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Gouda/Groningen/Tilburg, januari 2023 
 

betreft: wetgeving verpakkingsmateriaal kenmerk: 1.6.3.1/2023-01 

 

Geachte mevrouw/mijnheer, 
 
Tot heden was er wetgeving die als doel had het verbruik van verpakkingsmateriaal te verminde-
ren en hergebruik te stimuleren. Dit werd en wordt geregeld door het Afvalfonds Verpakkingen en 
de financiële maatregel heet “afvalbeheersbijdrage”. U merkte daar tot heden waarschijnlijk niet 
zoveel van, want onder een totaal jaarverbruik van 50.000kg was u vrijgesteld van registratie en 
aangifte. Vanaf heden gaat er het nodige veranderen. 
 
De overheid heeft in EU-verband nieuwe maatregelen getroffen om het verbruik van verpak-
kingsmateriaal en het daaruit ontstane afval terug te dringen en om recycling te subsidiëren.  
U heeft er vast al iets over gehoord of gelezen. De invoering van de statiegeldplicht op kleine 
flesjes is daar bijvoorbeeld ook een uitvloeisel van. De overheid wil het Afvalfonds Verpakkingen 
beter vullen om de kosten van opruimen en recyclen te financieren. Helaas moeten we vaststellen 
dat de maatregelen complex zijn en ook pas laat definitief zijn geworden. 
 
In vervolg daarop zijn –per 5 januari 2023- twee zaken veranderd:  

1. M.b.t. de Afvalbeheersbijdrage is het bepalingscriterium veranderd; 
2. er is een tweede ‘accijns’ bijgekomen: die op Single Use Plastics (SUP). 

 
1. AFVALBEHEERSBIJDRAGE 
Vanaf 5 januari 2023 is het begrip ‘verkooppuntverpakking’ het thema op basis waarvan wordt 
bepaald of er een heffingsplicht van toepassing is of niet. Daarnaast is er nu ook differentiatie in 
materiaalsoort van toepassing. Kort samengevat is de heffingsplicht als volgt: 
A. De fabrikant of importeur van het verpakkingsmateriaal is verantwoordelijk voor de uiteinde-

lijke afdracht aan het Afvalfonds. 
Tenzij het om klantspecifiek geproduceerd materiaal gaat, bijvoorbeeld naambedrukte  
bakjes, zakjes, tasjes etc. In dat geval is de ‘verpakker’, in dit geval u, afdracht-plichtig. 
Indien de verpakker minder dan 50.000 kg per jaar verbruikt, dan is deze vrijgesteld van  
aangifte en afdracht.1 

B. Heffing is van toepassing op verpakkingsmateriaal dat op een lijst van verpakkingen voor-
komt. 
De hoogte van de heffing wordt bepaald door type, soort en kleur van het materiaal.2 
De fabrikant belast de heffing aan de verpakkingsgroothandel en deze groothandel belast het 
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1 Overstap naar naambedrukt verpakkingsmateriaal kan in dit kader een kostenbesparing zijn. U bent dan echter zelf 
verantwoordelijk voor de registratie, aangifte en afdracht. Mits u de 50.000kg grens overschrijdt. 
 
2 Een bakje van een bepaald model en materiaal kan in zwart een hogere heffing hebben dan hetzelfde product in wit. 
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door aan de verpakker. Voor de verpakker is deze heffing een kostprijsverhoging, uiteindelijk  
zal de consument het betalen.  
Het idee is dat de consument daardoor kritischer zal worden op verpakking en van de verpak-
ker zal vergen minder materiaal te gaan gebruiken. 
 

