Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 – 2029
Afspraken tussen Stichting Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
ter aanvulling en opvolging van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022

Partijen:
1. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (“VNG”), als vertegenwoordiger van de belangen
van de gemeenten van Nederland; en
2. stichting Afvalfonds Verpakkingen (“AFV”), als vertegenwoordiger van de belangen van
producenten en importeurs van verpakte producten zoals bedoeld in het Besluit beheer
verpakkingen 2014 (“het verpakkende bedrijfsleven”);

overwegende dat:
A. Partijen streven naar circulaire economie voor verpakkingen: naar het zoveel mogelijk
sluitend maken van verpakkingsketens, om hergebruik van fossiele grondstoffen te
verbeteren en maatschappelijke kosten te doen dalen, doordat de keten kan voldoen aan de
vraag naar kwalitatief goed recyclaat;
B. Partijen met het oog op dit gemeenschappelijk doel streven naar transparante
verpakkingsketens, waarbij het voor burgers, bedrijven en overheden inzichtelijk en duidelijk
is hoe verpakkingen worden ingezameld en gerecycled zodat maximaal draagvlak ontstaat bij
alle betrokkenen om bij te dragen aan het sluiten van de verpakkingsketens;
C. Partijen met het oog op dit gemeenschappelijk doel streven naar ontwerp, inzameling,
sortering en recycling met zo hoog mogelijke kwaliteit en rendement zodat gerecyclede
verpakkingsmaterialen zo duurzaam mogelijk worden toegepast, zodat ketenkosten zo veel
mogelijk worden verlaagd en ketenopbrengsten zoveel mogelijk worden verhoogd;
D. Partijen met het oog op dit gemeenschappelijke doel streven naar eenvoudigere en
eenduidigere communicatie over afvalscheiding naar inwoners van gemeenten zodat het
voor hen duidelijk is welke stromen zijn bedoeld om gescheiden te worden ingezameld en
welke niet, omdat zij het verdere proces verstoren;
E. Partijen met het oog op dit gemeenschappelijk doel streven naar verpakkingen die zo veel
mogelijk goed recyclebaar zijn;
F. AFV mede in dit kader haar tarieven voor kunststof verpakkingen heeft gedifferentieerd met
als doel om de toepassing van goed recyclebare verpakkingen te stimuleren;
G. Partijen zich bewust zijn van de in de EU richtlijn 94/62/EC vastgelegde ambitieuze verhoging
van de minimumrecyclingdoelstellingen en wijziging van het meetpunt van recycling als
gevolg waarvan de recycling van verpakkingsafval in Nederland verder dient toe te nemen en
verderop in de keten dient te worden bepaald;
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H. Partijen zich bewust zijn van de in de EU richtlijn 2008/98/EG vastgelegde minimumvereisten
voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en de in dat verband te dekken kosten,
voor zover die kosten nodig zijn om de afvalbeheerdiensten op kostenefficiënte wijze te
verrichten, rekening houdend met de inkomsten uit hergebruik;
I.

het verpakkende bedrijfsleven een producentenverantwoordelijkheid kent op grond van het
Besluit beheer verpakkingen 2014 (“het Besluit”) aangaande de door haar op de markt
gebrachte verpakkingen, waaraan zij deels collectief uitvoering geeft via AFV op grond van
een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst;

J.

AFV in dit kader normaddressaat is ten aanzien van de minimumrecyclingdoelstellingen zoals
deze geïmplementeerd zijn in het Besluit;

K. verpakkende bedrijven tevens individueel invulling geven aan hun
producentenverantwoordelijkheid in relatie tot de verdere verduurzaming van de productverpakkingscombinaties en de verdere verbetering van de recyclebaarheid van de
verpakkingen waarvoor zij individueel verantwoordelijkheid zijn, en waarbij zij zich gesteund
en gestimuleerd weten door AFV;
L. gemeenten een zorgplicht kennen op grond van de Wet milieubeheer voor de inzameling van
huishoudelijk afval, waaronder huishoudelijk verpakkingsafval;
M. gemeenten daarmee het verpakkende bedrijfsleven faciliteren bij het invullen van haar
producentenverantwoordelijkheid;
N. Partijen gezamenlijk met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afspraken hebben
vastgelegd over de aanpak van het dossier verpakkingen in de Raamovereenkomst
Verpakkingen 2013 – 2022 (“de Raamovereenkomst”);
O. Partijen zich vanaf 2017 hebben gezet tot een tussenevaluatie van de Raamovereenkomst
waarin zij gezamenlijk met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat knelpunten
hebben geïdentificeerd die in de weg staan aan het gemeenschappelijke doel van Partijen
zoals bedoeld in Overweging A met name in relatie tot de kunststof verpakkingsketen;
P. Partijen het wenselijk achten om flexibeler te kunnen inspelen op ontwikkelingen binnen de
verpakkingsketens met het oog op hun gemeenschappelijke doel als bedoeld in Overweging
A;
Q. Partijen in 2019 het Platform Ketenoptimalisatie (“PKO”) hebben opgestart om invulling te
geven aan deze gewenste flexibiliteit en afspraken te maken over oplossingen voor de
geïdentificeerde knelpunten alsmede om een platform te vormen voor mogelijke
toekomstige afspraken over oplossingen voor knelpunten die zich in de toekomst kunnen
voordoen, waaronder in relatie tot andere verpakkingsmaterialen en -ketens dan kunststof;
R. Partijen binnen het PKO afspraken hebben gemaakt over onder meer een aanpassing van de
ketenregie met betrekking tot het sorteren en recyclen van Nederlands huishoudelijk
kunststof verpakkingsafval en drankenkartons in aanvulling op de bepalingen hieromtrent in
de Raamovereenkomst;
S. Partijen elkaar en andere partners in de keten een langere termijn zekerheid willen bieden
voor tenminste de looptijd van deze overeenkomst (“deze Ketenovereenkomst”) om binnen
de daarin aangepaste afspraken meer ruimte te creëren voor innovaties binnen de
verpakkingsketens;
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T. AFV met het oog op deze langere termijn zekerheid voornemens is de algemeen verbindend
verklaring welke de basis vormt voor haar financiering tijdig te hernieuwen;
U. het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als partij bij de Raamovereenkomst heeft
aangegeven akkoord te zijn met de aanpassingen daarvan en aanvullingen daarop zoals
vastgelegd in deze Ketenovereenkomst en de daarmee geboden langere termijn zekerheid
positief waardeert;
V. Partijen elkaar over en weer kunnen houden aan de tijdige uitvoering van de verplichtingen
welke in deze Ketenovereenkomst zijn vastgelegd;

komen het volgende overeen:

