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Zet uw bedrijf verpakkingen op de markt en betaalt u aan het Afvalfonds Verpakkingen, dan is het 
interessant om korting te vragen op basis van de Regeling Bedrijfsverpakkingen. Deze Regeling is 
afgesproken om te voorkomen dat verpakkingen die vooral vrijkomen in het bedrijfsafval en waarvan 
de bedrijven een rekening van de afvalinzamelaar betalen hiervoor nog een keer betalen aan het 
Afvalfonds. Het Afvalfonds en BVNL hebben afgesproken dat bedrijfsverpakkers alleen meebetalen aan 
de systeemkosten van het Afvalfonds. Gemiddeld genomen betekent dit een korting van 70% ten 
opzichte van de reguliere tarieven. 

 
Regeling Bedrijfsverpakkingen 
De Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) heeft met de Stichting Afvalfonds Verpakkingen (Afvalfonds) een 
kortingsregeling afgesproken voor bedrijven die bijna uitsluitend bedrijfsverpakkingen op de markt brengen. Ieder 
bedrijf die verpakkingen op de Nederlandse markt zet, waarvan minimaal 82% bestaat uit een bedrijfsverpakking, 
komt in aanmerking voor deze regeling en mag een fors lager tarief toepassen. 
De tarieven alsmede de regeling en lijsten kunt u vinden op: 
www.bedrijfsverpakkingen.nl en op www.https://afvalfondsverpakkingen.nl/verpakkingen/alle-tarieven.   
 
Bedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Afvalfonds en tot het betalen van een afvalbeheersbijdrage, 
wanneer het bedrijf in een kalenderjaar meer dan 50 ton verpakkingen op de Nederlandse markt brengt. Deze 
afvalbeheersbijdrage is van toepassing op alle materiaalsoorten waaruit de verpakkingen worden gemaakt.  
 
Verpakkingssoorten 
Er zijn drie soorten verpakkingen: logistieke hulpmiddelen, bedrijfsverpakkingen en overige-/consumenten 
verpakkingen. Voor de eerste 2 soorten is een lijst beschikbaar op de website van BVNL. 
Over logistieke hulpmiddelen wordt geen afvalbeheersbijdrage berekend en deze dient dan ook niet mee te worden 
genomen in de totale gewichtshoeveelheid verpakkingen.  
Voor de bedrijfsverpakkingen is het van belang om te bepalen of uw combinatie product/verpakking op de lijst 
Bedrijfsverpakkingen staat. Indien dit het geval is neemt u deze verpakking mee in de berekening van het gewicht 
bedrijfsverpakkingen. 
Alle overige verpakkingen betreft dan consumentenverpakkingen en u neemt deze verpakkingen mee in de totale 
gewichtshoeveelheid verpakkingen. 
 
Hoe kan ik deelnemen? 
Om deel te nemen aan de regeling Bedrijfsverpakker dient u zich aan te melden bij Afvalfonds. Een verzoek tot 
deelname kan gedaan worden uiterlijk twee jaar na afloop van het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft. 
Het recht op deelname over het kalenderjaar 2016 vervalt aldus op 1 januari 2019, enzovoorts. Neemt u al deel, maar 
maakt u nog geen gebruik van deze kortingsregeling dan zal, bij toekenning van deelname aan de regeling 
bedrijfsverpakkingen, met terugwerkende kracht de reeds afgedragen Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen door het 
Afvalfonds Verpakkingen naar rato worden gecorrigeerd en waar nodig worden terugbetaald dan wel verrekend.  
 
Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland, 
www.bedrijfsverpakkingen.nl en de website van de Stichting Afvalfonds, www.afvalfondsverpakkingen.nl 
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