Registratievergoeding
afvalbedrijven
Regeling voor afvalbedrijven in het kader van de monitoring van
verpakkingen

1. Aanleiding
Gegevens van afvalbedrijven over inzameling en verwerking zijn essentieel voor een goede
monitoringsrapportage over verpakkingsafval. Nedvang maakt daarom namens producenten en
importeurs van verpakte producten (p/i’s) afspraken met afvalbedrijven over het rapporteren van deze
gegevens.
Uitgangspunt voor de monitoring zijn de eisen uit het Basisdocument monitoring verpakkingen
(basisdocument). De eisen uit dit basisdocument zullen worden uitgewerkt in een Ministeriële Regeling
(MR), wat betekent dat er een verplichting is om de minimaal vereiste informatie te rapporteren.
Naast informatie die producenten/importeurs (p/i’s) verplicht zijn te rapporteren cf. het basisdocument,
hebben p/i’s aanvullende informatiebehoeften om adequaat invulling te kunnen geven aan de
producentenverantwoordelijkheid.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een meer frequentere rapportage, of om bij huishoudelijke inzameling
een uitsplitsing van de ingezamelde hoeveelheden per gemeente.
Om afvalbedrijven, die bereid zijn te voorzien in deze aanvullende informatiebehoeften, te vergoeden
voor de inspanning die ze dan hiervoor maken, is een vergoedingsregeling geïntroduceerd. Deze
notitie beschrijft de opzet van deze regeling. Deze regeling is met betrokken partijen besproken en
bijgesteld en is per 1 januari 2014 van kracht. Afvalbedrijven die een deelnemersovereenkomst hebben
met Nedvang, komen in aanmerking voor een vergoeding voor ingediende opgaven met betrekking
op 2014 en verder.
Aangezien 2014 het eerste jaar is waarin de regeling van kracht is, zal in september 2014 een evaluatie
plaatsvinden. Op basis van de opgedane ervaringen en feiten is het mogelijk dat de regeling wordt
aangepast. Tot en met het jaar 2013 was er, vooruitlopend op deze structurele vergoedingsregeling,
een eenmalige stimuleringsregeling die afvalbedrijven een vergoeding bood om het rapportageproces
in te richten en op te starten.

2. Uitgangspunten en randvoorwaarden
2.1 Uitgangspunten
Basis voor vergoeding is het aantal opgaven
Het rapporteren over grotere hoeveelheden vergt niet direct ook meer inspanning. Ook zou
vergoeding op basis van gerapporteerd tonnage er toe kunnen leiden dat er zo hoog mogelijke
opgaven worden ingediend, in plaats van zo betrouwbaar mogelijke opgaven. Daarom is de basis voor
de vergoeding de opgave, specifiek voor de vergoeding van de additionele inspanning: het aantal
opgaven.
Additionele inspanning wordt vergoed
Belangrijk uitgangspunt is dat de vergoeding betrekking heeft op rapportage-activiteiten van
afvalbedrijven die additioneel zijn ten opzichte van de eisen voor rapportage in de MR.

Versie: 1 d.d. 20140107

Het basisdocument is verder uitgewerkt in een rapportagehandleiding Afvalbedrijven. Hierin wordt
vastgelegd welke gegevens op een opgave voorkomen en wat additioneel is. Voor de
vergoedingssystematiek zijn dit:


Hogere frequentie: per maand opgaven doen, of per kwartaal, in plaats van per jaar, betekent
meer opgaven.



Locaties: per locatie opgaven doen in plaats van geaggregeerd voor een heel bedrijf,
betekent meer opgaven.



Uitsplitsing per gemeente: huishoudelijke inzameling op een opgave uitsplitsen per gemeente,
betekent meer informatie op een opgave.

Basisvergoeding per jaar
Ieder bedrijf dat opgave doet, moet er voor zorgen dat een aantal basiszaken op orde is. Hiervoor
ontvangt het bedrijf per jaar een basisvergoeding.
Maximumvergoeding per jaar
Een bedrijf dat zeer veel opgaven doet, zal het rapportageproces kunnen optimaliseren en
automatiseren. Nedvang werkt momenteel ook aan een geautomatiseerde inleesprocedure voor
WasteTool, waardoor bedrijven die opgaven doen in WasteTool gegevens niet meer handmatig
hoeven in te voeren.
Gezien deze mogelijkheid tot optimalisatie en automatisering, wordt de jaarlijks te ontvangen
vergoeding gemaximeerd. Wanneer de geautomatiseerde inleesprocedure beschikbaar is, leidt dit evt.
tot een heroverweging van de maximumvergoeding.
Rapporterend afvalbedrijf ontvangt de vergoeding
Het afvalbedrijf dat de opgaven doet, verricht de (additionele) inspanning en ontvangt rechtstreeks de
vergoeding.

