Bijlage III - Inzamelvergoeding
Hoogte Inzamelvergoeding 2020
Brongescheiden PMD welke afkomstige is van Nederlandse huishoudens en voldoet aan de
samenstellingseisen van bijlage I, en is geaccepteerd op basis van de beschreven werkwijze in bijlage
II, komt in aanmerking voor een Inzamelvergoeding. De hoogte van de Inzamelvergoeding voor 2020
is vastgesteld op € 261 / ton. Dit is vastgesteld door de inzamelkosten in 2018 ad € 269 per ton PMD
te corrigeren voor 3 procent overschrijding van de systeemmarge voor kunststof niet-verpakkingen
(zie berekening aan het einde van deze bijlage).

Bepaling hoogte Inzamelvergoeding
Vierjaarlijks wordt onderzoek gedaan naar de landelijk gemiddelde inzamelkosten voor en de
samenstelling van brongescheiden PMD. Het eerste onderzoeksjaar is 2020. De gemiddelde
inzamelkosten en samenstelling in een jaar (jaar T) worden gebruikt voor de berekening van de
Inzamelvergoeding twee jaar daarop (jaar T+2). In de tussenliggende jaren worden de inzamelkosten
en samenstelling herijkt op basis van (beperkt) samenstellingsonderzoek, het gebruik van
kostenindexen en respons.
Kunststof niet-verpakkingen en stoorstoffen worden niet vergoed behoudens een systeemmarge
aan insleep. Deze systeemmarges worden enkel gebruikt voor de vaststelling van toekomstige
vergoedingen. De systeemmarges zijn opgenomen in de onderstaande tabel:
Systeemmarge
Kunststof nietStoorstromen
per jaar
verpakkingen
2020
4%
15%
2021
4%
14%
2022
4%
13%
2023
4%
12%
2024
4%
11%
2025
4%
10%
De hoogte van de Inzamelvergoeding wordt jaarlijks berekend op basis van landelijk gemiddelde
inzamelkosten bij kostenefficiënte uitvoering voor brongescheiden PMD, gecorrigeerd met de
correctiefactor. De correctiefactor bestaat uit de nationaal gemeten samenstelling verminderd met
de systeemmarge. Dit gebeurt in drie stappen:
1. Bepaling correctiefactor per systeemmarge (jaar T-2) vermindert met de gemeten landelijke
samenstelling1 (jaar T-2);
2. Optelling correctiefactoren tot één totale correctiefactor;
3. Gemeten inzamelkosten (jaar T-2) verminderen met de totale correctiefactor.
Ad stap 1: Indien in een bepaald jaar het percentage stoorstromen hoger is dan 15% dan worden
over dat jaar twee correctiefactoren voor stoorstromen berekend:
A een correctiefactor over het verschil tussen het percentage stoorstromen onder de 15% en de
systeemmarge, gedeeld door twee en
B een correctiefactor over het verschil tussen het percentage stoorstromen boven de 15% en de
systeemmarge.
Op deze wijze wordt het risico van langzamere daling van stoorstoffen, zoals getoond in de
bovenstaande tabel, door zowel AFV als de gemeenten gedragen.
1

Hiervoor wordt een meetprotocol opgesteld.
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Berekening hoogte inzamelvergoeding 2020
Stappen 1 en 2: bepaling correctiefactoren en de totale correctiefactor. Zie onderstaande tabel.
Systeemmarge
Landelijke
Correctiefactor
samenstelling 2018
Kunststof niet4%
7%
-3%
verpakkingen
Stoorstromen
15%
15%
0%
Totale correctiefactor
-3%
Stap 3: berekening Inzamelvergoeding. € 269 * (100%-3%) = € 261/ton.

Pagina 2/2

