Regeling thermische verwerking van
tijdelijk niet afzetbare kunststoffen en
drankenkartons binnen ketenregiemodel
Datum: 31 juli 2020
Ondanks inspanningen van partijen bestaat het risico dat het vermarkten van gesorteerde
kunststoffracties en drankenkartons niet mogelijk is door onvoldoende recyclecapaciteit. Dit kan
verband houden met beperkt beschikbare recyclecapaciteit in de markt in relatie tot het aanbod van
gesorteerd materiaal en/of met de gevolgen van een crisis.
Gemeenten in het ketenregiemodel1 zijn verantwoordelijk voor de inzameling tot en met recycling
van kunststof en drankenkartons. Zij maken daarbij aanspraak op een vergoeding volgens de regels
die zijn vastgelegd in het vigerende UMP2. Door de hierboven genoemde omstandigheden kan het
voorkomen dat een gemeente haar gesorteerde materiaal tijdelijk niet bij een recycler kan afzetten.
Over de omgang met een dergelijke situatie zijn in het Platform Ketenoptimalisatie (hierna: PKO)
afspraken over een regeling voor de thermische verwerking van tijdelijk niet afzetbare
kunststoffracties en drankenkartons (hierna: regeling) gemaakt, waarbij onder bepaalde
voorwaarden afgeweken kan worden van de regels uit het geldende UMP. Deze regeling geldt enkel
voor gemeenten in het ketenregiemodel.
In dit document is de regeling beschreven en uitgewerkt, inclusief de bijbehorende verwerking- en
vergoedingsafspraken. Bij het opstellen van de regeling heeft het PKO de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
• De regeling geldt enkel voor gemeenten in het ketenregiemodel;
• Het financiële leed van inzameling t/m recycling wordt gedeeld, omdat alle betrokken
partijen last ondervinden van tijdelijk niet afzetbare fracties;
• Er is sprake van een eenduidige en uitlegbare regeling en niet van meerdere afzonderlijke
regelingen.
Deze regeling vervangt per 1 juli 2020 de eerdere regeling ‘Verwerking- en vergoedingsafspraken
PET-trays 2017-2019’ (d.d. 16-07-2019). Deze eerdere regeling voor PET-trays vervalt per 1 juli 2020.

1. Activering regeling voor een bepaalde fractie
In samenspraak met de VNG bepaalt het Afvalfonds de fracties, looptijd, scope en eventueel
aanvullende voorwaarden waarbij een gemeente gebruik kan maken van de regeling. Een dergelijke
beslissing met een expliciete vermelding van de betreffende fractie en looptijd wordt gepubliceerd
op www.nedvang.nl. Indien er geen publicatie beschikbaar is dan is de regeling inactief.
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Zie Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 zoals gepubliceerd op www.platformketenoptimalisatie.nl
Uitvoerings- en monitoringprotocol, zoals gepubliceerd op www.umpverpakkingen.nl
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2. Wijze van controle en acceptatie
Indien de regeling actief is voor een bepaalde fractie kunststof of drankenkartons dan gelden de
onderstaande voorwaarden voor controle en acceptatie.
• Reguliere kwaliteitsmetingen worden uitgevoerd door Nedvang;
• De gemeente dan wel haar sorteerder/vermarkter levert een schriftelijke onderbouwing aan
Nedvang van:
o De noodzaak voor thermische verwerking: dat thermische verwerking van de
kunststoffractie(s) en/of drankenkartons de enige optie is en dat er geen alternatieve
mogelijkheden zijn de betreffende fractie(s) te recyclen of op te slaan met concreet
perspectief op recycling. Dit doet de gemeente dan wel haar sorteerder/vermarkter
in de vorm van verklaringen van recyclers, documenten waaruit blijkt dat de
buffercapaciteit is opgebruikt, dat (tijdelijke) opslag niet mogelijk en/of wenselijk is,
en door het verstrekken van een lijst met ondernomen acties om te komen tot
recycling;
o De herkomst van het materiaal: de gemeente dan wel haar sorteerder/vermarkter
toont via een massabalans (inclusief voorraadopnames) aan dat de hoeveelheid
thermisch te verwerken materiaal ingezameld is binnen de tijdspanne als bedoelt in
de gepubliceerde beslissing;
o De georganiseerde thermische verwerking: de gemeente dan wel haar
sorteerder/vermarkter levert voorafgaand aan de verwerking een schriftelijke
onderbouwing aan Nedvang van het verwerkingstarief inclusief bewijsdocumentatie
van prijs- en volumeafspraken;
• Nedvang reageert na afstemming met VPKT binnen 10 werkdagen op de schriftelijke
onderbouwing, waarbij gestreefd wordt naar een behandeling binnen enkele werkdagen. Om
het aanvraag- en beoordelingsproces te bespoedigen, worden waar mogelijk formulieren
beschikbaar gesteld;
• Er is een mogelijkheid voor het verpakkende bedrijfsleven tot het laten uitvoeren van een
onafhankelijke voorraadtelling;
• Pas nadat schriftelijke toestemming van Nedvang is ontvangen, mag overgegaan worden tot
thermische verwerking van het schriftelijk onderbouwde volume;
• De gemeente dan wel haar sorteerder/vermarkter levert schriftelijke onderbouwing aan
Nedvang van de thermische verwerking van de kunststoffractie of drankenkartons in de vorm
van weegbonnen, transportdocumentatie, verwerkingsverklaringen, facturen en
directieverklaringen. Uit deze documenten moet blijken dat het gesorteerde fractie(s) uit de
regeling betreft en aantoonbaar voldoen aan de geldende kwaliteitseisen van het vigerende
UMP;
• De gemeente dan wel haar sorteerder/vermarkter geeft in de jaaropgave de hoeveelheid
thermische verwerkte kunststoffracties en/of drankenkartons op en volgt hierbij het
geldende UMP;
• De beoordeling en vaststelling van de jaarvergoeding geschiedt door Nedvang conform het
geldende UMP en de vergoedingsafspraken van deze regeling.
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3. Vergoeding bij gebruik regeling
De onderstaande vergoedingen gelden enkel indien de kunststoffracties of drankenkartons
aantoonbaar voldoen aan de geldende kwaliteitseisen van het vigerende UMP, volgens de
voorwaarden uit punt 2 van deze regeling zijn verwerkt en de schriftelijke onderbouwing van de
thermische verwerking akkoord is bevonden door Nedvang:
• Vergoeding aan de gemeente ter hoogte van de helft van de keten- of registratievergoeding
(respectievelijk € 313,- per ton kunststof en € 199,- per ton drankenkartons), door Afvalfonds
Verpakkingen te betalen aan de gemeente, op basis van een betaaladvies van Nedvang;
• Vergoeding aan de gemeente van de werkelijke kosten van de thermische verwerking zoals
betaald aan de poort van de verwerker, met een maximum van € 160 per ton. In dit tarief zijn
alle kosten na opslag tot en met verwerking opgenomen (dus inclusief verbrandingsbelasting
van € 32,63 per ton). Indien verbrandingsbelasting wijzigt dan evalueert het PKO de regeling
en de hoogte van de vergoeding;
• Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt geen aparte vergoedingen voor andere kosten, zoals
opslag, ongediertebestrijding, organisatie etc., noch aan de gemeenten, noch aan de
sorteerder/vermarkters;
• De volgens de regeling vergoedde tonnen kunststof en het gerealiseerde verwerkingstarief
worden niet meegenomen in de berekening van de verrekenprijs kunststof.
De betaling van de gemeente aan haar sorteerder/vermarkter regelen de partijen onderling.
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