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Vaststelling en verrekening van jaarvergoedingen 2017, 2018 en 2019     

    

Geacht College, 

 

Recent heeft de VNG u geïnformeerd over de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van de 

Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Onderdeel van deze evaluatie zijn de aanvullende 

afspraken die gemaakt zijn over de financiële verrekening van de jaren 2017, 2018 en 2019. Middels 

deze brief informeren wij u over de wijze waarop deze verrekening plaats gaat vinden.  

 

Aanvullende afspraken 

De Raamovereenkomst Verpakkingen geeft invulling aan de wettelijke 

producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. De afspraken over inzameling, hergebruik en de 

bijbehorende kostenvergoedingen zijn uitgewerkt in het UMP; zie www.umpverpakkingen.nl. 

 

In de bovengenoemde evaluatie is afgesproken om conform het UMP te verrekenen en zijn 

aanvullende afspraken gemaakt over de jaarvergoedingen van de jaren 2017, 2018 en 2019. Hieronder 

treft u per onderdeel de aanvullende afspraken aan.  

 

• Basisvergoeding kunststof verpakkingen en drankenkartons 

o De basisvergoeding voor kunststof verpakkingen en drankenkartons blijft gehandhaafd 

conform het niveau van de oorspronkelijk gepubliceerde vergoedingen en zoals 

opgenomen in het UMP. De basisvergoeding voor kunststof verpakkingen 2017 is € 756,-

- per ton, voor 2018 € 712,-- per ton en voor 2019 € 656,-- per ton;  

o De vergoeding voor drankenkartons voor de jaren 2017, 2018 en 2019 blijft 

gehandhaafd op € 398,-- per ton; 

• Verwerking- en vergoedingsafspraken PET-trays 

o De vergoeding voor PET-trays is afhankelijk van de wijze van verwerking. Voor 

gerecyclede PET-trays ontvangt de gemeente voor de in het betreffende jaar 

geldende basisvergoeding en vermarktingsvergoeding (bestaande uit een transport- 

en organisatievergoeding van € 35,-- per ton incl. indexatie conform UMP en een 

verrekenprijs);  

http://www.umpverpakkingen.nl/
http://www.umpverpakkingen.nl/
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o Daarnaast zijn PET-trays thermisch verwerkt. Voor de thermische verwerking van PET-

trays geldt een basisvergoeding van € 394,-- per ton en zijn er afspraken met de 

sorteerder/vermarkter gemaakt over de vergoeding van de kosten van de thermische 

verwerking. De vergoeding voor verwerking wordt rechtstreeks door het Afvalfonds 

verrekend met uw sorteerder/vermarkter; 

o De afspraken over PET-trays zijn nader toegelicht in het document ‘Verwerking- en 

vergoedingsafspraken PET-trays 2017-2019’. Deze kunt u downloaden van 

www.nedvang.nl. 

• Kwaliteitscontroles kunststof en correctie aandeel niet-verpakkingen 

o Volgens het UMP worden kwaliteitscontroles op de uitgesorteerde balen kunststof en 

drankenkartons uitgevoerd om vast te stellen of deze voldoen aan de 

overeengekomen kwaliteitseisen. De kwaliteitscontroles en het toepassen van de 

bijbehorende beoordelingssystematiek kunststof en drankenkartons worden uitgevoerd 

volgens het UMP;  

o Bij het toepassen van de beoordelingssystematiek wordt per sorteerlocatie de marge 

per materiaalstroom verruimd op de gewogen gemiddelde uitkomst van 2,5% in 2017 

en 1,5% in 2018. Dit heeft een minder grote correctie op de vaststelling van de 

hoeveelheid in recycling gebrachte kunststof verpakkingen en drankenkartons tot 

gevolg, indien blijkt dat er sprake is van een kwaliteitsafwijking; 

o Er zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van kunststof niet-verpakkingen die in 

de in recycling gebrachte hoeveelheid materiaal aanwezig zijn. Een deel van de 

kunststof niet-verpakkingen komt niet voor vergoeding in aanmerking. In dit kader 

wordt de keten- en vermarktingsvergoeding gecorrigeerd met -/- 4,5%. 

• Vergoeding voor kunststofresidu 

o Gemeenten ontvangen een vermarktingsvergoeding voor vermarkte kunststoffracties. 