Artikel 1 – Afsprakenkader Kunststof
1. Met het maken van de afspraken zoals neergelegd in deze Ketenovereenkomst wordt het
afsprakenkader tussen gemeenten en AFV met betrekking tot kunststof verpakkingsafval
aangepast ten opzichte van de Raamovereenkomst om daarmee beter te kunnen voldoen
aan de doelstelling van Partijen als bedoeld in Overweging A.
2. Gemeenten hebben de mogelijkheid om te kiezen hun verantwoordelijkheid en risico te
beperken tot brongescheiden inzameling (“het Bronscheidingsmodel”) of tot het laten
nascheiden van hun restafval (“het Nascheidingsmodel”) als alternatief voor het
ketenregiemodel zoals neergelegd in artikel 8 van de Raamovereenkomst (“het
Ketenregiemodel”).
3. Gemeenten hebben binnen het Bronscheidingsmodel en het Nascheidingsmodel de
mogelijkheid om betrokken te blijven bij de keten na inzameling door zich aan te sluiten bij
een door of namens AFV gecontracteerd samenwerkingsverband van gemeenten dat
uitvoering geeft aan een of meerdere van de activiteiten nascheiding, opslag, overslag,
transport, sortering, vermarkting, en recycling (“de Post-collection activiteiten”) binnen de
doelstellingen van deze Ketenovereenkomst en dat hiervoor een rechtstreekse vergoeding
ontvangt van of namens AFV.
4. De keuze van een gemeente voor het Bronscheidingsmodel houdt in dat een gemeente
gedurende de looptijd van de Ketenovereenkomst de verantwoordelijkheid neemt voor de
brongescheiden inzameling bij Nederlandse huishoudens van kunststof verpakkingsafval in
combinatie met metalen verpakkingsafval en drankenkartons, conform de
samenstellingseisen zoals vastgesteld in Bijlage I (“PMD”), dat het ingezamelde PMD door of
namens AFV wordt geaccepteerd conform het beoordelingsprotocol zoals vastgesteld in
Bijlage II (“het Beoordelingsprotocol”), dat een gemeente een inzamelvergoeding ontvangt
van AFV voor het ingezamelde en geaccepteerde PMD zoals vastgesteld in Bijlage III (“de
Inzamelvergoeding”), en dat AFV of een door AFV aangewezen organisatie, dan wel een door
of namens AFV gecontracteerd samenwerkingsverband van gemeenten, de
verantwoordelijkheid neemt voor de Post-collection activiteiten, een en ander zoals nader
uitgewerkt in artikel 2 van deze Ketenovereenkomst.
5. De keuze van een gemeente voor het Nascheidingsmodel houdt in dat een gemeente haar
restafval laat nascheiden door een door of namens AFV gecontracteerde nascheider, al dan
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niet zijnde een samenwerkingsverband van gemeenten, en dat AFV dan wel de door of
namens AFV gecontracteerde nascheider de verantwoordelijkheid neemt voor de Postcollection activiteiten, een en ander zoals nader uitgewerkt in artikel 4 van deze
Ketenovereenkomst.
6. De keuze van een gemeente om vast te houden aan het Ketenregiemodel houdt in dat een
gemeente de verantwoordelijkheid houdt voor de kunststofketen van inzameling tot en met
recycling conform de bepalingen van de Raamovereenkomst en dat een gemeente een
ketenvergoeding ontvangt van AFV voor gesorteerd en aan een recycler geleverd kunststof
verpakkingsafval (“de Ketenvergoeding”), een en ander zoals nader uitgewerkt in artikel 5
van deze Ketenovereenkomst en de Raamovereenkomst. De keuze voor het
Ketenregiemodel geldt maximaal gedurende de resterende looptijd van de
Raamovereenkomst. Gemeenten kunnen reeds eerder kiezen voor een ander model conform
de bepalingen van deze Ketenovereenkomst.
7. Gemeenten zullen – ongeacht welke keuze zij maken – een deelnemersovereenkomst
aangaan met AFV dan wel een door AFV aangewezen organisatie conform het model
opgenomen in Bijlage IV (“de Deelnemersovereenkomst”).
8. De uitvoering van de Post-collection activiteiten binnen het Bronscheidingsmodel en het
Nascheidingsmodel vindt plaats binnen de kaders van Bijlage V (“de Kaderstelling Postcollection”).
9. AFV zal op geen enkele wijze dubbele vergoedingen uitkeren hetgeen onder meer betekent
dat de keuze van een gemeente voor een bepaald model met zich meebrengt dat deze
gemeente afstand doet van elk recht op een vergoeding van dezelfde activiteiten onder een
ander model. De keuze van een gemeente voor het Bronscheidingsmodel of het
Nascheidingsmodel sluit toepassing van het Ketenregiemodel voor die gemeente uit. De
keuze van een gemeente voor het Ketenregiemodel sluit toepassing van het
Bronscheidingsmodel of het Nascheidingsmodel uit. Het Bronscheidingsmodel en het
Nascheidingsmodel zijn voor een gemeente slechts in zoverre te combineren, dat het
uitgangspunt van kostenefficiëntie met zich meebrengt dat per inzamelroute een keuze kan
worden gemaakt tussen het Bronscheidingsmodel of het Nascheidingsmodel zodanig dat het
verpakkingsafval van een individueel Nederlands huishouden in geen geval vergoed zal
worden binnen beide modellen, maar slechts binnen één van deze modellen.
10. In geval een gemeente wenst over te stappen van het Ketenregiemodel naar het
Bronscheidingsmodel en/of het Nascheidingsmodel maakt zij deze keuze kenbaar aan AFV
dan wel een door AFV aangewezen organisatie en zal AFV dan wel de door AFV aangewezen
organisatie in overleg met de gemeente zorg dragen voor de zo spoedig mogelijke
implementatie van deze overstap welke plaatsvindt met ingang van de eerste dag van een
door AFV te bepalen kwartaal met als uitgangspunt dat een overstap van gemeenten zoveel
mogelijk gegroepeerd en zonder additionele kosten dient plaats te vinden. Indien een
gemeente eenmaal is overgestapt van het Ketenregiemodel naar het Bronscheidingsmodel of
het Nascheidingsmodel kan die gemeente niet meer terug overstappen naar het
Ketenregiemodel.
11. Het bepaalde in het voorgaande lid 10 van dit artikel geldt mutatis mutandis voor de
overstap van een gemeente van het Bronscheidingsmodel naar het Nascheidingsmodel of
andersom alsmede voor de overstap van een gemeenten binnen het Bronscheidingsmodel of
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het Nascheidingsmodel naar een samenwerkingsverband van gemeenten dan wel uit een
samenwerkingsverband van gemeenten als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

Artikel 2 – Bronscheidingsmodel
1. In dit artikel is het Bronscheidingsmodel als bedoeld in artikel 1 lid 4 nader uitgewerkt.
2. De gemeente draagt zorg voor de inzameling van het PMD en de aanlevering daarvan op een
op- en overslaglocatie binnen de grenzen van de betreffende gemeente of binnen een
redelijke afstand daarvan, waar het PMD beoordeeld wordt conform het
Beoordelingsprotocol.
3. Gemeenten ontvangen van AFV, na acceptatie van het PMD door of namens AFV, een
Inzamelvergoeding voor het op kostenefficiënte wijze inzamelen van brongescheiden PMD
bij Nederlandse huishoudens, binnen een doelmatig systeem van gemeentelijke inzameling
van huishoudelijke afvalstoffen. Voor vergoeding komen in aanmerking alle geaccepteerde
PMD-verpakkingen en een systeemmarge aan kunststof niet-verpakkingen en stoorstromen
conform het bepaalde in artikel 3, Bijlage I, II en III.
4. Gemeenten zullen het aandeel stoorstromen in het brongescheiden PMD zoals bedoeld in
Bijlage I verminderen conform de doelstellingen van deze Ketenovereenkomst, Bijlage III en
het bepaalde in Overweging D.
5. Ingezameld materiaal dat conform het Beoordelingsprotocol wordt afgekeurd, wordt
geadministreerd en komt niet voor vergoeding in aanmerking. Gemeenten hebben de
mogelijkheid om een challenge aan te vragen van afkeur conform het bepaalde in het
Beoordelingsprotocol.
6. De Post-Collection activiteiten worden uitgevoerd op een wijze die past bij een transparante
en maatschappelijk verantwoorde uitvoering van producentenverantwoordelijkheid.
7. De Post-collection activiteiten zijn kosteloos voor de gemeente en de gemeente zal hiervoor
geen vergoeding ontvangen. Eventuele inkomsten uit hergebruik zijn voor AFV.
8. Een gemeente krijgt van of namens AFV, dan wel van het door of namens AFV
gecontracteerde samenwerkingsverband waarbij de gemeente is aangesloten, periodiek
inzicht in de aard en hoeveelheden van de als gevolg van de Post-collection activiteiten
gerecyclede materialen afkomstig van de gemeente.
9. Partijen in het PKO krijgen van of namens AFV en/of van de door of namens AFV
gecontracteerde samenwerkingsverbanden waarbij gemeenten zijn aangesloten, periodiek
inzicht in de aard en hoeveelheden van de als gevolg van de Post-collection activiteiten
gerecyclede materialen door of namens AFV dan wel door het samenwerkingsverband.

Artikel 3 – Inzamelvergoeding
1. De hoogte van de Inzamelvergoeding wordt jaarlijks door Partijen in het PKO vastgesteld
voor het eerstvolgende jaar en is gebaseerd op de gebleken kosten bij een kostenefficiënte
uitvoering, binnen een doelmatig systeem van gemeentelijke inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen, welke in gezamenlijke opdracht van Partijen periodiek worden onderzocht.
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2. De wijze waarop de inzamelkosten en samenstelling worden gemonitord wordt vastgesteld
door Partijen in het PKO zodanig dat deze uitvoerbaar en uitlegbaar zijn. Een onderzoek naar
de inzamelkosten vindt in beginsel eens per vier jaar plaats, tenzij wijzigingen in
inzamelbeleid en/of wet- of regelgeving naar het oordeel van Partijen in het PKO aanleiding
geven dit te vervroegen. Het monitoren van de samenstelling vindt jaarlijks plaats.
3. Niet-verpakkingen en stoorstoffen worden niet vergoed behoudens een systeemmarge aan
insleep. De systeemmarge voor niet-verpakkingen is 4 procent van het ingezamelde gewicht.
De systeemmarge voor stoorstoffen (type II) is 15 procent van het ingezamelde gewicht in
2020 en wordt jaarlijks met 1 procentpunt verlaagd tot 10 procent van het ingezamelde
gewicht in 2025, een en ander conform het bepaalde in Bijlage III.
4. De inzamelvergoeding wordt berekend door de inzamelkosten te corrigeren voor indexatie
en objectief meetbare responswijzigingen alsmede voor eventuele overschrijdingen van de
systeemmarges in de jaarlijks te meten samenstelling over het voorgaande jaar (T); deze
correcties gelden niet met terugwerkende kracht maar worden doorberekend in de
Inzamelvergoeding voor het eerstvolgende jaar (T+2). Indien uit de over het voorgaande jaar
(T) gemeten samenstelling blijkt dat het gewichtsaandeel stoorstoffen (type II) in het PMD
hoger ligt dan de voor dat jaar (T) geldende systeemmarge voor stoorstoffen (type II)
conform het bepaalde in het voorgaande lid 2 van dit artikel, dan wordt deze overschrijding,
tot de initiële systeemmarge voor stoorstoffen (type II) van 15 procent in 2020, voor 50
procent gecorrigeerd in de Inzamelvergoeding voor het eerstvolgende jaar (T+2). Voor zover
deze overschrijding tevens hoger ligt dan de initiële systeemmarge voor stoorstoffen (type II)
van 15 procent in 2020, wordt het meerdere voor 100 procent gecorrigeerd in de
Inzamelvergoeding voor het eerstvolgende jaar (T+2).

