het komende jaar monitoring te houden op deze elementen.
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 op 06-52826874.
Met vriendelijke groet,

Cees de Mol van Otterloo
Directeur

