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De afvalbeheersbijdrage is een verplichte afdracht aan de Nederlandse over-
heid. Deze belasting is ontstaan vanuit de gedachte ‘de vervuiler betaalt’. 
Deze bijdrage moet worden betaald per materiaalsoort, dat elk zijn eigen 
belastingtarief heeft. Het geld dat binnenkomt, vloeit naar de gemeenten 
om o.a. de inzameling van gescheiden afval te bekostigen en goed herge-
bruik te bevorderen. 

Wat is de afvalbeheersbijdrage?

Bekijk de actuele tarieven hierTIP

Elke onderneming (fiscale eenheid) die meer dan 50.000 kilo aan verpak-
kingen op de Nederlandse markt zet, is verplicht de afvalbeheersbijdrage te 
betalen voor het gewicht boven deze 50.000 kilo. Het struikelblok zit hem in 
‘op de markt zetten’. Een verpakking is pas een verpakking als het als zoda-
nig gebruikt wordt. Een x-aantal kilo aan verpakkingen telt dus pas mee op 
het moment dat het als losse verpakkingen gebruikt wordt. Omdat dit mo-
ment voor veel bedrijven lastig te bepalen en vast te leggen is, wordt het in 
de praktijk vaak gemeten op het moment dat het plano aangeleverd wordt.

Uitzondering op de regel
Uitzondering op de regel van 50.000 kilo is het volgende: Indien u als 
onderneming frisdranken en/of waters in kunststof-flessen met een 
inhoudsmaat van meer dan 0,75 liter in Nederland op de markt brengt én 
niet deelneemt aan de statiegeldregeling, dan valt dit buiten de heffings-
vrije drempel van 50.000 kilo per kalenderjaar. Dat betekent dus dat er over 
het volledige gewicht aan kunststof-flessen belasting moet worden betaald. 

Wanneer ben ik bijdrageplichtig?

Reductie op de Afvalbeheersbijdrage 
is mogelijk voor producten die voldoen 
aan de recyclecheck van het KIDV. 
Bekijk hier de recyclecheck om te 
ontdekken of u kunt besparen. Deze 
regeling loopt nog t/m 31-12-2022.

TIP

https://afvalfondsverpakkingen.nl/verpakkingen/alle-tarieven
https://kidv.nl/kidv-recyclecheck-flexibele-kunststof-verpakkingen
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Eenmalige logistieke hulpmiddelen moeten ook geregistreerd en mee-
genomen worden in de Afvalbeheersbijdrage. Overigens zijn aan deze 
eenmalige logistieke hulpmiddelen geen tarieven gekoppeld en tel-
len deze ook niet mee voor de aangiftedrempel van 50.000 kilo.

Wat zijn eenmalige en meermalige logistieke hulpmiddelen?
Sinds 2016 wordt er binnen de logistieke hulpmiddelen onderscheid ge-
maakt tussen eenmalige en meermalige logistieke hulpmiddelen. Het ver-
schil is als volgt: 

• Meermalige logistieke hulpmiddelen zijn elk logistiek hulpmiddel 
dat   bestemd en ontworpen is om binnen zijn levensduur een mi-
nimum aantal omlopen te maken en om opnieuw te worden gevuld 
of gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen is. Om 
van een meermalig logistiek hulpmiddel te kunnen spreken moet u 
het bestaan en toepassen kunnen aantonen van een systeem dat er-
voor zorgdraagt dat het logistieke hulpmiddel feitelijk als meermalig 
logistiek hulpmiddel wordt toegepast, zoals bedoeld in de vorige zin.

• Eenmalig logistiek hulpmiddel: elk logistiek hulpmiddel dat geen meer-
malig logistiek hulpmiddel is.

Eenmalige logistieke hulpmiddelen

Bekijk de lijst van alle 
hulpmiddelen hier

TIP

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft afspraken gemaakt met verschillen-
de  branches om op een vereenvoudigde manier de hoeveelheid en/of 
materiaalsoort van de verpakkingen te kunnen bepalen. Voor een aantal 
doelgroepen zijn aanvullende afspraken gemaakt. Of uw onderneming in 
aanmerking komt voor een specifieke regeling, kunt u checken op de site van 
het Afvalfonds.  

