
 

 

Alternatief regiemodel kunststof verpakkingsafval 

 

Ten aanzien van de recyclingketen van kunststof verpakkingsafval is - als aanvulling op de huidige 

systematiek in de Raamovereenkomst Verpakkingen - een nieuwe vorm van ketenregie op handen. In 

dit document lichten wij die ontwikkelingen en onze verwachtingen daarbij graag nader toe. 

 

Landelijke regeling regie kunststofketen via partijen Raamovereenkomst Verpakkingen 

Op dit moment zijn wij bezig om met de partijen bij de Raamovereenkomst Verpakkingen (VNG, 

verpakkende bedrijfsleven en Ministerie van I&W) een alternatieve systematiek uit te werken voor de 

regie over de recyclingketen van huishoudelijk brongescheiden kunststof verpakkingsafval. Die 

alternatieve systematiek zal worden vastgelegd in een landelijke regeling. Het gaat om een aanvulling op 

het regiemodel zoals nu al vastgelegd in de Raamovereenkomst verpakkingen. Het regiemodel houdt – 

kort gezegd – in dat de gemeente inzamelt en hiervoor een vergoeding ontvangt (bij aanlevering op een 

overslaglocatie) en het Afvalfonds Verpakkingen verantwoordelijk is voor de verdere overslag, sortering 

en vermarkting (de post collection). 

 

Garantie Afvalfonds Verpakkingen aan gemeenten 

Aan gemeenten die hebben aangegeven bij Nedvang dat zij nu al moeten kiezen voor dit inzamel-

/alternatief model hebben we gegarandeerd dat we hen, vooruitlopend op landelijke overeenstemming, 

vanaf 1 januari 2019 zullen ontzorgen en risico’s weg zullen nemen. We staan er dan voor in dat we de 

post collection uitvoeren tot en met 2028. Als de landelijke regeling er is gaat die garantieafspraak over 

in de landelijke regeling. We zullen alle gemeenten in dat kader gelijk behandelen. Mocht uw gemeente 

ook geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met uw adviseur van Nedvang. 

 

Doelstelling alternatief regiemodel 

We beogen met een alternatief regiemodel de volgende aanpassingen: 

a. risico’s en verantwoordelijkheden moeten komen te liggen waar partijen invloed hebben en risico’s 

kunnen beheersen. Marktrisico’s in de sortering en vermarkting komen bij het bedrijfsleven te 

liggen. Die risico’s passen bij de producentenverantwoordelijkheid; 

b. lange termijn zekerheid geeft ruimte voor investering en innovatie in de gehele keten. We 

garanderen het alternatieve regiemodel dan ook tot en met 2028; 

c. het reduceren van complexiteit in de governance en van administratieve lasten; en, 

d. informatie over inzamel-, sorteer- en recyclingresultaten wordt periodiek in vaste reporting open 

tussen Afvalfonds Verpakkingen en gemeenten gedeeld. Dan is er geen onduidelijkheid en weten 

gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven wat ze aan elkaar hebben, met ruimte voor dialoog. 

 

Gemeente heeft vrijheid van inzamelen en samenstelling 

De gemeente houdt de vrijheid om te bepalen hoe de inzameling plaatsvindt. De acceptatiecriteria 

zullen ruimte bieden om blik en drankpakken bij het kunststof verpakkingsafval in te zamelen (PMD). 



  

 

2 

Blik en drankenpakken zullen in het alternatieve regiemodel niet anders worden behandeld dan onder 

het huidige model met een ketenvergoeding onder de Raamovereenkomst Verpakkingen. 

 

Optimalisatie keten: een gezamenlijke aanpak met transparantie 

Bij de samenwerking op basis van het alternatieve regiemodel hanteren we als uitgangspunt dat 

activiteiten (van inzameling tot en met de recycling) in de keten  worden uitgevoerd gericht op een hoog 

sorteer- en recyclingrendement en lage vervuiling. Nedvang/Afvalfonds Verpakkingen en de gemeenten 

zorgen er in gezamenlijkheid voor dat activiteiten beter op elkaar gaan aansluiten en zo bijdragen aan 

het optimaliseren van het recyclingresultaat. Nedvang/Afvalfonds Verpakkingen zullen gemeenten 

periodiek informeren over de wijze waarop het door gemeenten ingezamelde kunststof 

verpakkingsafval is ingezet als nieuwe grondstof.   

 

Afvalfonds Verpakkingen zet 100% in op recycling, niet op verbranding 

Het Afvalfonds Verpakkingen zal de post collection activiteiten zo uitvoeren dat – vanuit de huidige 

situatie – de sortering en recycling van verpakkingsafval verder worden versterkt en uitgebreid. 

Recycling staat dus voor ons centraal. Dat past ook bij een goede uitvoering van de 

producentenverantwoordelijkheid die wettelijk op het Afvalfonds Verpakkingen rust. Kostenreducties 

worden gerealiseerd door innovatie en het vergroten van de efficiëntie in de recyclingketen, niet door 

verbranding of het ‘achterlaten van verpakkingen in restafval’. 

 

Ook recycling als doelstelling is behaald 

Het Afvalfonds Verpakkingen zal – ook als de wettelijke recyclingdoelstelling in een jaar is gehaald – zich 

blijven inspannen om de door haar op de markt gebrachte kunststof verpakkingen te recyclen. We 

kiezen er ook dan niet voor om verpakkingen achter te laten in het restafval. Op dit moment werkt het 

Afvalfonds Verpakkingen, door uitbrieding van nascheiding en recycling van pet-trays al aan meer 

recycling van kunststof terwijl de doelstelling al wordt gehaald.  

 

Preventie, design for recycling 

Het Afvalfonds Verpakkingen en grote producenten zetten bovendien in op preventie, innovatie en op 

verbetering van design for recycling van verpakkingen. Het door Afvalfonds Verpakkingen gefinancierde 

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken richt zich de komende jaren volledig op het adviseren van 

producenten over toepassing van recyclaat en recyclebaarheid van verpakkingen. Op die manier 

spannen we ons in om de keten te sluiten en alle verpakkingen goed geschikt te maken voor recycling.  

 

Is het voorgaande allemaal nieuw? 

Het alternatieve regiemodel zal nieuw zijn als aanvulling op de Raamovereenkomst Verpakkingen. De 

insteek van samenwerking, recycling en transparantie die we als Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang 

daarbij kiezen niet. Het leek ons goed om die informatie overzichtelijk voor u op een rijtje te zetten. 

 

 