Artikel 4 – Nascheidingsmodel
1. In dit artikel is het Nascheidingsmodel als bedoeld in artikel 1 lid 5 nader uitgewerkt.
2. De gemeente draagt zorg voor de inzameling van restafval en biedt haar restafval aan bij een
door of namens AFV gecontracteerde nascheider, al dan niet zijnde een
samenwerkingsverband van gemeenten.
3. Met ingang van 2021 ontvangt de gemeente van AFV dan wel via de door of namens AFV
gecontracteerde nascheider, een door Partijen in het PKO nader uit te werken landelijke
inzamelvergoeding, gebaseerd op de gebleken kosten voor het op kostenefficiënte wijze
inzamelen van het gewichtsaandeel na te scheiden kunststof en metalen verpakkingsafval en
drankenkartons in het voor nascheiding geschikte restafval van Nederlandse huishoudens.
4. De Post-collection activiteiten zijn kosteloos voor de gemeente en de gemeente zal hiervoor
geen vergoeding ontvangen. Eventuele inkomsten uit hergebruik van verpakkingen in het na
te scheiden restafval zijn voor AFV.
5. De Post-collection activiteiten worden uitgevoerd op een wijze die past bij een transparante
en maatschappelijk verantwoorde uitvoering van producentenverantwoordelijkheid.
6. De door of namens AFV gecontracteerde nascheider ontvangt een rechtstreekse vergoeding
van of namens AFV voor de door haar uitgevoerde Post-collection activiteiten.
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7. Als alternatief voor het bepaalde in lid 2 t/m 4 en 6 van dit artikel, kunnen gemeenten die
hun restafval niet wensen aan te bieden bij een door of namens AFV gecontracteerde
nascheider, maar bij een andere nascheider, met ingang van 2023 een vergoeding ontvangen
waarvan de hoogte gelijk is aan de Inzamelvergoeding als bedoeld in artikel 3 voor het
nagescheiden gewicht aan kunststof en metalen verpakkingsafval en drankenkartons indien
zij dit nagescheiden materiaal aanbieden aan, en dit nagescheiden materiaal geaccepteerd
wordt door, AFV dan wel een daarvoor door AFV aangewezen organisatie, een en ander
conform nader door Partijen in het PKO uit te werken voorwaarden.
8. Een gemeente krijgt van of namens AFV, dan wel van de door of namens AFV
gecontracteerde nascheider, periodiek inzicht in de aard en hoeveelheden van de als gevolg
van de Post-collection activiteiten nagescheiden en gerecyclede materialen.
9. Partijen in het PKO krijgen van of namens AFV en/of van de door of namens AFV
gecontracteerde nascheiders, periodiek inzicht in de aard en hoeveelheden van de als gevolg
van de Post-collection activiteiten nagescheiden en gerecyclede materialen.

Artikel 5 – Ketenregiemodel
1. In dit artikel is het Ketenregiemodel als bedoeld in artikel 1 lid 6 nader uitgewerkt.
2. Op het Ketenregiemodel zijn onverkort de voorwaarden van toepassing die gelden onder de
Raamovereenkomst en de bijbehorende addenda alsmede het Uitvoerings- en
Monitoringprotocol.
3. Gemeenten ontvangen van AFV een Ketenvergoeding voor het inzamelen dan wel inzamelen
en nascheiden en vervolgens sorteren van kunststof verpakkingsafval en drankenkartons
indien en voor zover dit is aangeleverd bij een gecertificeerde recycler binnen de Europese
Economische Ruimte en voldoet aan de geldende kwaliteitseisen en specificaties.
4. Gemeenten ontvangen van AFV een vermarktingsvergoeding zoals gehanteerd onder de
Raamovereenkomst als onderdeel van de Ketenvergoeding welke na afloop van een
kalenderjaar door AFV wordt berekend op grond van het gewogen gemiddelde van
poorttarieven van gecertificeerde recyclers binnen de Europese Economische Ruimte ten
aanzien van kunststof verpakkingsafval dat voldoet aan de geldende kwaliteitseisen en
specificaties ongeacht binnen welk model deze poorttarieven zijn aangeboden.
5. Indien een gemeente geen keuze kenbaar heeft gemaakt voor het Bronscheidingsmodel of
het Nascheidingsmodel geldt voor de gemeente het Ketenregiemodel tot uiterlijk 1 januari
2023.
6. Het Ketenregiemodel komt te vervallen op uiterlijk 1 januari 2023, gelijktijdig met het einde
van de Raamovereenkomst.

Artikel 6 – Platform Ketenoptimalisatie
1. Partijen vormen samen het PKO, komen als zodanig regelmatig bijeen en richten zich daarbij
te goeder trouw op de doelstelling van de samenwerking als opgenomen in Overweging A en
alle in het kader van deze Ketenovereenkomst met wederzijdse instemming van Partijen te
nemen besluiten.
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2. In het PKO wordt communicatie met inwoners afgestemd omtrent de inzameling van
verpakkingsafval, stellen Partijen een innovatieagenda op, stellen zij periodiek de
samenstellingseisen van PMD, het Beoordelingsprotocol, en de Inzamelvergoeding vast op de
in bijlage I, II en III voorziene wijze, en stellen zij voorwaarden, standaarden en protocollen
vast in een Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP) ter nadere uitwerking van deze
Ketenovereenkomst, waarbij ruimte wordt geboden voor afwijkingen in het belang van
innovatie, voor zover deze ten goede komen aan het doel van de samenwerking als bedoeld
in overweging A. In dit kader genomen besluiten van Partijen in het PKO zijn bindend voor
Partijen op grond van deze Ketenovereenkomst alsmede voor individuele gemeenten op
grond van de Deelnemersovereenkomst.
3. Partijen faciliteren middels het PKO overleg tussen organisaties die actief zijn in de
verpakkingsketens en stellen waar nodig werkgroepen in om besluitvorming voor te
bereiden, door Partijen in het PKO, m.b.t. actuele ontwikkelingen in de verpakkingsketens
en/of de uitvoering van deze Ketenovereenkomst.
4. Partijen monitoren de uitvoering van de afspraken neergelegd in deze Ketenovereenkomst
en evalueren de uitkomsten daarvan indien nodig in het PKO.
5. Partijen kunnen de uitkomsten van hun overleg in het PKO betrekken in hun overlegvormen
met vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat indien daartoe
aanleiding is.
6. Partijen zullen via het PKO aan hen gerapporteerde milieuprestaties openbaar maken op een
nader door hen te bepalen wijze.
7. Partijen stellen een reglement vast inzake de samenstelling en werkwijze van het PKO.

Artikel 7 – Overige Materialen
1. Tussen Partijen geldende afspraken over vergoedingen en regie t.a.v. de
verpakkingsmaterialen glas, hout en papier/karton worden gedurende de looptijd van de
Raamovereenkomst gecontinueerd onder deze Ketenovereenkomst tenzij op enig moment
door Partijen in het PKO andersluidende afspraken worden gemaakt. Binnen het PKO leggen
Partijen voor het einde van Raamovereenkomst afspraken vast over vergoeding en regie
t.a.v. voornoemde verpakkingsmaterialen voor de resterende looptijd van de
Ketenovereenkomst.