Check hier de site van het 
Afvalfonds

TIP

Regelingen per branche

https://afvalfondsverpakkingen.nl/a/i/Lijst_Logistieke_Hulpmiddelen_161212_102435.pdf
https://afvalfondsverpakkingen.nl/producenten/brancheovereenkomsten-en-regelingen
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BVP biedt inzicht
Elk jaar verstrekt BVP aan haar klanten een overzicht van de afgenomen 
materialen in kilo’s, gespecificeerd naar tariefgroep van het Afvalfonds. In 
de persoonlijke dashboards van onze klanten, houden wij voor elke klant 
het aantal geleverde kilo’s verpakkingen  per  materiaalsoort bij.  Op  basis  
van  deze  gegevens kunnen wij een inschatting maken welke bedrijven 
bijdrageplichtig zijn.

Voorbeeld van een persoonlijk dashboard

BVP biedt inzicht
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Er valt nog veel meer te zeggen over de afvalbeheersbijdrage. Meer in-
formatie over het afvalfonds leest u hier. Zoals we eerder schreven; 
wij voorzien graag van advies, ook over de afvalbeheersbijdrage voor 
uw bedrijf. Neem eens vrijblijvend contact op met ons om te ontdek-
ken wat goed advies u kan opleveren of besparen. Onderschat het niet. 

De winst van een goede verpakkingsleverancier

Zoals we veel zeggen: duurzaamheid is voor ons geen ‘hot issue’, maar 
een vanzelfsprekendheid. Onze constante focus op duurzaamheid is ge-
certificeerd middels het ISO 14001-certificaat. Onze duurzame doelstel-
lingen zijn te lezen via ons CSR rapport, welke u kunt downloaden via 
onze website. Wij nemen in ons advies altijd de meest duurzame optie 
mee. Afval reduceren is daarvan ook een onderdeel. Juist op het gebied 
van kunststof, de duurste categorie van de afvalbeheersbijdrage, kun-
nen we het gewicht sterk reduceren dankzij advies over goede alterna-
tieven. Benieuwd wat u kunt besparen? Wij voorzien u graag van advies. 

Afval reduceren

Onze milieuzorg is gecertificeerd
Onze constante focus op duurzaamheid is gecertificeerd 
middels het ISO 14001-certificaat. Onze duurzame doel-
stellingen zijn hier te lezen.

http://www.afvalfondsverpakkingen.nl
https://www.bvp.nl/wp-content/uploads/2019-CSR-Report-NL.pdf
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BVP is uw verpakkingsspecialist. Een verpakking is meer dan een omhulsel 
voor een product, het gaat om de combinatie, de totaaloplossing, het ge-
voel. De beste keuze voor een verpakking maken is niet altijd eenvoudig. 
Daarom staat ons team met gedreven verpakkingsspecialisten voor u klaar. 

Bijna 60 jaar ervaring
BVP is opgericht in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Als we één ding ge-
leerd hebben, dan is het dat goed verpakken een vak apart is. Daarom is ons 
advies aan u: onderschat niet wat u dankzij verpakkingen kunt realiseren.

Innovatief en duurzaam
Wij streven ernaar ons voortdurend te ontwikkelen en steeds 
vóór de markt uit te denken. Duurzaamheid is voor ons geen ‘hot 
issue’, maar een vanzelfsprekendheid. Zo zullen we u altijd uitda-
gen de meest duurzame oplossing te kiezen. Onze kracht ligt in het ad-
viseren van de allerbeste, meest duurzame optie voor uw product.

De relatie centraal
Bij ons staat de relatie met onze klant, met u dus, centraal. Altijd. Dat 
merkt u doordat we altijd net een beetje verder denken dan gevraagd. 
Juist net een beetje meer te doen dan verwacht. We zijn geen ‘hit & 
run’ leverancier, maar willen bewust waarde toevoegen aan uw proces. 
Elke verpakking die wij leveren is daardoor óók een logistieke oplossing.

Over BVP 
Uw verpakkingsspecialist

Meer informatie en advies
Wilt u meer informatie over de afvalbeheersbijdrage? Of 
advies over hoe u uw afval kunt reduceren? Neem gerust 
vrijblijvend contact op (078 652 40 60 | info@bvp.nl).

mailto:info%40bvp.nl?subject=

