
 

 
Bijlage - Akkoordverklaring NVGP  
Het Afvalfonds Verpakkingen heeft met de Nederlandse Vereniging voor Groothandelaren in Papier 
en Verpakkingsmaterialen (hierna NVGP) een brancheafspraak met betrekking tot de bepaling van 
hoeveelheid en soort verpakkingen voor de aangiftes voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. 
Deze is na evaluatie door de partijen met aanpassingen voortgezet. De brancheafspraak is te vinden 
op de website van het Afvalfonds Verpakkingen en geldt met ingang van het kalenderjaar 2018, 
waarover aangifte gedaan dient te worden voor 1 april 2019. 

Wijziging berekeningsmethode voor de verschuldigde Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.  
De door NVGP gewenste methodiek voorziet in een vereenvoudigde bepaling van 
verpakkingsmateriaal en -soort aan de hand van de inkoopwaarde van geïmporteerde verpakte 
producten. Deze komen neer op 28 kilogram verpakking per € 1.000 import waarvan circa 92% 
papier/karton en 8% kunststof. Daarbinnen is rekening gehouden met (toegevoegde) wikkelfolie. Het 
model houdt geen rekening met eenmalige logistieke hulpmiddelen. De aangifte daarvan blijft 
derhalve een individuele verantwoordelijkheid waarvoor geen gebruik kan worden gemaakt van het 
rekenmodel.  

 
Hierbij verklaart ondergetekende dat zij dan wel de fiscale eenheid voor de omzetbelasting waarvan zij 
deel uitmaakt, meer dan 90 procent van haar totaalomzet genereert met de groothandel in papier en 
verpakkingsmaterialen. Met het ondertekenen van deze verklaring geeft ondergetekende aan akkoord 
te gaan, de heffing en afdracht van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te voldoen op de wijze zoals 
in de genoemde brancheafspraak en het daarbij aangehechte rekenmodel is opgenomen. Het insturen 
van de akkoordverklaring staat los van alle overige verplichtingen jegens het Afvalfonds Verpakkingen 
uit hoofde van de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen zoals het doen van aangifte.   

Wij verzoeken u deze ingevulde en getekende 
verklaring op te sturen naar:  

 

Of naar: 

Afvalfonds Verpakkingen                                                                               
Postbus 1266 
2260 BG Leidschendam 
 
info@afvalfondsverpakkingen.nl 

Naam bedrijf of fiscale eenheid : 

Adres :  

Postcode en Vestigingsplaats :  

Omzetbelastingnummer :  

Nummer Kamer van Koophandel :  

Naam contactpersoon :  

E-mailadres :  

Handtekening :  