Artikel 8 – Looptijd en Toepasselijk Recht
1. Deze Ketenovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2020 en duurt tot en met 31
december 2024 (“de Einddatum”). De overeenkomst wordt automatisch verlengd met een
periode van vijf jaren, zijnde tot en met 31 december 2029, tenzij een van beide Partijen de
overeenkomst tegen de Einddatum schriftelijk opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van ten minste acht maanden.
2. Partijen gaan begin 2023 met elkaar in overleg ter evaluatie van deze Ketenovereenkomst en
zullen daarbij tevens nadrukkelijk, indien zij beiden geen gebruik wensen te maken van de
opzeggingsbevoegdheid op grond van het voorgaande lid 1 van dit artikel, de mogelijkheden
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verkennen van een verlengingsoptie voorbij 2029 teneinde het langere termijn perspectief
van deze Ketenovereenkomst overeind te houden.
3. De Bijlagen maken deel uit van deze Ketenovereenkomst en kunnen tussentijds door Partijen
in het PKO worden aangepast conform het bepaalde in deze Ketenovereenkomst.
4. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in deze Ketenovereenkomst en de Raamovereenkomst
prevaleert het bepaalde in deze Ketenovereenkomst. Binnen het Bronscheidingsmodel en
het Nascheidingsmodel zijn de artikelen 2.2, 6, 7, 8.2, 8.3 en 10 van de Raamovereenkomst
vervangen door het bepaalde in deze Ketenovereenkomst voor de verpakkingsmaterialen
kunststof en metaal alsmede voor drankenkartons.
5. Deze Ketenovereenkomst eindigt indien AFV niet langer kan beschikken over haar
financiering als gevolg van een beëindiging of niet-verlenging van de algemeen
verbindendverklaring welke voor deze financiering de basis is.
6. Elk van beide Partijen is gerechtigd deze Ketenovereenkomst op te zeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van ten minste drie maanden indien als gevolg van een op het moment
van aangaan van deze Ketenovereenkomst onvoorziene wijziging in wet- of regelgeving de
naleving van deze Ketenovereenkomst voor deze Partij redelijkerwijs onmogelijk is dan wel
zodanig nadelig dat naleving redelijkerwijs niet van deze Partij kan worden verlangd.
7. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om elk eventueel geschil tussen hen in relatie
tot deze Ketenovereenkomst of het PKO op minnelijke wijze en in goed overleg op te lossen.
8. Deze Ketenovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Eventuele
geschillen in verband met deze Ketenovereenkomst of het PKO worden bij uitsluiting in
eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag, tenzij
Partijen alsnog anders overeenkomen.
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Bert Roetert
Voorzitter

Jan van Zanen
Voorzitter

Bijlagen:
Bijlage I – Samenstellingseisen PMD
Bijlage II – Beoordelingsprotocol PMD
Bijlage III – Inzamelvergoeding
Bijlage IV - Deelnemersovereenkomst
Bijlage V – Kaderstelling Post-collection
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Bijlage I – Samenstellingseisen PMD
Materiaalspecificatie PMD
Specificatienummer UMP-534 - Specificatiedatum 11/2019
Materiaal:

PMD

A Specificatie / Beschrijving
Gebruikte, schud-, schrap- en/of schraaplege verpakkingen en niet-verpakkingen afkomstig van
Nederlandse huishoudens, (vrijwel volledig) bestaande uit kunststof, metaal en/of
drankenkartons* en vervaardigd van
Materiaalsoort
Kunststof
Metaal

lengte
stuksgewicht
volume
≤ 75 cm*
≤ 500 gram
≤ 5 liter
≤ 75 cm
≤ 500 gram
≤ 5 liter
Drankenkartons, bestaand uit karton/PE of karton/aluminium/PE
Bovenstaande waarden betreffen de oorspronkelijke afmeting/gewicht/volume van de
(niet-)verpakking.
Materialen als doppen, deksels, wikkels, seals en etiketten mogen nog (los) aanwezig zijn
B Zuiverheid
Minstens 85 gewichts-% conform A Specificatie / Beschrijving
C Stoorstromen
Stoorstromen Categorie I
Maximaal totaal aandeel Stoorstromen Categorie I

0%

Niet toegestaan vanwege wet- en regelgeving of gevaarlijk voor medewerkers (zie Annex I)
Stoorstromen Categorie II
Maximaal totaal aandeel Stoorstromen Categorie II

15%

Schadelijk voor proces en/of negatieve invloed op kwaliteit outputstromen (zie hieronder en
Annex II)
Producteigen materiaal:
Materiaalsoort
Kunststof
Metaal
Annex II

lengte
> 75 cm*
> 75 cm

stuksgewicht
> 500 gram
> 500 gram

volume
> 5 liter
> 5 liter

Productvreemd materiaal:
-

Glas, (hygiënisch/sanitair) papier, karton, stenen, rubber, textiel, hout,
incontinentiemateriaal, elektrische apparaten, groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

D Levervorm en acceptatie
-

Los gestort of geperst / gebaald, waarbij de verdichtingsgraad van het materiaal voldoet
aan de acceptatie-eisen voor een ongestoorde sortering
Visueel herkenbaar als PMD
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* Praktijktoetsing vindt nog plaats op de beschrijving (‘kunststof, metaal en/of drankenkartons’ v.s. ‘één type
materiaal’), de maximale lengte van kunststoffolies en categorie II stoorstromen.

Annex I (categorie I)
Het materiaal dient vrij te zijn van de volgende verontreinigingen die veiligheidsrisico’s in de keten
van inzameling tot en met recycling opleveren, waaronder:
-

Injectienaalden
Chemisch afval (KCA)
Gevaarlijk afval (KGA)
Recipiënten van chemische producten
Medicinaal- en ziekenhuisafval
Dierlijk afval (zoals kadavers en slachtafval)
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* Praktijktoetsing vindt nog plaats op de beschrijving (‘kunststof, metaal en/of drankenkartons’ v.s. ‘één type
materiaal’), de maximale lengte van kunststoffolies en categorie II stoorstromen.

Annex II (categorie II)
Deze lijst betreft verpakkingen en niet-verpakkingen die voldoen aan de criteria zoals omschreven
onder A van de specificatie, maar toch als stoorstroom zijn gedefinieerd, in aanvulling op de onder C
Stoorstromen gedefinieerde. Deze lijst is dynamisch en kan, na goedkeuring in PKO, worden aangevuld
op basis van ervaring*.
•
•

Kitkokers
(Niet-)verpakkingen vervaardigd uit piepschuim (EPS)
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* Praktijktoetsing vindt nog plaats op de beschrijving (‘kunststof, metaal en/of drankenkartons’ v.s. ‘één type
materiaal’), de maximale lengte van kunststoffolies en categorie II stoorstromen.

Bijlage II – Beoordelingsprotocol PMD

Platform Ketenoptimalisatie
Beoordelingsprotocol PMD
versie 17-12-2019

1. Doel beoordelingsprotocol
Het doel van dit protocol is om te beschrijven hoe het visuele acceptatieproces van een
door of namens een gemeente aangeleverde vracht PMD-materiaal dient te worden
uitgevoerd op alle overslaglocaties voor PMD afkomstig van Nederlandse huishoudens.
De basis van dit protocol is het door Midwaste/HVC sinds medio 2017 in de praktijk
gehanteerde acceptatieprotocol en werkvoorschrift. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat het
door haar op- en overslaglocaties geaccepteerde PMD-materiaal gemiddeld maximaal 15%
stoorstromen bevat.

2. Uitgangspunten PMD
In Bijlage 1 is de materiaalspecificatie voor PMD opgenomen. Voor de samenstelling van
PMD wordt in deze specificatie uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
-

PMD bestaat voor minimaal 85% uit kunststoffen, metalen en/of drankenkartons;
(niet-)verpakkingen bestaan (vrijwel volledig) uit kunststof, metaal en/of drankenkartons;
(niet-)verpakkingen zijn schud-, schenk- en/of schraapleeg;
Initiële lengte, gewicht en inhoud van de (niet-)verpakkingen dient niet meer te zijn dan
respectievelijk 75 cm1, 500 gram en 5 liter;
Het PMD is afkomstig van Nederlandse huishoudens.

Bovenstaande uitgangspunten vormen de basis voor de acceptatie dan wel afkeur van de
ingezamelde vrachten PMD op de overslaglocaties.

3. Stappenplan Acceptatie
De procedure voor de acceptatie van PMD start nadat de vracht PMD-materiaal is
ingewogen op de overslaglocatie. De procedure wordt uitgevoerd door de acceptant die
door de overslaglocatie hiervoor is aangewezen.
Stap 1.
Stap 2.
Stap 3.

Bepaal de stortplek van de vracht en communiceer deze aan de chauffeur.
Spreid de vracht indien noodzakelijk uit door middel van een kraan of shovel.
Inspecteer en controleer de vracht visueel op basis van het schema in tabel 1.

