
Geachte lezer, 

De meeste bedrijven zullen op dit moment bezig zijn 
met de aangifte. In deze nieuwsbrief attenderen we u op 
veelvoorkomende fouten die we constateerden tijdens de 
administratieve controles die het Afvalfonds Verpakkingen 
uitvoert op de ingediende aangiften. We geven u graag  
advies hoe u deze fouten kunt voorkomen.
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Tijdens onze controles wegen we verpakkingen van artikelen. We zien daarbij dat deelnemers vaak 
vertrouwen op de informatie van de leveranciers of op de in het verleden vastgestelde gewichten van 
de verpakkingen. In de praktijk blijkt dat de opgaven van leveranciers niet altijd juist zijn. Daarnaast 
wijzigen verpakkingen door de jaren heen van samenstelling en gewicht en wordt de administratie daar 
vaak niet op aangepast. U kunt verrassingen voorkomen door jaarlijks een aantal verpakkingen opnieuw 
te wegen. Wij adviseren de weegresultaten te bewaren. 

Gewicht van verpakkingen

Ontdoen bij import

Toevoegen van verpakkingen

Over de verpakkingen van geïmporteerde producten of grondstoffen, die door (of namens) de 
deelnemer worden verwijderd, is Afvalbeheersbijdrage verschuldigd. Denk bijvoorbeeld aan wikkelfolie 
rond pallets en zakken rondom zakgoed. Tijdens de controles blijkt dat regelmatig wordt vergeten 
om deze verpakkingen mee te nemen in de aangifte. Ons advies: loop voor u uw aangifte indient de 
productielocatie en/of het magazijn nog eens door om na te gaan of u deze verpakkingen niet over het 
hoofd ziet. 

Regelmatig wordt vergeten om de gewichten van de transportverpakkingen mee te nemen in de aangifte. 
Bijvoorbeeld wikkelfolie voor het verzenden van goederen naar Nederlandse afnemers.
Deelnemers vinden het vaak lastig om deze stroom goed in beeld te brengen. Omdat dit ten opzichte 
van het geheel veelal een kleinere stroom betreft, staat het Afvalfonds toe om bijvoorbeeld een 
gemiddeld gewicht aan wikkelfolie per pallet te berekenen. Ook kunt u op basis van de jaaropgave van 
uw leverancier(s) van transportverpakkingen de gewichten van deze verpakkingen bepalen. Als u gebruik 
maakt van een logistiekdienstverlener, dan kunt u de gewichten mogelijk bij hem opvragen. 

Het rekeningnummer van het  
Afvalfonds Verpakkingen is  
per 1 augustus 2015 gewijzigd.  
Het nieuwe rekeningnummer is: 

NL32 ABNA 0612 9009 83 

Let op!
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Contact:
Afvalfonds Verpakkingen
Postbus 1266
2260 BG  Leidschendam 

+31 (0)85 401 26 60 

info@afvalfondsverpakkingen.nl 
www.afvalfondsverpakkingen.nl

Voor de bepaling van de hoogte van de bijdrageplicht wordt de ‘fiscale eenheid omzetbelasting’ gevolgd. 
Leveringen binnen de fiscale eenheid hoeven niet mee te worden genomen in de aangifte. Indien de 
fiscale eenheid wordt uitgebreid met een vennootschap, die ook verpakte producten in Nederland 
ter beschikking stelt of zich van verpakkingen ontdoet, dan dienen deze verpakkingen te worden 
meegenomen in de aangifte Afvalbeheersbijdrage namens de gehele fiscale eenheid. 
Wij ontvangen dan overigens graag een kopie van de nieuwe beschikking ‘fiscale eenheid omzetbelasting’ 
van u.

Fiscale eenheid

Eerder gemaakte afspraken

Het kan zijn dat u ten tijde van de Verpakkingenbelasting speciale afspraken met de Belastingdienst 
hebt gemaakt over de wijze van inrichten van de verpakkingenadministratie. Deze afspraken zijn vanaf 
de aangifte 2013 niet meer geldig. U kunt met het Afvalfonds contact opnemen om dit soort afspraken 
kenbaar te maken en nader te bespreken. Sommige branches hebben afspraken met het Afvalfonds 
gemaakt over de inrichting van de verpakkingenadministratie van hun leden. U kunt hier alleen gebruik 
van maken zolang de brancheregeling geldig is en als de getekende akkoordverklaring in ons bezit is.

http://www.afvalfondsverpakkingen.nl/home/over-ons/contact/
http://www.afvalfondsverpakkingen.nl/home/brancheovereenkomsten-en-regelingen/

