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Thermische verwerking PET trays 2021 Q1 + Q2 
 

Datum: 15 april 2021 

 

 

Het Afvalfonds heeft besloten de ‘Regeling thermische verwerking van tijdelijk niet afzetbare kunststoffen 

en drankenkartons binnen ketenregiemodel’ (d.d. 31 juli 2020, zoals gepubliceerd op 

www.platformketenoptimalisatie.nl) te activeren voor de fractie PET trays met de hieronder genoemde 

bepalingen. 

 

 

Productie en verwerking van 

PET trays (UMP specificatie UMP-937 10/2017) die in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 

thermisch zijn verwerkt. 

 

 

Looptijd regeling 

De regeling voor PET trays start op 1 januari 2021 en eindigt op 30 juni 2021. Deze regeling is een vervolg 

op de regeling voor thermische verwerking van PET trays 2020 Q3 + Q4, welke liep tot en met 31 

december 2020. 

 

 

Voorwaarden 

De verwerkings- en vergoedingsvoorwaarden van de ‘Regeling thermische verwerking van tijdelijk niet 

afzetbare kunststoffen en drankenkartons binnen ketenregiemodel’ (d.d. 31 juli 2020) zijn van toepassing 

op dit besluit. Bij de beoordeling van de ingediende aanvragen zal Nedvang onder meer toetsen op de 

naleving van de voorwaarden uit de hiervoor genoemde regeling alsmede de marktconformiteit van de 

poortprijzen. Nedvang behoudt zich het recht voor om aanvullende vragen of onderbouwingen aan de 

aanvrager te stellen. 

 

 

Aanvraagformulier 

De aanvraagformulieren voor de thermische verwerking van PET trays zijn te downloaden van 

www.nedvang.nl.  

 

Indien u bij het invullen van het aanvraagformulier vragen heeft kunt u zich wenden tot Nedvang. 

 

 

Let op! 

Het aanvraagformulier voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021 dient uiterlijk 31 mei 2021 in 

het bezit van Nedvang te zijn. Na deze datum worden aanvragen niet meer in behandeling genomen. 

 

Het aanvraagformulier voor de periode 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 dient ingediend te worden 

voorafgaand aan de eventuele thermische verwerking van de PET trays. PET trays die thermisch zijn 

verwerkt in de periode 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 en waarvoor niet vooraf een aanvraag is 

ingediend en/of waar Nedvang geen schriftelijke toestemming voor heeft gegeven, komen niet voor 

vergoeding in aanmerking. 

 

 

http://www.platformketenoptimalisatie.nl/
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