1

Toetsing van de restricties in de praktijk vindt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden plaats na start
van toepassing van onderhavig beoordelingsprotocol.
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4. Visuele beoordeling van de vracht
Tabel 1 is gebaseerd op de materiaalspecificatie van ingezameld PMD-materiaal (Bijlage 1),
deze tabel omschrijft de voorwaarden voor acceptatie, deelafkeur en volledige afkeur. Indien
noodzakelijk dient de vracht uitgespreid te worden door een kraan en/of shovel zodat de
volledige vracht goed gecontroleerd kan worden door de acceptant.
Tabel 1 Acceptatievoorwaarden
Omschrijving

Acceptatie

Deelafkeur

Volledige
afkeur

Niet aanwezig
0%

Geconcentreerd
aanwezig;
eenvoudig en
veilig geheel te
verwijderen

Verspreid
aanwezig en niet
eenvoudig en
veilig geheel te
verwijderen

≤ 15% aanwezig

Geconcentreerd
aanwezig;
eenvoudig en
veilig te
verwijderen tot
≤ 15%

Verspreid
aanwezig en niet
eenvoudig en
veilig geheel te
verwijderen tot
≤ 15%

Type I

0%

Niet toegestaan vanwege wet- en
regelgeving of gevaarlijk voor
medewerkers
Voor voorbeelden zie Specificatie PMD
Annex I in bijlage 1
Type II

≤ 15%

Schadelijk voor proces en/of negatieve
invloed op kwaliteit outputstromen
Voor voorbeelden zie Specificatie PMD
Annex II in bijlage 1

Aangezien sprake is van een visuele controle op basis waarvan acceptatie dan wel afkeur
plaatsvindt, is het noodzakelijk om hulpmiddelen aan te reiken om te komen tot een zo juist
mogelijke beoordeling. In tabel 2 worden hiertoe grenswaarden gesteld in gewicht en
volume.
Tabel 2 Hulpmiddel inschatting 15% stoorstromen
Totaal gewicht in vracht
1 ton
2 ton
2,5 ton
4 ton
6 ton
8 ton
10 ton
12 ton
15 ton
20 ton

Grenswaarde (gewicht)
0,15 ton
0,3 ton
0,0375 ton
0,6 ton
0,9 ton
1,2 ton
1,5 ton
1,8 ton
2,25 ton
3 ton

Grenswaarde (volume)
1 m3
2 m3
2,5 m3
4 m3
6 m3
8 m3
10 m3
12 m3
15 m3
20 m3

5. Acceptatie
Wanneer een acceptant constateert dat de vracht geen stoorstromen Type I en minder dan
15% stoorstromen Type II bevat wordt de vracht geaccepteerd. Bij acceptatie wordt het
beoordelingsformulier PMD (zie bijlage 2) zo goed en compleet mogelijk ingevuld, inclusief
een goede indicatie van de eventuele stoorstromen.
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6. Deel afkeur
Wanneer een vracht geconcentreerde stoorstromen Type I of II bevat, maar deze zijn
eenvoudig en veilig met de kraan/shovel te verwijderen, dan wordt de vracht gedeeltelijk
afgekeurd.
Stappenplan deelafkeur vracht:
Stap 1.
Noteer de herkomst van de vracht:
- Kenteken voertuig;
- Afvalstroomnummer;
- Datum;
- Weegbonnummer.
Stap 2.
Verwijder de stoorstromen zo goed als mogelijk met kraan of shovel en verzamel
deze zodanig gescheiden dat de volgende stappen kunnen worden uitgevoerd.
Stap 3.
Fotografeer de deelafkeur.
Stap 4.
Vul het beoordelingsformulier PMD (zie bijlage 2) zo goed en compleet mogelijk
in, inclusief een goede indicatie van de stoorstromen.
Stap 5.
Weeg de deelafkeur afkomstig uit de zojuist gestorte vracht separaat 2.
Stap 6.
Administreer de deelafkeur als huishoudelijk restafval op het hiervoor specifiek
aangemaakte afvalstroomnummer.
Stap 7.
Registreer het netto geaccepteerde gewicht (bruto gewicht minus gewicht
deelafkeur).
Stap 8.
Informeer de leverancier (meestal de gemeente waaruit de vracht afkomstig is)
vergezeld met de in de vorige stappen vastgelegde informatie.

7. Volledige afkeur
Wanneer een vracht:
- Type I stoorstromen bevat en het is niet mogelijk om de stoorstromen eenvoudig en veilig
te verwijderen of;
- Voor meer dan 15% uit Type II stoorstromen bestaat en het is niet mogelijk om de
stoorstromen eenvoudig en veilig te verwijderen of terug te brengen tot 15%;
dan wordt de vracht volledig afgekeurd. Volg hiervoor de onderstaande stappen.
Stappenplan volledige afkeur vracht:
Stap 1.
Noteer de herkomst van de vracht:
- Kenteken voertuig;
- Afvalstroomnummer;
- Datum;
- Weegbonnummer.
Stap 2.
Maak overzichtsfoto’s van de gehele vracht waarop duidelijk te zien is waarom
de vracht afgekeurd wordt en maak een foto van het begeleidingsdocument.
Stap 3.
Vul het beoordelingsformulier PMD (zie bijlage 2) zo goed en compleet mogelijk
in, inclusief een goede indicatie van de stoorstromen.

in de praktijk vergt het meer inspanning om iedere deelafkeur apart te registreren of om te bepalen wat de
verdeelsleutel is per gemeente. Dit punt zal in de eerste evaluatie verder uitgewerkt worden.
2
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Stap 4.
Stap 5.
Stap 6.

Informeer de leverancier (meestal de gemeente waaruit de vracht afkomstig is)
vergezeld met de in de vorige stappen vastgelegde informatie.
Bewaar de vracht apart totdat leverancier binnen 1 werkdag aangeeft of er
gechallenged wordt.
Bij geen challenge: Administreer de afkeur als huishoudelijk restafval op het
hiervoor specifiek aangemaakte afvalstroomnummer.
Bij challenge: Indien een vracht volledig wordt afgekeurd bestaat de
mogelijkheid voor een gemeente om een challenge van de afkeur aan te
vragen. In het geval van een challenge zal door een onafhankelijke partij
nogmaals een visuele inspectie van de afgekeurde vracht volgens hetzelfde
stappenplan worden uitgevoerd.
En er wordt een rapport gemaakt waarom de vracht wordt goedgekeurd of
alsnog afgekeurd.
Na challenge toch goedgekeurd: Vracht wordt geaccepteerd.
Na challenge niet goedgekeurd: Administreer de afkeur als huishoudelijk restafval
op het hiervoor specifiek aangemaakte afvalstroomnummer.
Indien blijkt dat de vracht terecht is afgekeurd draagt de gemeente de kosten
voor de challenge. Wanneer de vracht onterecht is afgekeurd komen de kosten
voor de challenge voor rekening van de overslaglocatie.
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Bijlage 1: Materiaalspecificatie PMD
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Annex I (categorie I stoorstromen)
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Annex II (categorie II stoorstromen)
Deze lijst betreft verpakkingen en niet-verpakkingen die voldoen aan de criteria zoals
omschreven onder A van de specificatie, maar toch als stoorstroom zijn gedefinieerd, in
aanvulling op de onder C gedefinieerde stoorstromen. Deze lijst is dynamisch en kan, na
goedkeuring in PKO, worden aangevuld op basis van ervaring3.
-

Kitkokers
(Niet-)verpakkingen vervaardigd uit piepschuim (EPS)
(Niet-) verpakkingen vervaardigd uit PVC

Daarnaast zijn er verpakkingen en niet-verpakkingen die niet voldoen aan de restricties uit de
materiaalspecificatie PMD voor wat betreft de lengte, het gewicht en het volume voor
producteigen materiaal zoals omschreven onder C (stoorstromen). Ten behoeve van
inwoner-communicatie door gemeenten wordt, mede op basis van een uitvraag bij de
inzamelaars, sorteerders en recyclers van het Nederlands PMD-materiaal, een lijst opgesteld
met voorbeelden van (niet-)verpakkingen die niet aan de specificatie voldoen en waarom
ze een stoorstroom vormen. Deze informatie kan de basis bieden voor
communicatiecampagnes voor een betere bewustwording. Hierbij valt bijvoorbeeld te
denken aan:
-

Te grote stukken plastic, zoals landbouwfolie, worteldoek en zwembadjes.
Te lange stukken zoals, tuinslang, touwen en snoeren.
Samengestelde materialen, zoals verpakkingen met inhoud en koffiecapsules.
Storende materialen die te zwaar zijn, zoals BBQ’s en biodegradeerbare verpakkingen.
Niet doelstromen, zoals elektrische apparaten, organisch afval en stenen.
Seizoensgebonden stoorstromen, waaronder kerstboomnetten.

