
Rekenhulp Afvalbeheersbijdrage boomkwekerijproducten - bent u aangifteplichtig of niet?

Kweker

Karton Overige Subtotaal Korting Korting Totaal

(kg) (kg) (kg) (%) (kg) (kg)

Toegevoegde verpakkingen  afzet NL 

klant
100.000 80.000 5.000 185.000 70% 129.500 55.500

Toegevoegde verpakkingen afzet 

direct buitenlandse klant
20.000 20.000 100% 20.000 0

Toegevoegde meermalige 

verpakkingen
20.000 20.000 0% 0 20.000

Importverpakkingen doorstoten afzet 

NL klant
10.000 10.000 70% 7.000 3.000

Importverpakkingen doorstoten afzet 

direct buitenlandse klant
20.000 20.000 100% 20.000 0

Importverpakkingen ontdaan in NL 10.000 10.000 0% 0 10.000

Subtotaal* 150.000 110.000 5.000 265.000 176.500 88.500

Bijdragevrije drempel (kg) (-/-)** 50.000

Belastbare hoeveelheid (kg)*** 38.500

* Deze hoeveelheid dient aangegeven te worden bij de aangifte. Het systeem van het Afvalfonds Verpakkingen houdt rekening met 

   de bijdragevrije drempel. 

** In het aangifteprogramma wordt de bijdragevrije drempel automatisch toegepast

***Indien hier een positief getal staat, dan bent u aangifteplichtig. U kunt uw aangifte invullen via de website van het Afvalfonds 

   Verpakkingen. Indien hier een negatief getal staat, bent u onderdrempelig. U hoeft niet af te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen. 

   Heeft u een uitnodiging tot aangifte ontvangen? Neem dan contact op met het Afvalfonds Verpakkingen.

Karton Overige Subtotaal Korting Korting Totaal

(kg) (kg) (kg) (%) (kg) (kg)

Toegevoegde verpakkingen  afzet NL 

klant
60.000 40.000 5.000 105.000 70% 73.500 31.500

Toegevoegde verpakkingen afzet 

direct buitenlandse klant
15.000 15.000 100% 15.000 0

Toegevoegde meermalige 

verpakkingen
10.000 10.000 0% 0 10.000

Importverpakkingen doorstoten afzet 

NL klant
15.000 15.000 70% 10.500 4.500

Importverpakkingen doorstoten afzet 

direct buitenlandse klant
15.000 15.000 100% 15.000 0

Importverpakkingen ontdaan in NL 5.000 5.000 0% 0 5.000

Subtotaal* 95.000 65.000 5.000 165.000 114.000 51.000

Bijdragevrije drempel (kg) (-/-)** 50.000

Belastbare hoeveelheid (kg)*** 1.000

* Deze hoeveelheid dient aangegeven te worden bij de aangifte. Het systeem van het Afvalfonds Verpakkingen houdt rekening met 

   de bijdragevrije drempel. 

** In het aangifteprogramma wordt de bijdragevrije drempel automatisch toegepast

***Indien hier een positief getal staat, dan bent u aangifteplichtig. U kunt uw aangifte invullen via de website van het Afvalfonds

    Verpakkingen. Indien hier een negatief getal staat, bent u onderdrempelig. U hoeft niet af te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen. 

   Heeft u een uitnodiging tot aangifte ontvangen? Neem dan contact op met het Afvalfonds Verpakkingen.
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Rekenhulp Afvalbeheersbijdrage boomkwekerijproducten - bent u aangifteplichtig of niet?

Handelshuis

Karton Kunststof Overige Subtotaal Korting Korting Totaal

(kg) (kg) (kg) (kg) (%) (kg) (kg)

Toegevoegde verpakkingen  afgezet 

in NL
10.000 5.000 15.000 0% 0 15.000

Toegevoegde verpakkingen  afzet 

direct buitenlandse klant
100.000 100.000 100% 100.000 0

Importverpakkingen doorstoten afzet 

NL klant
10.000 10.000 70% 7.000 3.000

Importverpakkingen doorstoten afzet 

direct buitenlandse klant
10.000 10.000 100% 10.000 0

Importverpakkingen ontdaan in NL 30.000 30.000 0% 0 30.000

Subtotaal* 130.000 30.000 5.000 165.000 117.000 48.000

Bijdragevrije drempel (kg) (-/-)** 50.000

Belastbare hoeveelheid (kg)*** -2.000

* Deze hoeveelheid dient aangegeven te worden bij de aangifte. Het systeem van het Afvalfonds Verpakkingen houdt rekening met 

  de bijdragevrije drempel. 

** In het aangifteprogramma wordt de bijdragevrije drempel automatisch toegepast

***Indien hier een positief getal staat, dan bent u aangifteplichtig. U kunt uw aangifte invullen via de website van het Afvalfonds 

   Verpakkingen. Indien hier een negatief getal staat, bent u onderdrempelig. U hoeft niet af te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen. 

   Heeft u een uitnodiging tot aangifte ontvangen? Neem dan contact op met het Afvalfonds Verpakkingen.

Karton Kunststof Overige Subtotaal Korting Korting Totaal

(kg) (kg) (kg) (kg) (%) (kg) (kg)

Toegevoegde verpakkingen  afgezet 

in NL
25.000 10.000 35.000 0% 0 35.000

Toegevoegde verpakkingen  afzet 

direct buitenlandse klant
80.000 80.000 100% 80.000 0

Importverpakkingen doorstoten afzet 

NL klant
15.000 5.000 20.000 70% 14.000 6.000

Importverpakkingen doorstoten afzet 

direct buitenlandse klant
5.000 5.000 100% 5.000 0

Importverpakkingen ontdaan in NL 20.000 20.000 0% 0 20.000

Subtotaal* 100.000 45.000 15.000 160.000 99.000 61.000

Bijdragevrije drempel (kg) (-/-)** 50.000

Belastbare hoeveelheid (kg)*** 11.000

* Deze hoeveelheid dient aangegeven te worden bij de aangifte. Het systeem van het Afvalfonds Verpakkingen houdt rekening met 

   de bijdragevrije drempel. 

** In het aangifteprogramma wordt de bijdragevrije drempel automatisch toegepast

***Indien hier een positief getal staat, dan bent u aangifteplichtig. U kunt uw aangifte invullen via de website van het Afvalfonds 

   Verpakkingen. Indien hier een negatief getal staat, bent u onderdrempelig. U hoeft niet af te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen. 

   Heeft u een uitnodiging tot aangifte ontvangen? Neem dan contact op met het Afvalfonds Verpakkingen.
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