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In de afgelopen maanden is intensief en langdurig overlegd met het verpakkende bedrijfsleven en 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu over het vervolg op de Raamovereenkomst 
Verpakkingen die aan het einde van het jaar afloopt. Het VNG bestuur heeft met waardering 
kennis genomen van de onderhandelingsresultaten. Over belangrijke punten als keuzevrijheid 
voor bron- en nascheiding, zwerfafval en een realistische en objectief vastgestelde 
inzamelvergoeding is overeenstemming bereikt. Voorts zijn afspraken gemaakt over verdere 
verduurzaming. Er komt een verduurzamingsagenda met concrete en afrekenbare doelen. Het 
verpakkende bedrijfsleven bindt zich aan de hoogst haalbare duurzaamheidsmogelijkheden. Het 
ministerie zal de realisatie monitoren en eventueel handhaven. 

Er is echter nog geen sprake van een definitief akkoord, omdat het VNG bestuur vindt dat er nog 
geen besluit kan worden genomen over het afschaffen van statiegeld op de grote PET fles. De 
VNG ledenvergadering heeft op 8 juni 2011 bij motie om handhaving van het statiegeld en zelfs 
uitbreiding van het statiegeld voor de kleine PET flessen gevraagd. Statiegeld is een middel, maar 
wel een zeer effectief middel. Het VNG bestuur vindt daarom dat afschaffing van het statiegeld 
alleen bespreekbaar kan zijn wanneer daar tegenover een substantiële verduurzaming van de 
keten staat. Op dit moment zijn er wel intenties om tot verduurzaming te komen, maar het is nog 
niet duidelijk of er afrekenbare doelen kunnen worden afgesproken en of deze daadwerkelijk 
worden gerealiseerd. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over afrekenbare doelen en hun 
realisatie. Het VNG bestuur vindt daarom dat een besluit tot het afschaffen van statiegeld moet 
worden opgeschort tot 2015 en dat op dat moment aantoonbare resultaten moeten zijn geboekt in 
de verduurzaming van de kunststofketen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

In de afgelopen maanden is intensief en langdurig overlegd met het verpakkende bedrijfsleven en 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu over het vervolg op de Raamovereenkomst 
Verpakkingen die aan het einde van het jaar afloopt. Het VNG bestuur heeft met waardering 
kennis genomen van de onderhandelingsresultaten. Over belangrijke punten als keuzevrijheid 
voor bron- en nascheiding, zwerfafval en een realistische en objectief vastgestelde 
inzamelvergoeding is overeenstemming bereikt. Voorts zijn afspraken gemaakt over verdere 
verduurzaming: minder materiaal, zuiniger grondstoffengebruik, verhoging van het percentage 
hergebruik, terugwinnen van verpakkingsmateriaal en gebruik van materialen met een lagere 
milieudruk. Er komt een verduurzamingsagenda met concrete en afrekenbare doelen. Het 
verpakkende bedrijfsleven bindt zich aan de hoogst haalbare duurzaamheidsmogelijkheden. Het 
ministerie zal de realisatie monitoren en eventueel handhaven. Er wordt jaarlijks aan de Tweede 
Kamer gerapporteerd. 

Er is echter nog geen sprake van een definitief akkoord, omdat het VNG bestuur vindt dat er nog 
geen besluit kan worden genomen over het afschaffen van statiegeld op de grote PET fles. De 
VNG ledenvergadering heeft op 8 juni 2011 bij motie om handhaving van het statiegeld en zelfs 
uitbreiding van het statiegeld voor de kleine PET flessen gevraagd. Statiegeld is een middel, maar 
wel een zeer effectief middel: 95% van de flessen komt retour en daarmee beschikbaar voor 
hergebruik. Het VNG bestuur vindt daarom dat afschaffing van het statiegeld alleen bespreekbaar 
kan zijn wanneer daar tegenover een substantiële verduurzaming van de keten staat. Op dit 
moment zijn er wel intenties om tot verduurzaming te komen, maar het is nog niet duidelijk of er 
afrekenbare doelen kunnen worden afgesproken en of deze daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
Eerst moet er meer duidelijkheid komen over afrekenbare doelen en hun realisatie. Het VNG 
bestuur vindt daarom dat een besluit tot het afschaffen van statiegeld moet worden opgeschort tot 
2015 en dat op dat moment aantoonbare resultaten moeten zijn geboekt in de verduurzaming van 
de kunststofketen. 



Wij betreuren het dat staatsecretaris Atsma in de aanloop naar het Algemeen Overleg met de 
Tweede Kamer op 7 maart het onderhandelaarsakkoord heeft gepresenteerd zonder dat daarbij 
melding is gemaakt van ons standpunt.1 Het overleg met de Kamer wordt 27 maart voortgezet. 
Dan zal moeten blijken of een meerderheid ons standpunt steunt. In de volgende paragrafen 
informeren wij u in hoofdlijnen over het onderhandelaarsakkoord, de afwegingen van het VNG 
bestuur, de discussie in Tweede Kamer en het vervolgproces. 

