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Onderwerp
Heffing afvalbeheersbijdrage systeemkosten PRN en SVF over 3 e kwartaal 2018
Geachte heer Albers,
U ontvangt deze brief omdat Janssen/Pers Rotatiedruk B.V. bij de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)
geregistreerd staat als producent of importeur (eerste ontvanger) van niet-verpakkingen van papier en
karton. PRN is de uitvoeringsorganisatie van producentenverantwoordelijkheid voor niet-verpakkingen van
papier en karton in Nederland. PRN garandeert en bewaakt de inzameling en hergebruik van oudpapier en –
karton om zo de papierkringloop gesloten te houden.
Door het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiële tak van het PRN-systeem,
is besloten om over het 3e kwartaal van 2018 een heffing (de afvalbeheersbijdrage) aan de eerste ontvangers
van papier en karton, niet zijnde verpakkingen op te leggen. De afvalbeheersbijdrage is vastgesteld op € 3,50
per ton (exclusief btw) en dient ter dekking van de systeemkosten (operationele kosten) van PRN en SVF voor
de periode tot begin 2020. Wij attenderen u erop dat u verplicht bent de afvalbeheersbijdrage ten tijde van
de heffingsperiode door te berekenen aan uw afnemers.
Het PRN-systeem is door de overheid verplicht gesteld door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring.
Daarom dient de afvalbeheersbijdrage voor niet-verpakkingen van papier en karton betaald te worden: door
iedereen die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als eerste in Nederland papier of karton afneemt dat
niet gebruikt wordt voor verpakkingen met het doel dit (on-)bewerkt aan een ander op de Nederlandse markt
ter beschikking te stellen en verder bij import van kant en klare producten van papier en karton, niet zijnde
een verpakking.
Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroothandel betalen de heffing via de factuur van
deze groothandel. De andere bedrijven ontvangen een factuur van de SVF en betalen de heffing in 2019.
Ter voorkoming van misverstanden: deze afvalbeheersbijdrage voor papier en karton heeft dus niets te
maken met de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen
(zie: www.afvalfondsverpakkingen.nl).
Wij vertrouwen u met het voorgaande naar behoren geïnformeerd te hebben. Indien u vragen heeft over
deze brief kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Wij zijn bereikbaar via het e-mailadres
helpdesk@prn.nl of telefonisch op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer: 020 654 09 89.

E.J. Pieters
Voorzitter Stichting Verwijderingsfonds

H. van den Brink
Directeur Stichting Verwijderingsfonds

