Verlenging brancheafspraak Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Wijnhandelaren
Het Afvalfonds Verpakkingen heeft in overleg met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Wijnhandelaren (KVNW) de bestaande brancheafspraak voor de aangifte Afvalbeheersbijdrage
Verpakkingen over 2016 voortgezet. Dit betekent dat de producten en importeurs van wijn op een
eenvoudige wijze de aan te geven hoeveelheden verpakkingen kunnen blijven bepalen door gebruik
te maken van het jaarlijkse rekenmodel KVNW.

Logistieke hulpmiddelen
Vanaf 2016 moeten bedrijven ook de gewichten van de eenmalige logistieke hulpmiddelen aangeven
bij het Afvalfonds Verpakkingen (waaronder de eenmalige pallets). In het rekenmodel KVNW 2016 is
hiermee geen rekening gehouden. Dit betekent dat u de gewichten zelf dient te berekenen en apart te
vermelden in de aangifte Afvalbeheersbijdrage. Er is overigens geen bijdrage verschuldigd voor deze
logistieke hulpmiddelen. Het is de bedoeling om ook de inzameling en recycling van deze
verpakkingen beter in kaart te brengen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het
Afvalfonds.

Drankenkartons
Vanaf 2015 geldt er een apart tarief voor drankenkartons. Het rekenmodel KVNW is hierop aangepast.
De toerekening van het aandeel drankenkartons is afgeleid uit het monitoringsonderzoek dat in
opdracht van het voormalig Productschap Wijn is opgesteld.
Voor de monitoring door het Afvalfonds is het van belang dat het gewicht aan drankenkartons per
materiaalsoort afzonderlijk wordt aangegeven. In het rekenmodel KVNW wordt op basis van het
ingevulde aantal hectoliters ook de gewichten van de materiaalsoorten van de drankenkartons
berekend. Deze kilogrammen geeft u apart aan en u betaalt hierover het tarief voor drankenkartons
dat is vastgesteld op € 0,18 exclusief btw per kilogram.

Voorkom de meest gemaakte fouten bij het toepassen van de brancheregeling Wijnen
Het Afvalfonds Verpakkingen voert jaarlijks controles uit op de aangifte van bedrijven die gebruik
maken van de brancheafspraak.
Wij presenteren hier zes aandachtspunten naar aanleiding van de meest gemaakte fouten in de
aangifte van de gecontroleerde ondernemingen. Hiermee kunt u onnodige fouten in uw
verpakkingenadministratie, en dus ook uw aangifte, voorkomen.
1. Zorg voor het actuele rekenmodel
Jaarlijks wordt het rekenmodel aangepast met nieuw berekende gemiddelde gewichten per liter wijn.
Zorg dat u het juiste rekenmodel gebruikt dat hoort bij het aangifte jaar.
2. Zorg voor een juiste aansluiting van uw administratie op het rekenmodel KVNW
Voor het toepassen van het rekenmodel kan de administratie van de accijnsgoederenplaats als
vertrekpunt worden gebruikt. De aansluiting op de accijnsadministratie kan complex zijn. Controleer
het aantal vermelde hectoliters volgens het rekenmodel met uw financiële administratie. Door dit
verband te leggen voorkomt u eventuele fouten.
3. Geen andere producten dan wijn opnemen in het rekenmodel
De brancheafspraak staat niet toe dat er andere producten dan wijn worden meegenomen in het
rekenmodel. De enige uitzondering hierop zijn de alcoholvrije wijnen, zie hierna.
Voor de verpakkingen van andere producten, grondstoffen of halffabricaten houdt dit in dat die los van
het rekenmodel moeten worden opgenomen in de aangifte Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.
Hieronder vallen ook de verpakkingen waarvan u zich ontdoet nadat u producten, grondstoffen of
halffabricaten heeft geïmporteerd.

4. Alcoholvrije wijn wel/niet opnemen in het rekenmodel
Om de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden staat de brancheafspraak toe dat de
alcoholvrije wijnen worden meegenomen in het rekenmodel KVNW.
Een alcoholvrije wijn dient hierbij aan de volgende definitie te voldoen: Rode, witte en rosé wijn al dan
niet mousserend, gemaakt uit/van druiven, waarin alcohol geheel of nagenoeg geheel ontbreekt door
het de-alcoholiseren. Druivensap of sap van andere vruchten kwalificeert niet als alcoholvrije wijn.
5. Draagtassen zitten niet in het rekenmodel
In het rekenmodel is geen rekening gehouden met het gebruik van draagtassen. Indien bij de verkoop
van wijn ook draagtassen worden verstrekt dan dient u het gewicht van de tassen mee te nemen in de
aangifte. Jaarlijks kunt u het gewicht veelal eenvoudig bepalen door dit op te vragen bij uw leverancier
van de draagtassen. Alle overige verpakkingen zijn meegenomen in het rekenmodel.
6. Voorkom het verleggen van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen naar uw afnemer
In het verleden zijn er tussen partijen afspraken gemaakt om de aangifteplicht te verleggen. In de
praktijk blijkt dat hierdoor fouten ontstaan en vaak een extra administratieve last. Daarnaast is het
zonder uitdrukkelijk toestemming vooraf door het Afvalfonds ook niet toegestaan. De
producent/importeur die als eerste de producten op de Nederlandse markt ter beschikking stelt, dient
deze op te nemen in zijn aangifte Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Neem in geval van twijfel
contact op met het Afvalfonds Verpakkingen, info@afvalfondsverpakkingen.nl of 085-4012660.

Insturen van de akkoordverklaring
Als u gebruik maakt van de brancheafspraak dan moet u dat kenbaar hebben gemaakt aan het
Afvalfonds Verpakkingen door het insturen van een akkoordverklaring. Deze akkoordverklaring is te
downloaden op de website van het Afvalfonds Verpakkingen, www.afvalfondsverpakkingen.nl.