Praktijktoetsing vindt nog plaats op de beschrijving (‘kunststof, metaal en/of drankenkartons’ v.s. ‘één type
materiaal’), de maximale lengte van kunststoffolies en categorie II stoorstromen.
3

Pagina 8/10

Bijlage 2: Beoordelingsformulier
Beoordelingsprotocol overslagstations – Kwaliteitsformulier PMD kunststof
verpakkingsafval
Datum
Bedrijfsnaam overslagstation
Kenteken wagen
Gemeente
Bonnummer ( weegbon / begeleidingsbiljet)
Afvalstroomnummer
Totale Hoeveelheid
Algemene indruk

Vracht geaccepteerd
Naam acceptant
Paraaf acceptant

Categorie I:
☐ Gevaarlijk, chemisch afval
☐ Injectienaalden
☐ Slachtafval/kadavers
☐ Medisch afval
☐ Recipiënten van chemische producten
☐ Anders:
Categorie II (stoorstromen die wel voldoen
aan specificatie):
☐ Kitkokers
☐ (Niet)-verpakkingen bestaande uit
piepschuim

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………… m3/kg
………………………………………………… % wel P
………………………………………………… % wel M
………………………………………………… % wel D
Ja
Nee
☐
☐
Naam Chauffeur
Paraaf chauffeur

Voldoet niet aan specificatie:
☐ Te lang: Touwen, tapes, snoeren, lijnen etc.
☐ Te groot: Landbouwfolie, worteldoek etc.
☐ Te zwaar: grotere metalen stukken, etc.
☐ Volle verpakkingen
☐ Bouwmaterialen (beton, hout, ijzer etc.)
☐ Organisch afval
☐ Elektronica
☐ Textiel
☐ Anders:

☐ (Niet-) verpakkingen bestaande uit PVC
☐ Anders:

Volledige afkeur?
Hoeveel foto’s
Is leverancier geïnformeerd?
Bij volledige afkeur, challenge?
Actie na afkeur
Naam acceptant
Paraaf acceptant

Ja
Nee
☐
☐
………………………………………………………………………
☐
☐
☐
☐
………………………………………………………………………
Naam chauffeur
Paraaf chauffeur
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Bijlage 3: Stroomschema (deel) afkeur
[@Nader in te vullen na evaluatie]
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Bijlage III - Inzamelvergoeding
Hoogte Inzamelvergoeding 2020
Brongescheiden PMD welke afkomstige is van Nederlandse huishoudens en voldoet aan de
samenstellingseisen van bijlage I, en is geaccepteerd op basis van de beschreven werkwijze in bijlage
II, komt in aanmerking voor een Inzamelvergoeding. De hoogte van de Inzamelvergoeding voor 2020
is vastgesteld op € 261 / ton. Dit is vastgesteld door de inzamelkosten in 2018 ad € 269 per ton PMD
te corrigeren voor 3 procent overschrijding van de systeemmarge voor kunststof niet-verpakkingen
(zie berekening aan het einde van deze bijlage).

Bepaling hoogte Inzamelvergoeding
Vierjaarlijks wordt onderzoek gedaan naar de landelijk gemiddelde inzamelkosten voor en de
samenstelling van brongescheiden PMD. Het eerste onderzoeksjaar is 2020. De gemiddelde
inzamelkosten en samenstelling in een jaar (jaar T) worden gebruikt voor de berekening van de
Inzamelvergoeding twee jaar daarop (jaar T+2). In de tussenliggende jaren worden de inzamelkosten
en samenstelling herijkt op basis van (beperkt) samenstellingsonderzoek, het gebruik van
kostenindexen en respons.
Kunststof niet-verpakkingen en stoorstoffen worden niet vergoed behoudens een systeemmarge
aan insleep. Deze systeemmarges worden enkel gebruikt voor de vaststelling van toekomstige
vergoedingen. De systeemmarges zijn opgenomen in de onderstaande tabel:
Systeemmarge
Kunststof nietStoorstromen
per jaar
verpakkingen
2020
4%
15%
2021
4%
14%
2022
4%
13%
2023
4%
12%
2024
4%
11%
2025
4%
10%
De hoogte van de Inzamelvergoeding wordt jaarlijks berekend op basis van landelijk gemiddelde
inzamelkosten bij kostenefficiënte uitvoering voor brongescheiden PMD, gecorrigeerd met de
correctiefactor. De correctiefactor bestaat uit de nationaal gemeten samenstelling verminderd met
de systeemmarge. Dit gebeurt in drie stappen:
1. Bepaling correctiefactor per systeemmarge (jaar T-2) vermindert met de gemeten landelijke
samenstelling1 (jaar T-2);
2. Optelling correctiefactoren tot één totale correctiefactor;
3. Gemeten inzamelkosten (jaar T-2) verminderen met de totale correctiefactor.
Ad stap 1: Indien in een bepaald jaar het percentage stoorstromen hoger is dan 15% dan worden
over dat jaar twee correctiefactoren voor stoorstromen berekend:
A een correctiefactor over het verschil tussen het percentage stoorstromen onder de 15% en de
systeemmarge, gedeeld door twee en
B een correctiefactor over het verschil tussen het percentage stoorstromen boven de 15% en de
systeemmarge.
Op deze wijze wordt het risico van langzamere daling van stoorstoffen, zoals getoond in de
bovenstaande tabel, door zowel AFV als de gemeenten gedragen.
1

Hiervoor wordt een meetprotocol opgesteld.
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Berekening hoogte inzamelvergoeding 2020
Stappen 1 en 2: bepaling correctiefactoren en de totale correctiefactor. Zie onderstaande tabel.
Systeemmarge
Landelijke
Correctiefactor
samenstelling 2018
Kunststof niet4%
7%
-3%
verpakkingen
Stoorstromen
15%
15%
0%
Totale correctiefactor
-3%
Stap 3: berekening Inzamelvergoeding. € 269 * (100%-3%) = € 261/ton.
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Bijlage IV – Deelnemersovereenkomst

Deelnemersovereenkomst

In het kader van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 - 2029

inzameling en recycling verpakkingsafval van huishoudens

betreffende

Gemeente […]

Deelnemersovereenkomst gemeente
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Partijen:

1. Stichting Nedvang, statutair gevestigd te Rotterdam, geregistreerd in het Handelsregister onder
27282303, hierna te noemen “Nedvang”;
en,
2. De Gemeente […], hierbij ingevolge het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar burgemeester, dan wel haar daartoe op grond van het bepaalde in
artikel 171 Gemeentewet gemachtigde, handelend ter uitvoering van een besluit van burgemeester
en wethouders, hierna te noemen de “Gemeente”;

Partij onder 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”.

OVERWEGENDE DAT:
a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (“VNG”) en Stichting Afvalfonds Verpakkingen (“AFV”),
na goedkeuring in respectievelijk de ledenvergadering van de VNG op 29 november 2019 en de
bestuursvergadering van AFV op 17 december 2019, op 17 december 2019 de Ketenovereenkomst
Verpakkingen 2020 - 2029 (“de Ketenovereenkomst”) zijn aangegaan ter aanvulling en opvolging van
de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 -2022 (“de Raamovereenkomst”) vanuit hun gezamenlijke
streven naar circulaire economie voor verpakkingen: naar het zoveel mogelijk sluitend maken van
verpakkingsketens, om hergebruik van fossiele grondstoffen te verbeteren en maatschappelijke
kosten te doen dalen, doordat de keten kan voldoen aan de vraag naar kwalitatief goed recyclaat;
b. VNG en AFV in de Ketenovereenkomst overeen zijn gekomen, dat zij samen het Platform
Ketenoptimalisatie (“het PKO”) vormen, als zodanig regelmatig bijeen komen en zich daarbij te
goeder trouw richten op de doelstelling van de samenwerking als opgenomen in Overweging A van
de Ketenovereenkomst inclusief bijlagen en alle in het kader van de Ketenovereenkomst met
wederzijdse instemming van VNG en AFV te nemen besluiten;
c. Partijen een samenwerking zijn aangegaan, vastgelegd in opeenvolgende
deelnemersovereenkomsten, ter uitvoering van achtereenvolgens de Raamovereenkomst 2007 2012 (“de Raamovereenkomst Oud”, zoals vastgelegd in “de Deelnemersovereenkomst Oud”) en de
Raamovereenkomst (zoals vastgelegd in “de Deelnemersovereenkomst ROV”), en welke
samenwerking zij wensen te continueren onder de Ketenovereenkomst met inbegrip van alle rechten
en plichten zoals deze in de Ketenovereenkomst zijn vastgelegd en zoals deze voortvloeien uit met
wederzijdse instemming van VNG en AFV te nemen besluiten in het PKO;
d. de uitvoerings- en monitoringsafspraken in het kader van voornoemde samenwerking zijn
vastgelegd in een Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (“het UMP”) welke periodiek door VNG en
AFV in het PKO zal worden vastgesteld;
e. de Ketenovereenkomst voorziet in een deelnemersovereenkomst (“deze
Deelnemersovereenkomst”), aangehecht als Bijlage IV van de Ketenovereenkomst, welke alle
Nederlandse gemeenten zullen aangaan met AFV dan wel een door AFV aangewezen organisatie;
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f. AFV haar uitvoeringsorganisatie Nedvang heeft aangewezen om deze Deelnemersovereenkomst af
te sluiten met alle Nederlandse gemeenten;
g. de Deelnemersovereenkomst ROV zoals deze gold tussen Partijen voorziet in een
wijzigingsbevoegdheid van Nedvang, mits deze wijzigingen tot stand zijn gekomen na overleg met de
VNG, aan welke voorwaarde onder meer is voldaan blijkens de integratie van deze
Deelnemersovereenkomst in de tussen VNG en AFV afgesloten Ketenovereenkomst;
h. deze Deelnemersovereenkomst geldt als wijziging van de Deelnemersovereenkomst ROV welke
wijziging door Nedvang alsmede de VNG schriftelijk is medegedeeld aan de Gemeente en met
terugwerkende kracht in werking treedt op 1 januari 2020 gelijktijdig aan de inwerkingtreding van de
Ketenovereenkomst;

