
Geachte relatie, 

Canon is wettelijk verplicht gesteld om in kwartaal 1 van 2023 een extra heffing voor de 
recyclingbeheersbijdrage vanuit de Stichting Verwijderingsfonds door te berekenen. Dit 
betekent dat de verwijderingsbijdrage in kwartaal 1 tijdelijk verhoogd zal worden naar 
0,48%.  

Wij zijn verplicht om de afvalbeheersbijdrage ten tijde van de heffingsperiode aan u 
door te berekenen, zie voor meer informatie de brief die wij hebben ontvangen van 
Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) op de volgende pagina. 

Met vriendelijke groet, 
Canon Nederland N.V. 



Datum Kenmerk
22-11-2022 116697/SVF/HvdB

Onderwerp
Jaarlijkse heffing recyclingbeheerbijdrage systeemkosten PRN en SVF over het 1e kwartaal 2023

Geachte heer Soeren,

U ontvangt deze brief omdat Canon Nederland N.V. bij Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) geregistreerd staat als
‘eerste ontvanger’, een producent of importeur van niet-verpakkingen van papier en karton. PRN is de
uitvoeringsorganisatie van producentenverantwoordelijkheid voor papier en/of karton dat geen verpakking is. PRN
garandeert en bewaakt de inzameling en het hergebruik van oudpapier en –karton om zo de papierkringloop gesloten te
houden. De systeemkosten (operationele kosten) van het PRN-systeem worden betaald uit een fonds dat wordt gevuld
door middel van een jaarlijkse heffing (de recyclingbeheerbijdrage) bij de eerste ontvangers: het Verwijderingsfonds. Het
PRN-systeem, en daarmee de recyclingbeheerbijdrage, is door de overheid verplicht gesteld voor eerste ontvangers door
middel van een Algemeen Verbindend Verklaring.

Het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiële tak van het PRN-systeem, heeft het tarief
voor de jaarlijkse heffing vastgesteld op € 2,50 per 1.000 kg nieuw op de markt geplaatst / geïmporteerd papier en/of
karton voor niet-verpakkingen (exclusief btw). De heffing heeft alleen betrekking op het eerste kwartaal van 2023, niet
op de overige drie kwartalen. Deze heffing dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode tot
medio 2024.

Het bestuur van SVF heeft het tarief voor de heffing in 2023 kunnen reduceren met € 0,40 per 1.000 kg ten opzichte van
de heffing van vorig jaar. Dit ondanks dat de huidige marktsituatie, waarbij de hoeveelheid nieuw op de markt gezet
papier/karton voor niet-verpakkingen daalt en de tonnages voor verpakkingen stijgen. De hoogte van de factuur is
afhankelijk van de hoeveelheid nieuw papier/karton die u als niet-verpakking op de markt plaatst. Wij attenderen u erop
dat er een verplichting geldt voor het doorberekenen van de recyclingbeheerbijdrage aan uw niet-particuliere afnemers.

Bedrijven die hun papier/karton 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 2023. Ter voorkoming van
misverstanden: deze recyclingbeheerbijdrage voor papier en karton heeft niets te maken met de afvalbeheerbijdrage van
Stichting Afvalfonds Verpakkingen voor verpakkingen (zie: www.afvalfondsverpakkingen.nl).

Met de recyclingbeheerbijdrage zorgen we er met elkaar voor dat schoon en droog oudpapier en -karton voor niet-
verpakkingen wordt ingezameld en gerecycled en dat dit verantwoord wordt naar de overheid. Daarmee hebt u aan uw
producentenverantwoordelijkheid voldaan.

Wij vertrouwen u hiermee 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.

Met vriendelijke groet,

E.J. Pieters H. van den Brink
Voorzitter Stichting Verwijderingsfonds Directeur Stichting Verwijderingsfonds

Canon Nederland N.V.
T.a.v. dhr. R. Soeren
Imaging Supplies
Postbus 800
5201 AV  'S-HERTOGENBOSCH
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