De berekening van deze vermarktingsvergoeding is vastgelegd in het UMP. Daarnaast 

is afgesproken dat gemeenten een vergoeding ontvangen voor de vermarkting van 

kunststofresidu tegen het gewogen gemiddeld landelijk vastgestelde poorttarief, met 

een maximum van 25% van het totaal vermarkte kunststofgewicht. De 

vermarktingsvergoeding bestaat uit een vaste vergoeding voor transport en 

organisatie, vermeerderd met de verrekenprijzen van de kunststoffracties waarin een 

vergoeding van maximaal 25% kunststofresidu zit verdisconteerd.  

Voor de verrekening van de materiaalstromen glas en oud papier/karton (OPK) zijn geen aanvullende 

afspraken gemaakt. De vaststelling van de jaarvergoedingen glas en OPK gebeurt volgens de  

richtlijnen van het UMP. 

 

Vervolgstappen financiële verrekening 2017, 2018 en 2019 

Gedurende het jaar heeft u in WasteTool met ons de gerecyclede hoeveelheden verpakkingen 

gedeeld. Op basis van deze hoeveelheden heeft u voorschotbetalingen ontvangen. Voor de 

gerecyclede hoeveelheden van kunststof en drankenkartons geldt dat door een onafhankelijke 

accountant de definitieve hoeveelheden in recycling gebracht door een sorteerder / vermarkter en de 

daarbij geldende verrekenprijzen (poorttarieven) voor uw gemeente zijn vastgesteld. De vastgestelde 

verrekenprijzen dienen als basis om te komen tot een definitieve vermarktingsvergoeding. Deze 

definitieve vermarktingsvergoeding wordt binnenkort voor 2017 gepubliceerd op de website van 

Nedvang, www.nedvang.nl. 

 

Op de definitief vastgestelde hoeveelheden vindt, indien van toepassing, een correctie op kunststof en 

drankenkartons plaats op basis van de uitkomsten van de kwaliteitscontroles en de daarbij geldende 

beoordelingssystematiek. Op deze wijze worden de definitieve in recycling gebrachte en te vergoeden  

 

http://www.nedvang.nl/
http://www.nedvang.nl/
http://www.nedvang.nl/
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hoeveelheden kunststof en drankenkartons vastgesteld. Deze vastgestelde hoeveelheden kunststof en 

drankenkartons worden vergeleken met de ingevoerde hoeveelheden in WasteTool.  

 

Met de vastgestelde hoeveelheden en verrekenprijzen berekent Nedvang per materiaalsoort de 

jaarvergoeding. Hierbij wordt de jaarvergoeding kunststof vastgesteld met de hierboven genoemde 

vergoedingen van PET-trays en de correctie voor kunststof niet-verpakkingen. Vervolgens vindt er een 

verrekening plaats op het verschil tussen de voorschotbetalingen en de vastgestelde 

jaarvergoedingen.  

 

In de periode november 2019 t/m maart 2020 verwachten wij voor elke gemeente de 

jaarvergoedingen en verrekening van 2017 op te stellen. Onze contactpersoon bij uw gemeente, 

waarmee we doorgaans het administratieve proces doorlopen, wordt eerst door ons geïnformeerd 

zodra de jaarvergoedingen en verrekening bij ons bekend zijn. Wij beseffen ons dat de materie 

complex is en uitleg vergt. Graag lichten wij dan de verrekening toe. Zodra dit proces is afgerond 

ontvangt uw college van B&W de definitieve verrekening over 2017. 

 

Over 2018 is Nedvang voornemens hetzelfde stappenmodel te hanteren en is de verwachting dat we in 

de periode januari 2020 t/m juni 2020 de jaarvergoedingen en verrekeningen opstellen, afstemmen en 

versturen.  

 

Over 2019 zal de planning in het UMP aangehouden worden. Dit betekent dat verrekening per eind 

2020 zal plaatsvinden op basis van de definitief vast te stellen jaarvergoedingen 2019. Vooruitlopend op 

het vaststellen van de jaarvergoeding 2019 is het voorschot op de vermarktingsvergoeding voor 

kunststof verhoogd van 90 naar 120 euro per ton. Dit is besloten vanwege de marktomstandigheden. 

Eerder gedane betalingen over 2019 tegen het oude tarief zullen met terugwerkende kracht 

aangevuld worden. 

 

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Nedvang. Ik 

vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Met vriendelijke groet,     

 

Marchel van de Grift      

Directeur Stichting Nedvang      

 


