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Betreft: uw brancheafspraak mei de Belastingdienst
en de Afvaibeheersbijdrage Verpakkingen
Leidschendanrr, 23 november 2012

Geachte heer van Woudenberg F.iarnstra,

ln het kader van de lastenverllchting voor het
bedrrlfsfeven heeft het kabinet besloten om per januari
1
2a13 de verpakkingenbelasting om te zetten
in een verplichte Afvaibeheersbijdrage verpakkingen
aan
het Afvalforids verpakki;-rgen. leze b:jdrage
is aanr;e;'l<ei;;k lager dan de huidrge bclaslrng
vanuit tje
biidrage dekt het verpakkende bedriifsleven
iprodi.rcenten en inrporteurs) de kosten die worden
gemaakt orn te kunnen voldoen aan
de wetteliike producenienverantwoordelijkheid (vastgelegd
Besfuit Verpakkingen en de Raarnovereenkonrst
Z01g-2A22).

in het

Brancheafspraak
uw branche heefi een afspraak met de Belastingdrensi
over het doen van aangifte voor de
verpakkingenbeÍasting Hierdoor-kunnen uw leden

op eenvoudige wrjze de hoeveelheid en soort
verpakkíngen bepalen Deze afspnaak heeft
een iooptiid tot en rnei 2012. wi.; proberen de
overgang
van de Beiastingdiensi naar het Afvalfonds verpakkingen
voor uw feden zo soepei nroge1.lk te laten

verlopen Daarornvraagik'-tof uwbranchedezeafspraakirr20l3writcontinuerenbryhetAfvaifonds
verpakkingen' ln dat geval vraag ik u dit schrffteliik per
of
e-mail aan ons te bevesiigen voor 1
december 2a12 aok is het noodzakelijk dat uw
leden individueeiakkoord gaan met de
brancheafspraak wanneer zii de afspraak willen
toepassen. ln december ontvangt u van ons een
akkoordverklaring voor uw lecien Tevens verzoek
ik u voor 1 december 2a € eenrecente ledenlijst
ie
versfrekken met bedrilfsnaam vestrgrngsadres en
e_mailaores
li: de icop van 20'13 evalueren wii de huidige afspraak
op basis van deelname van uw brancheleden

Daarna,rnaken wrj een eventueÍe nieuwe afspraak
voor 2014 en verder
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www.afvaÍfondsverpakkingen nl

Als u de brancheafspraak
niet wilt continueren
bii het Afvarfonds verpakkingen,
hiervan graag schrifterryk
dan ontvang ik
of per e-mair bevestiging
voor 1 dece nber2a12.

Aanmetden
Met deze brief verzoek
ik u tevens uw leden
op te roepen om zich
op korte termijn aan te
merden bij
en/orirnporteurs díe in
2013 meerdan s0 000
kirosram
zich aanmelden b4 het
Afvalfonds
kunnen dir doen ,,,
Verpakkingen. Zíj
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Afuarfonds verpakklngen
aan te nrefden
{ABBo artiker 2.5}.
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Wij begrrypen dat u e
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Als u een bijeenkomst
organiseert, dan ríchten
wij dit graag
Raamo
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U kunt contact met ons
opnemen via terefoonnumrner
0900-4455ggg (€ 0,0s per
mrnuut).

Mei vriendelryke groet,
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Cees de Moívan Otterloo
Directeur