2.2 Randvoorwaarden
De randvoorwaarden met betrekking tot de vergoeding voor de rapportage van verpakkingsafval zijn:
1.

Vaststelling van de Ministeriele regeling (MR). De registratie en rapportage zijn gebaseerd op
de eisen uit het Basisdocument en de MR en de daarvan afgeleide rapportagehandleiding.

2.

De regeling registratievergoeding afvalbedrijven is gekoppeld aan de looptijd van de
Algemeen Verbindend Verklaring van stichting Afvalfonds Verpakkingen.

3.

Partijen hebben overeenstemming over de systematiek van registratie en rapportage van
verpakkingsafval, waaronder additioneel te verrichten rapportage-activiteiten.

4.

De vergoeding heeft betrekking op de opgaven die door afvalbedrijven worden gedaan, voor
de kosten van sorteeranalyses en het uitvoeren van audits worden separate afspraken
gemaakt. Kosten van sorteeranalyses en audits door externe partijen (op initiatief van
Nedvang, of waarvan in overleg met Nedvang is afgesproken dat deze zullen worden
uitgevoerd) worden apart door Nedvang gedragen en vallen niet onder de
registratievergoeding.

5.

In bedrijfsspecifieke gevallen kunnen additionele vergoedingen worden afgesproken voor extra
werkzaamheden.
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3. Vergoeding
Afvalbedrijven die gegevens rapporteren, komen in aanmerking voor een vergoeding van:
Per jaar:

€ 1.500 basisvergoeding per afvalbedrijf (bedrijf dat een deelnemersovereenkomst

Per opgave:

€ 50

per ingediende opgave (per materiaal)

€ 75

per ingediende opgave waarop de inzameling bij huishoudens is opgenomen,

heeft)

die per gemeente is onderverdeeld
De vergoeding wordt per jaar gemaximeerd: een afvalbedrijf ontvangt per jaar maximaal € 25.000.

4. Procedure
De rolverdeling is als volgt:


Afvalbedrijven: indienen opgaven



Nedvang: beoordelen opgaven, betaalvoorstel aan Afvalfonds Verpakkingen



Stichting Afvalfonds Verpakkingen: uitbetalen vergoedingen op basis van betaalvoorstel

De uitkeringssystematiek voor afvalbedrijven zal vergelijkbaar zijn met die voor gemeenten wordt
gehanteerd. Dit betekent:


Afvalbedrijf: indienen maandopgaven uiterlijk binnen 1 maand na afloop van een kwartaal



Afvalbedrijf: indienen jaaropgave binnen 3 maanden na afloop van een jaar



Nedvang: beoordeling van de opgave binnen 3 weken na ontvangst opgave



Nedvang: betaalvoorstel na beoordeelde opgave naar stichting Afvalfonds Verpakkingen



Afvalfonds Verpakkingen: uitbetalen vergoeding aan afvalbedrijf op basis van betaalvoorstel

5. Voorbeelden
Voorbeeld 1
Een afvalbedrijf met 1 locatie dat alleen papier/karton verwerkt, 1 keer per jaar opgave doet na afloop
van een jaar, en geen uitsplitsing maakt naar gemeenten:
-

Basisvergoeding per jaar

-

Ingediende opgaven

€ 1.500
1

x

€ 50

Vergoeding per jaar

€ 50
€ 1.550

Voorbeeld 2
Hetzelfde bedrijf als in voorbeeld 1, maar nu met 12 maandelijkse opgaven en een jaaropgave, en per
opgave een uitsplitsing per gemeente:
-

Basisvergoeding per jaar

-

Ingediende opgaven

Vergoeding per jaar

€ 1.500
13

x

€ 75

€ 975
€ 2.475
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Voorbeeld 3
Een bedrijf met 3 locaties, op 1 locatie worden papier/karton en kunststof verwerkt, op de andere 2
locaties alleen kunststof, met maandelijkse opgaven en een jaaropgave, en bij papier/karton per
opgave een uitsplitsing per gemeente:
-

Basisvergoeding per jaar

-

Ingediende opgaven

€ 1.500
39

x

€ 50

€ 1.950

13

x

€ 75

€ 975

Vergoeding per jaar

€ 4.425

Voorbeeld 4
Een bedrijf doet maandelijkse opgave en een jaaropgave voor 10 locaties, voor 7 locaties is er een
uitsplitsing per gemeente voor huishoudelijk OPK en glas (7 locaties * 2 materiaalsoorten * 13 = 182
opgaven), op 8 locaties wordt voor 2 andere materiaalsoorten opgave gedaan (8 * 2 * 13 = 208):
-

Basisvergoeding per jaar

-

Ingediende opgaven

Vergoeding per jaar – maximum

€ 1.500
208

x

€ 50

€ 10.400

182

x

€ 75

€ 13.650
€ 25.000
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