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Definities en vergoedingsopties
1. Alle met een beginhoofdletter aangeduide begrippen verwijzen naar de definities die zijn
opgenomen in deze Deelnemersovereenkomst, de Ketenovereenkomst, en het UMP. In geval van
strijdigheid tussen voornoemde documenten prevaleert het bepaalde in de in vorige volzin eerder
genoemd document boven het bepaalde in een in die volzin later genoemd document.
2. Bestaande vergoedingsopties welke van kracht zijn tussen Partijen voorafgaand aan de
inwerkingtreding van deze Deelnemersovereenkomst worden gecontinueerd zolang de
Ketenovereenkomst en het UMP in deze vergoedingsopties voorzien en de Gemeente geen keuze
voor een andere vergoedingsoptie schriftelijk aan Nedvang kenbaar heeft gemaakt en Nedvang de
inwerkingtreding van de door de Gemeente gekozen vergoedingsoptie niet schriftelijk aan de
Gemeente heeft bevestigd. Vergoedingsopties voorzien in de Raamovereenkomst komen te vervallen
na het verstrijken van de looptijd van de Raamovereenkomst. Alle door de Gemeente gekozen
vergoedingsopties zullen schriftelijk tussen Partijen worden vastgelegd.

Artikel 2. Verplichtingen
1. De Gemeente en Nedvang verplichten zich naar elkaar om - elk voor de aan hen toegekende rol zich te houden aan het bepaalde in de Ketenovereenkomst en de Raamovereenkomst gedurende de
respectieve looptijden van beide overeenkomsten alsmede de in dat kader genomen besluiten van
AFV en VNG in het PKO.
2. De Gemeente draagt per Materiaalsoort zorg voor de gescheiden inzameling van verpakkingsafval
dan wel de inzameling en nascheiding van verpakkingsafval zodat de producenten en importeurs aan
hun verplichtingen uit hoofde van het Besluit kunnen voldoen. De Gemeente zal dienaangaande een
zodanige administratie (de “Afvaladministratie”) voeren dat voldaan wordt aan de verplichtingen
zoals vastgesteld in deze Deelnemersovereenkomst, de Ketenovereenkomst en het UMP. De
Gemeente zal medewerking verlenen aan alle met de Ketenovereenkomst en/of het UMP
samenhangende (kosten)onderzoeken.
3. Nedvang zal aan de Gemeente de gelegenheid bieden om Opgave te doen als bedoeld in Artikel 4
van deze Deelnemersovereenkomst. Voorts zal Nedvang zorg dragen voor de vaststelling van te
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vergoeden gewichten en de correcte afhandeling van deze Opgave conform het UMP, onder meer
door het opstellen van betaaladviezen aan AFV ten behoeve van het uitkeren van (voorschotten op)
vergoedingen aan de Gemeente.
4. Partijen zullen op regelmatige basis overleg voeren over (i) de resultaten van de Gemeente van de
gescheiden inzameling, dan wel inzameling en nascheiding, en hergebruik en (ii) eventuele
mogelijkheden om die resultaten te optimaliseren.
5. De Gemeente is gehouden om voornemens en besluiten die van directe invloed zijn op de
rechtsverhouding tussen Partijen, waaronder begrepen wijzigingen van afval- en inzamelbeleid
alsmede gemeentelijke herindeling, onverwijld schriftelijk aan Nedvang kenbaar te maken.

Artikel 3. Materiaalsoorten
1. Het UMP is voor alle Materiaalsoorten onverminderd van toepassing, inclusief door VNG en AFV in
het PKO vastgestelde wijzigingen. Onder Materiaalsoorten wordt verstaan elk van de verschillende
soorten materiaal waaruit verpakkingen bestaan waaronder mede begrepen combinaties van
materialen en verpakkingssoorten zoals drankenkartons en PMD, tenzij anders gedefinieerd in het
UMP.
2. Indien en zodra de werkwijze van de Gemeente ten aanzien van een Materiaalsoort wijzigt ten
opzichte van hetgeen de Gemeente aan Nedvang heeft opgegeven, dan zal de Gemeente die
wijziging schriftelijk aan Nedvang kenbaar maken (de “Wijziging”). In het UMP kunnen nadere eisen
worden gesteld aan de wijze waarop een gemeente de wijziging kenbaar dient te maken als bedoeld
in de vorige volzin. De Wijziging treedt in werking conform de voorwaarden opgenomen in de
Ketenovereenkomst en het UMP en alle in dat kader schriftelijk tussen Partijen vastgelegde
afspraken.
3. Het UMP kan worden gewijzigd in het PKO door AFV en VNG gezamenlijk. Nedvang informeert de
Gemeente tijdig over eventuele wijzigingen. De meest recente versie van het UMP, alsmede
eventuele eerdere versies, zullen door de Beheercommissie UMP - voorzien van een
versieaanduiding - online beschikbaar worden gesteld.

Artikel 4. Opgave
1. De Gemeente doet aan Nedvang Opgave van al het door of namens de Gemeente ingezamelde
Verpakkingsafval en de door de Gemeente gehanteerde keteninrichting waaronder mede begrepen
het toegepaste inzamelsysteem. In het UMP kunnen nadere eisen worden gesteld aan de Opgave. De
Gemeente zal de Opgave doen binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar doch te allen tijde
binnen de termijn genoemd in het UMP.
2. Indien de Gemeente voorziet dat het voor haar niet mogelijk is om de Opgave te doen binnen de
termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan de Gemeente Nedvang verzoeken een uitstel te
verlenen van 1 maand ten opzichte van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel. Nedvang zal haar
instemming aan een dergelijk verzoek niet op onredelijke gronden onthouden.
3. Indien Nedvang de Opgave niet heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit
artikel en/of (indien uitstel is verleend) lid 2 van dit artikel, zal Nedvang door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan het College van Burgemeester en Wethouders de Gemeente een
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laatste termijn geven van 1 maand na dagtekening van die schriftelijke kennisgeving om alsnog de
Opgave te doen. Indien en voor zover de Opgave bij het verstrijken van die termijn door de
Gemeente niet of niet volledig is gedaan, vervalt het recht op Vergoeding over het betreffende
kalenderjaar ten aanzien van de Materiaalsoort waarover door de Gemeente niet tijdig Opgave is
gedaan.
4. De Gemeente stemt er mee in dat de gegevens van de Gemeente zoals door de Gemeente
opgegeven door Nedvang ter beschikking kunnen worden gesteld aan VNG en AFV alsmede aan
overige uitvoeringsorganisaties van AFV.

