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Een akkoord is bereikt over de vergoeding voor nascheiding van kunststofverpakkingsafval voor 

de periode 2009-2010. De definitieve vergoeding is vastgesteld op € 390 /ton. Voorwaarde is 

perspectief voor gemeenten op goede afspraken voor 2011-2012. Dit wordt nu gegeven omdat de 

begeleidingscommissie Raamovereenkomst Verpakkingen (een tripartiete van Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, VNG en bedrijfsleven) zich heeft gecommitteerd aan een te volgen route 

om te komen tot werkbare afspraken. Het vertrouwen wordt gesteund door de grote betrokkenheid 

van het ministerie bij dit proces. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Onlangs hebben wij met het bedrijfsleven een akkoord bereikt over de vergoeding 2009-2010 voor 

gemeenten die binnen de gemaakte afspraken hebben gekozen voor nascheiding van kunststof 

verpakkingsafval. De definitieve vergoeding is vastgesteld op € 390/ ton. Noodzakelijke 

voorwaarde voor ons is perspectief voor gemeenten op goede afspraken voor 2011-2012. Dit 

wordt nu gegeven omdat de begeleidingscommissie Raamovereenkomst Verpakkingen (een 

tripartiete van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en bedrijfsleven) zich heeft 

gecommitteerd aan een te volgen route om te komen tot werkbare afspraken. Ons vertrouwen 

wordt gesteund door de grote betrokkenheid van het ministerie bij dit proces. 

Achtergrond 

De Raamovereenkomst Verpakkingen gaat in eerste instantie uit van bronscheiding. Mede naar 

aanleiding van de Motie Vietsch-Neppérus zijn aan de overeenkomst afspraken over nascheiding 

toegevoegd: 

" Gemeenten die per 1-1-2009 een contract hebben met een gecertificeerde 

nascheidingsinstallatie kunnen een vergoeding gaan krijgen voor de ingezamelde sorteerfracties, 

die aan de kwaliteitseisen voldoen. Er is echter enige tijd nodig om de objectief vast te stellen 

kwaliteitseisen en de certificering van de nascheidingsinstallaties te ontwikkelen en de installaties 

te certificeren. Daardoor ontstaat onzekerheid over de snelheid waarmee gemeenten die opteren 

voor de mogelijkheid om via nascheiding kunststofverpakkingen te scheiden, kunnen aansluiten 

op het systeem en welke bijdrage geleverd kan worden aan de doelstellingen van 

materiaalhergebruik. Het bedrijfsleven is echter verantwoordelijk voor het behalen van de 

doelstellingen. Daarom wordt een nieuwe fasering aangebracht in de doelstellingen." 

(Raamovereenkomst Verpakkingen Addendum) 



In 2009 en 2010 hebben Attero (locatie VAGRON) en Omrin door nascheiding kunststofmateriaal 

verkregen. Dit gebeurde in opdracht van gemeenten overeenkomstig de voorwaarden van het 

Addendum. Het verkregen materiaal voldeed echter niet aan de eisen van het Uitvoerings- en 

MonitoringProtocol (UMP). Een extra sorteerstap bleek noodzakelijk om het materiaal geschikt te 

laten zijn voor hergebruik. Om pragmatische reden vond deze sorteerstap niet meer plaats onder 

verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het verpakkende bedrijfsleven nam hiervoor de regie op 

zich. Uiteindelijk bleek een groot gedeelte van het materiaal ongeschikt om zodanig te bewerken 

dat het voor hergebruik in aanmerking kwam. 

Afhandeling 2009-2010: 

Bij de besluitvorming over de vergoeding voor het door de gemeenten aangeleverde materiaal, is 

in de begeleidingscommissie geen overeenstemming bereikt over de te hanteren kwaliteitscriteria. 

In de praktijk blijkt het moeilijk uitvoerbaar om met terugwerkende kracht kwaliteitseisen toe te 

passen op het materiaal dat in 2009 en 2010 is aangeleverd. Om deze reden is de pragmatische 

afspraak gemaakt om de gemeenten niet meer af te rekenen op de opgeleverde kwaliteit en de 

betreffende gemeenten een definitieve vergoeding toe te kennen van € 390/ton ('output uit 

nascheiding'). Hiermee worden dan de vergoedingen voor de jaren 2009 en 2010 als volledig 

afgehandeld beschouwd. 

Afspraken 2011-2012: 

De begeleidingscommissie heeft tevens afspraken gemaakt over de route om te komen tot 

werkbare afspraken over nascheiding voor de periode 2011-2012. Het ministerie van Infrastructuur 

en Milieu vervult in dit proces een belangrijke rol. Het ministerie stelt een rapportage vast van de 

resultaten die op dit moment worden gehaald met nascheiding. De inhoud wordt getoetst bij de 

nascheiders. Daarnaast zal het ministerie een onafhankelijke toets laten uitvoeren op de wijze 

waarop de inhoud tot stand is gekomen. Deze rapportage vormt de onderbouwing van een door 

het ministerie te nemen besluit over de gelijkwaardigheid. Het ministerie zal het voorgenomen 

besluit nog voorleggen aan de VNG en het bedrijfsleven. 

Met de rapportage wordt het duidelijk wat de kwaliteiten die behaald kunnen worden zijn. De 

rapportage vormt daarmee een basis om afspraken over de vergoeding te maken. 

Voor het ministerie is van belang dat de doelen binnen de gestelde kaders gehaald worden en niet 

hoe de doelen gehaald worden. Hierbij geldt een aantal uitgangspunten welke door de 

begeleidingscommissie onderschreven worden: 

Bronscheiding en nascheiding hebben een gelijke productkwaliteit en -kwantiteit 

Product: conform specificaties die worden geaccepteerd door een recycler die 

gecertificeerd is voor materiaal hergebruik 
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Materiaal hergebruik: aanbieden bij een gecertificeerde recycler die het conform 

specificaties geleverde materiaal binnen zijn certificaat verwerkt, eventueel met een 

correctie voor het recyclingrendement (vergelijkbaar met Duitse Verwertungsquote) 

Vergoeding bron- of nascheiding per eenheid product is gelijk 

Nascheiding draagt even veel bij aan de materiaal hergebruiksdoelstelling als 

bronscheiding (met in acht name van de stedelijkheidsklasse) 

Materiaal hergebruik door nascheiding = materiaal hergebruik door bronscheiding 

(kg/huishouden) 

Indien nascheiding achterblijft: plan hoe innovatie ingevuld kan worden door tijdelijk ruimte 

te bieden met garantie behalen bijdrage aan hergebruiksdoelstelling 

Bronscheiding: 

Kwaliteit: gespecificeerd in UMP en geactualiseerd door BegCie RoV 

Kwantiteit: gericht op behalen doelstelling 

Nascheiding: 

Kwaliteit: reparatie zoals nu uitgewerkt wordt waarbij hergebruik plaatsvindt 

Kwantiteit: als bij bronscheiding (prestatieniveau 2011) 

Onderhandelingen nieuwe Raamovereenkomst verpakkingen 

Feitelijk zijn de afspraken voor 2011-2012 onderdeel van de huidige raamovereenkomst welke 

eind 2012 afloopt. In de praktijk zijn de onderhandelingen voor de nieuwe overeenkomst 

verpakkingen hier onlosmakelijk aan verbonden. Gelet op de grote betrokkenheid van het 

ministerie, hebben wij vertrouwen in het proces. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

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

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