I. Het onderhandelaarsakkoord op hoofdlijnen 
Het akkoord kent een looptijd van tien jaar en concentreert zich op de kunststof; voor alle andere 
materiaalsoorten blijven de huidige afspraken vrijwel ongewijzigd. 

Verduurzaming 
Een belangrijk en nieuw aspect wordt gevormd door afspraken over verduurzaming: minder 
materiaal, zuiniger grondstoffengebruik, verhoging van het percentage hergebruik, terugwinnen 
van verpakkingsmateriaal en gebruik van materialen met een lagere milieudruk. Er is afgesproken 
dat voor de belangrijke materialen en producten onafhankelijk wordt vastgesteld wat de technisch 
hoogst haalbare duurzaamheidsdoelstellingen zijn. Het verpakkende bedrijfsleven aanvaardt dat 
als de norm waar in stappen naartoe gewerkt wordt. Onmiddellijk bij het ingaan van de nieuwe 
raamovereenkomst wordt aan een aantal concrete doelen gewerkt: hergebruik van PET in 
frisdrankflessen, terugdringen van PVC verpakkingen, terugdringen van plastic draagtassen in 
winkels, materiaalreductie van kunststofverpakkingen, vermindering van kunststof wikkels bij 
geadresseerd drukwerk en verlaging van de milieudruk van metalen verpakkingen. Wij vinden de 
afspraken over duurzaamheid essentieel voor het lange termijnperspectief dat dit akkoord beoogt 
te bieden. 

Vergoedingen 
Gemeenten krijgen een vergoeding voor al hun activiteiten. Het verpakkende bedrijfsleven zorgt 
voor een toereikend financieringsstelsel. Daarbij is geen sprake van een maximum; hoeveel een 
gemeente ook inzamelt, zij krijgt altijd een vergoeding. Het bedrijfsleven betaalt ook alle 
onderzoeken die in het kader van deze overeenkomst moeten worden uitgevoerd. Er is een 
systematiek afgesproken om de vergoedingen die gemeenten krijgen voor het inzamelen en 
sorteren van kunststof vast te stellen. Gemeenten krijgen een realistische vergoeding, maar 
werken er aan mee om de kosten niet hoger te laten zijn dan strikt noodzakelijk. De benodigde 
gelden worden objectief vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen 
gemeenten en de doelstellingen voor hergebruik. De aanpassing van de vergoedingen vindt in de 
eerste vijfjaren in stappen plaats. Na vijfjaar wordt opnieuw onderzocht wat de hoogte van de 
vergoedingen moet zijn. Het is door wijzigende omstandigheden niet realistisch om afspraken over 
vergoedingen voor tien jaar te maken. Gemeenten zijn (onder voorwaarden) vrij om voor bron- of 
nascheiding te kiezen; de vergoeding is in beide gevallen hetzelfde. Het lange termijnperspectief is 
dat voor kunststof eenzelfde markt ontstaat als voor glas en papier. Gemeenten nemen daar alle 
stappen in de keten op zich. Belangrijk voor het ontstaan van een markt is voldoende hergebruik 

1 Kamerstuk 2011-2012, 28694, nr. 90, Tweede Kamer: Verpakkingsbeleid; Brief staatssecretaris 
ter aanbieding van het onderhandelakkoord over de inzameling en het hergebruik van afval 
afkomstig van verpakkingen - https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/kst-157048.html 

Onderwerp Onderhandelaarsakkoord verpakkingen en statiegeld Datum <datum> 02 



in nieuwe producten. In de verduurzamingsagenda worden daarover afspraken gemaakt. 
Daarnaast kunnen gemeenten meer stappen in de keten zetten. In het akkoord is afgesproken dat 
gemeenten naast het inzamelen vanaf 2015 ook voor de sortering zorgen. Zij krijgen ook daarvoor 
een vergoeding. Vanaf dat moment is het ook mogelijk dat gemeenten - indien zij dit wensen - de 
vermarkting op zich nemen. Het verpakkende bedrijfsleven betaalt gemeenten jaarlijks € 20 
miljoen voor de aanpak van zwerfafval. 