Onderstaand een voorbeeld van de berekening van de Afvalbeheersbijdrage van een specifiek 
verpakkingsproduct: 
plastic frietbakjes A9 zwart 
aantal per doos:  2000 stuks (20x100) 
gewicht per bakje: 3,8 gram 
gewicht plastic: 3,8 gram 
gewicht karton omdoos: 591 gram 
gewicht sleeves: 7,0 gram 

 
afvalbijdrage 

 
- omdoos € 0,01 
- plastic sleeve € 0,15 
- materiaal plastic € 7,98 
totale opslag: € 8,13 
 
 
2. SUP (SINGLE USE PLASTIC) 
De tweede, nieuwe, accijns is die op plastic verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik. Denk 
hierbij aan drinkbekers, wegwerpbestek, flesjes, maar ook aan zakjes, bakjes, trays en zo meer. 
1. Ook hierbij geldt dat de fabrikant of importeur van het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk 

is voor de uiteindelijke afdracht.  
2. Niet het materiaal, plastic of deels uit plastic vervaardigt, maar het soort gebruik bepaalt of 

een product wel of niet onder de SUP-regeling valt. Dit vaststellen is lastig.  
 
Op basis van soort verpakking en gebruiksmoment wordt bepaald of over een product de SUP-
toeslag wordt berekend. We verduidelijken dit aan de hand van enkele voorbeelden: 

1. U verpakt een warme of koude maaltijd in een kunststof tray of een tray met een plastic-
component en geeft dit aan uw klant met het idee dat deze dit in de winkel gaat consume-
ren. De gebruikte verpakking valt WEL onder de SUP-regeling.3 

2. U verpakt een warme of koude maaltijd in een kunststof tray of een tray met een plastic-
component en geeft dit aan uw klant met het idee dat deze dit on-the-go gaat consume-
ren. De gebruikte verpakking valt WEL onder de SUP-regeling. 

3. U verpakt een warme of koude maaltijd in een kunststof tray of een tray met een plastic-
component en geeft dit aan uw klant met het idee dat deze dit thuis gaat consumeren. De 
gebruikte verpakking valt NIET onder de SUP-regeling. 

 
De SUP-heffing bestaat uit € 2,30 per 1000 stuks. Ongeacht gewicht, grootte of prijs van de ver-
pakking.  
 
MEER INFORMATIE 
Het is een complexe materie, alle ins en outs en de verder in de praktijk strekkende gevolgen zijn 
niet in een leesbare brief te vatten. Vraag onze specialisten gerust naar de gevolgen voor uw spe-
cifieke situatie. Meer info kunt u ook vinden op  www.afvalfondsverpakkingen.nl. Tevens is een 
‘beslisboom’ beschikbaar op www.kidv.nl  
 
HOE GAAT U DIT MERKEN? 
Bovenstaande is een beknopte (!) uitleg van de maatregelen die worden getroffen om de afval 
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3 Vanaf 1 januari 2024 is het verkopen van voedselproducten voor directe consumptie in een eenmalige plastic verpakking 
niet meer toegestaan, tenzij de verpakkingen door u worden ingezameld en ter recycling worden aangeboden. (voorbeeld: 
Kibbeling bij de marktkraam.) 
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berg en plastic soep te beperken. Hoe wij er mee om moeten gaan is een volgend aspect. De im-
pact blijkt best groot te zijn en we hebben in korte tijd onze systemen moeten inrichten zodat we 
dit op een juiste en eerlijke wijze zichtbaar maken. 
 
We stonden voor de keuze tussen eenvoud of transparantie. Eenvoud= de kosten van de maatre-
gelen opnemen in de verkoopprijs. Transparantie = de kosten zichtbaar maken en separaat in 
rekening brengen. We hebben de keuze voor transparantie gemaakt. We zullen de kosten van de 
maatregelen apart op facturen vermelden, zodat u weet wat de producten kosten en hoeveel “ac-
cijns” er van toepassing is. 
 
Er komen dus bij sommige plastic producten twee toeslagen bij, Afvalbeheersbijdrage en SUP en 
bij andere een, alleen SUP. 
 
IS DAT HET? 
Er komt nog meer. Per 1 juli 2023 en 1 januari 2024 komt er nog aanvullende regelgeving. We 
houden u daarvan uiteraard op de hoogte. 
 
We hebben ons best gedaan u zo duidelijk mogelijk te informeren over deze materie en vertrou-
wen u hiermee van dienst te zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Delmo Groothandel
 


