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SPECIALE NIEUWSBRIEF I.V.M. AFVALFONDS VERPAKKINGEN.
Voor U, VIVO lid, hebben wij gedurende 2009 een branche afspraak gemaakt met de
belastingdienst, m.b.t. de verpakkingenbelasting.
Gebleken is, dat een relatief groot aantal leden van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt,
aangezien de VIVO berekening uiterst eenvoudig is. Tevens is gebleken, dat een aantal niet-VIVO
leden ook gebruik maakt van de VIVO rekenmethode.
Per 1 januari 2013 wordt de verpakkingenbelasting omgezet in een verplicht afvalbeheersbijdrage
verpakkingen, af te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Van dit fonds hebben wij bericht
ontvangen, dat zij voor het komend jaar 2013 akkoord gaan met de rekenmethode voor VIVO leden,
die indertijd zich bij de belastingdienst akkoord hebben verklaard. VIVO leden die meer dan 50.000
Kg verpakkingen op de markt brengen, dien zich zelf aan te melden bij het Afvalfonds Verpakkingen,
via www.afvalfondsverpakkingen.nl Tevens zijn zij verplicht een recente VIVO ledenlijst aan het
Afvalfonds Verpakkingen op te sturen.
In het kort, de VIVO berekening is gebaseerd op de hoeveelheid kubieke meters die U importeert.
(1M3 = 0,9Kg kunststof en 24Kg papier). Voor bepaalde textielproducten geldt b.v. het aantal
overhemden wat U op de Nederlandse markt bracht.
Uiteraard dienen importeurs, die minder dan 50.000Kg (= circa 2.016 M3) importeren, wel een
administratie bij te houden.
Indien U gebruik maakt van de VIVO berekening en geen lid (meer) bent, kunt U zich natuurlijk
alsnog (weer) aanmelden.
Voor vragen en/of meer informatie kunt U telefonisch contact opnemen met Evert van Woudenberg
Hamstra, 06-53397028.
Tijdens de komende ledenvergadering a.s. donderdag in de Biltsche Hoek zal, indien gewenst, dit
onderwerp uitgebreid aan de orde komen. U bent van harte welkom!
Vriendelijke groeten,
David van Huiden
Evert v w Hamstra