Statiegeld 
In het akkoord is afgesproken dat de verplichting van het statiegeld op de grote PET fles onder 
voorwaarden komt te vervallen. Dit bleek het moeilijkste onderdeel van de onderhandelingen. 
Enerzijds was het bedrijfsleven niet bereid een akkoord te sluiten als de verplichting zou blijven 
bestaan en anderzijds heeft de VNG ledenvergadering bij motie om handhaving en zelfs 
uitbreiding van het statiegeld gevraagd. Deze impasse kon alleen worden doorbroken door het 
statiegeld niet te bezien als doel op zichzelf, maar als een middel om een doel (een hoog inzamel
en hergebruikspercentage van hoogwaardig materiaal) te bereiken. Overigens heeft 
staatssecretaris Atsma al eerder laten blijken de verplichting op statiegeld te willen opheffen. De 
staatssecretaris is daartoe ook bevoegd, de gemeenten niet. De onderhandelingen draaiden om 
de vraag wat het bedrijfsleven kon bieden bij afschaffing van het statiegeld. In het akkoord gaat 
het daarbij om de volgende punten: 
- De al genoemde verduurzamingsagenda. Het bedrijfsleven is bereid om de hoogst haalbare 

duurzaamheidsmaatregelen voor alle materialen objectief te laten vaststellen en daadwerkelijk 
door te voeren. Er komt daarnaast een concreet pakket waaraan al vanaf 1 januari 2013 wordt 
gewerkt. 

- Als specificatie daarvan wordt onderzocht welk percentage hergebruik in nieuwe PET flessen 
technisch maximaal mogelijk is. Het bedrijfsleven legt zich los daarvan vast op minimaal 28% 
in de grote PET fles en 23% in de kleine PET fles. 

- Het bedrijfsleven garandeert dat de hoeveelheid hergebruik minimaal gelijk blijft. Met andere 
woorden: er komt geen terugval als gevolg van het afschaffen van statiegeld. 

- Gemeenten krijgen een vergoeding voor de extra kosten: meer restafval, meer afval in 
vuilnisbakken in de openbare ruimte en meer zwerfafval. De kosten worden objectief 
vastgesteld en gemeenten krijgen vooruitlopend daarop een voorschot van € 5 miljoen per 
jaar. 

- De hergebruiksdoelstellingen en de verduurzamingsagenda worden zodanig in het Besluit 
verpakkingen opgenomen dat de Inspectie handhavend kan optreden. 

- De staatssecretaris rapporteert jaarlijks over de realisatie van de hergebruiksdoelstellingen en 
de verduurzamingsagenda aan de Tweede Kamer. 

- Het bedrijfsleven is bereid om de feitelijke afschaffing van het statiegeld niet vóór 1 januari 
2014 te laten plaatsvinden. Dat geeft gemeenten de gelegenheid om het eventueel niet 
realiseren van de concrete verduurzamingsdoelstellingen in 2013 en het totstandkomen van de 
rest van de verduurzamingsagenda zowel bij het bedrijfsleven als bij de staatssecretaris en de 
Tweede Kamer aan de orde te stellen. 
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II. Afweging 
Het VNG bestuur heeft veel waardering voor het werk van de onderhandelingsdelegatie. In 
betrekkelijk korte tijd is een stevig pakket met afspraken tot stand gekomen. Gemeenten krijgen 
realistische en objectief bepaalde vergoedingen voor hun activiteiten. Zij krijgen bovendien € 20 
miljoen per jaar voor de aanpak van zwerfafval. Gemeenten krijgen onder voorwaarden de vrijheid 
om kunststof door middel van bron- of nascheiding in te zamelen. Er komt een 
verduurzamingsagenda met concrete afrekenbare doelen. Het bedrijfsleven bindt zich aan de 
hoogst haalbare duurzaamheidsmogelijkheden. Het ministerie zal de realisatie monitoren en 
eventueel handhaven. De staatssecretaris rapporteert hierover jaarlijks aan de Tweede Kamer. 

Alles afwegend ligt er een goed akkoord met duidelijke pluspunten voor gemeenten en dat door 
het VNG bestuur wordt onderschreven. Daarbij maakt het bestuur alleen een uitzondering voor het 
afschaffen van statiegeld. Daarin schuilt geen verwijt aan de onderhandelaars. Integendeel, een 
ander resultaat was aan de onderhandelingstafel niet te bereiken. Het bestuur vindt dat het besluit 
tot afschaffen statiegeld op dit moment niet kan worden genomen. Eerst is meer duidelijkheid 
nodig over de afrekenbare doelen van de verduurzamingsagenda en de realisatie daarvan. 
Daarvoor is tijd nodig. Het VNG bestuur wil daarom dat het besluit wordt opgeschort tot 2015 en 
dat op dat moment aantoonbare resultaten zijn geboekt in verduurzaming van de kunststofketen. 

III. Vervolg 
Het Algemeen Overleg met staatsecretaris Atsma wordt 27 maart voortgezet. Wij zullen de 
komende weken de besluitvorming in de Kamer dan ook met bijzondere aandacht blijven volgen. 
Voor zowel gemeenten als het verpakkende bedrijfsleven heeft de besluitvorming in de Kamer 
over statiegeld grote invloed op de wijze waarop het akkoord beoordeeld wordt. Wij zullen u 
informeren over de verdere ontwikkelingen. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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