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onderwerp          

BTW op bijdragen voor inzameling en recycling vanuit Afvalfonds Verpakkingen   

     

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 12 november heeft het Ministerie van Financiën richting de VNG uitspraak gedaan over de BTW 

aspecten die samenhangen met de vergoeding die gemeenten ontvangen voor verpakkings- en 

zwerfafval. De VNG heeft haar leden vervolgens begin december nader geïnformeerd over deze BTW 

aspecten. Het standpunt vanuit het Ministerie van Financiën is als volgt: 

• De vergoeding die gemeenten ontvangen voor de gescheiden inzameling, sortering en/of 

verwerking van verpakkingsafval is belast met BTW. 

• De vergoeding die gemeenten ontvangen voor de aanpak van zwerfafval is niet belast met BTW. 

 

Wat houdt dit concreet voor de gemeente in 

Op grond van deze uitspraak dienen gemeenten vanaf heden een factuur met 21% BTW te sturen naar 

Afvalfonds Verpakkingen. Het standpunt van het Ministerie geldt ook voor het verleden. Derhalve dient 

u ook voor de periode tot op heden alsnog facturen met BTW op te stellen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de reeds ontvangen bedragen van het Afvalfonds Verpakkingen zodat per saldo alleen 

de BTW in rekening wordt gebracht. Als uw gemeente in het verleden een andersluidend standpunt 

van de Belastingdienst heeft ontvangen, adviseren wij u in contact te treden met uw 

belastinginspecteur en/of belastingadviseur. 

 

De grondslag voor de factuur en daarmee de BTW belaste prestatie, is het periodieke betaalvoorstel 

dat u voor uw gemeente in WasteTool kunt vinden. Om de juistheid van de factuur vast te kunnen 

stellen, is een verwijzing naar het betaalvoorstelnummer noodzakelijk op de factuur. Het samenvoegen 

van meerdere betaalvoorstellen op één factuur is mogelijk, mits op de factuur de nummers van de 

betaalvoorstellen worden vermeld. Indien mogelijk verzoeken wij u om het betaalvoorstel als bijlage 

mee te sturen met de factuur. In zijn algemeenheid willen wij u er volledigheidshalve op wijzen dat de 

factuur moet voldoen aan de factuurvereisten, zoals die zijn opgenomen in art. 35a van de Wet op de 

omzetbelasting 1968. 
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Voor de adressering van de factuur dient u de volgende gegevens te gebruiken: 

 

Afvalfonds Verpakkingen 

Postbus 1266 

2260 BG  Leidschendam 

BTW-nummer: NL851785773B01 

 

Om zoveel mogelijk milieudruk te beperken, verzoeken wij u gebruik te maken van digitale facturen. 

Deze kunt u sturen naar: facturen@afvalfondsverpakkingen.nl 

 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk. 

De helpdesk is te bereiken op support@nedvang.nl of 0900-6338264. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,   

 

   

 

 

 

Marchel van de Grift      

Directeur Stichting Nedvang 

 