Artikel 5. Controle
1. Nedvang beoordeelt de Opgave en voert controles uit naar de juistheid en volledigheid van de
Opgave. De Gemeente of de door de Gemeente ingeschakelde dienstverleners zullen hieraan hun
medewerking verlenen.
2. Nedvang zal door middel van steekproeven of naar aanleiding van risicosignalen bepalen bij welke
gemeenten controles zullen plaatsvinden ter verificatie van de juistheid en de volledigheid van de
ingediende Opgave(n). Indien bij een Gemeente een controle plaats zal vinden, zal Nedvang dat
schriftelijk aan de Gemeente kenbaar maken.
3. Nedvang zal in geval van een door een accountant uit te voeren controle in eerste instantie de
Gemeente in de gelegenheid stellen om een door de Gemeente aan te wijzen (al dan niet interne)
accountant opdracht te geven om de controle uit te voeren. De Gemeente dient de eindrapportage
van de controle door de door de gemeente aangewezen accountant aan Nedvang ter beschikking te
stellen binnen 8 weken nadat Nedvang aan de Gemeente kenbaar heeft gemaakt dat de controle
dient te worden uitgevoerd. De kosten die samenhangen met een in opdracht van de Gemeente
uitgevoerde controle uit hoofde van dit artikellid komen voor rekening van de Gemeente.
4. Indien de Gemeente een controle als bedoeld in lid 3 niet of niet tijdig heeft (doen) uitvoeren, zal
Nedvang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het College van Burgemeester en
Wethouders de Gemeente een laatste termijn geven van 1 maand na dagtekening van die
schriftelijke kennisgeving om alsnog de controle als bedoeld in lid 3 uit te (doen) voeren. Indien en
voor zover de controle als bedoeld in lid 3 bij het verstrijken van die termijn door de Gemeente niet
of niet volledig is gedaan, zal Nedvang een accountant aanwijzen om de controle uit te voeren op
kosten van de Gemeente. Bij onvoldoende medewerking door de Gemeente aan de uitvoering van de
controle door de door Nedvang aangewezen accountant, vervalt het recht op Vergoeding over het
betreffende kalenderjaar.
5. Nedvang is te allen tijde gerechtigd om controles bij een Gemeente te doen uitvoeren indien en
voor zover Nedvang en/of AFV, dan wel de controlerende accountants van Nedvang en/of AFV in
onvoldoende mate hebben kunnen vaststellen dat (i) de door de Gemeente ingediende Opgave juist
en/of volledig is, dan wel dat (ii) de Gemeente deze Deelnemersovereenkomst en/of de
Ketenovereenkomst en/of het UMP op de juiste wijze naleeft. De Gemeente en de door de
Gemeente ingeschakelde dienstverleners zullen hieraan hun medewerking verlenen en tijdig de door
Nedvang en/of AFV, dan wel de controlerende accountants van Nedvang en/of AFV gevraagde
informatie en bescheiden beschikbaar stellen en inzage geven in de Afvaladministratie.
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Artikel 6. Informatieverstrekking aan AFV en Self-billing
1. Nedvang legt de geaccordeerde Opgave van de Gemeente voor aan AFV ter vergoeding van de
kosten aan de Gemeente met in acht name van de (bijlagen en annexen bij) de Ketenovereenkomst
en de Raamovereenkomst en het UMP. Nedvang zal AFV alle door AFV gewenste informatie
verstrekken over de beoordeling van de gewichten van het door de Gemeente ingezamelde
Verpakkingsafval.
2. Indien de Gemeente hier schriftelijk mee instemt kan facturering plaatsvinden op basis van selfbilling. Dit houdt in dat Nedvang na Opgave door de Gemeente, mogelijke controle daarvan, en het
uitbrengen van een betaaladvies aan AFV, uit naam van de Gemeente een factuur aan AFV kan
opstellen. Betaling aan de Gemeente door AFV zal dan plaatsvinden op basis van deze door Nedvang
opgestelde factuur.

Artikel 7. Gegevensuitwisseling
1. De Gemeente stemt er mee in dat - vanuit het oogpunt van efficiency - de communicatie en/of
gegevensuitwisseling tussen partijen - waaronder het indienen van Opgaven - zoveel mogelijk digitaal
zal plaatsvinden. In dat kader wordt onder schriftelijke mededelingen en/of kennisgevingen uit
hoofde van deze Overeenkomst mede een kennisgeving en/of mededeling per e-mail begrepen. Het
bepaalde in de vorige volzin geldt niet voor de kennisgevingen uit hoofde van Artikel 4 lid 3, alsmede
Artikel 7 lid 4.
2. Nedvang zal aan de Gemeente inloggegevens ter beschikking stellen waarmee door de Gemeente
digitaal Opgave kan worden gedaan en gegevens van de Gemeente door de Gemeente online kunnen
worden beheerd. De Gemeente kan onder de voorwaarden van het UMP een derde partij
mandateren om namens haar geheel of gedeeltelijk Opgave te doen.
3. De inhoud van een mededeling, bevestiging en/of andere informatieverstrekking door Nedvang
wordt in ieder geval geacht de Gemeente te hebben bereikt op de datum waarop de betreffende
informatie - blijkens een uittreksel uit de administratie van Nedvang - door Nedvang schriftelijk aan
de Gemeente is verstrekt.
4. Aanzeggingen met rechtsgevolg zullen door Nedvang schriftelijk worden gedaan aan het College
van Burgemeester en Wethouders.
5. Partijen houden zich over en weer aan de toepasselijke privacywetgeving in relatie tot het beheer
van bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst betrokken persoonsgegevens.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Partijen zijn ieder voor hun rol verantwoordelijk voor de deugdelijke en zorgvuldige uitvoering van
de activiteiten in het kader van deze Deelnemersovereenkomst, een en ander in overeenstemming
met geldende wet- en regelgeving en het bepaalde in deze Deelnemersovereenkomst.
2. Een Partij is niet aansprakelijk voor vorderingen die ingesteld zijn door derden in verband met de
wijze waarop de andere Partij de verplichtingen uit hoofde van deze Deelnemersovereenkomst
uitvoert. Voor de Gemeente betreffen deze verplichtingen in ieder geval de inzameling van het
Verpakkingsafval ten behoeve van hergebruik of overige nuttige toepassing. De Gemeente vrijwaart
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Nedvang tegen alle aanspraken van derden in verband met de inzameling van verpakkingsafval,
waaronder begrepen alle schade en kosten die Nedvang in dat verband lijdt of maakt.
3. Voor zover de Gemeente dienstverleners inschakelt bij het vervullen van haar verplichtingen uit
hoofde van deze Deelnemersovereenkomst op grond van een contract of
mandateringsovereenkomst, blijft zij jegens Nedvang volledig verantwoordelijk voor de tijdige en
juiste taakuitvoering door die dienstverleners.

Artikel 9. Duur
Deze Deelnemersovereenkomst wordt gesloten voor de duur van de Ketenovereenkomst zijnde
vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2029.

Artikel 10. Beëindiging
1. Partijen zijn gerechtigd deze Deelnemersovereenkomst met een opzegtermijn van tenminste 3
maanden op te zeggen indien:
(i) de Ketenovereenkomst eindigt; dan wel,
(ii) uit na de sluiting van deze Deelnemersovereenkomst uitgevaardigde wet- en/of regelgeving of
een rechterlijke uitspraak volgt dat de uitvoering van (a) deze Deelnemersovereenkomst, (b) de
Ketenovereenkomst, (c) de Raamovereenkomst en/of (d) het UMP op een met het oog op de
belangen van de opzeggende partij belangrijk aspect van de uitvoering niet of niet ongewijzigd
mogelijk en/of toegestaan is; dan wel,
(iii) een zodanige wijziging optreedt in de voor de uitvoering van de Ketenovereenkomst en/of het
UMP relevante omstandigheden dat het in stand houden van deze Deelnemersovereenkomst
redelijkerwijs niet langer van (een van) Partijen kan worden gevergd.
2. Gedurende twee maanden nadat Nedvang een schriftelijke mededeling heeft gedaan van een
wijziging als bedoeld in Artikel 11 lid 2 en de Gemeente door de wijziging redelijkerwijs niet langer
geacht kan worden deze Deelnemersovereenkomst ongewijzigd in stand te houden is de Gemeente
bevoegd de Overeenkomst met een schriftelijke kennisgeving aan Nedvang op te zeggen met in acht
name van een opzegtermijn van 6 maanden. Gedurende de opzegtermijn zal deze
Deelnemersovereenkomst gelden zoals deze luidde voorafgaand aan voornoemde wijziging.
3. Ieder der Partijen is bevoegd deze Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, en zonder gehouden te zijn tot
schadevergoeding en/of restitutie jegens de andere Partij, ingeval van:
a. surséance van betaling of faillissement van die andere Partij;
b. verkoop of beëindiging van de onderneming van die andere Partij;
c. beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van die andere Partij.
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Artikel 11. Ongeldigheid of onverbindendheid en wijzigingsbevoegdheid
1. Indien enig onderdeel van deze Deelnemersovereenkomst ongeldig of in strijd met het recht blijkt
te zijn - al dan niet vanwege wijzigingen in de regelgeving of enig ander overheidsbesluit - zal dat de
geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Nedvang zal het ongeldige of onverbindende
deel vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de
inhoud en strekking van de Overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het
ongeldige of onverbindende gedeelte. Nedvang zal de Gemeente onverwijld schriftelijk in kennis
stellen van de betreffende wijziging(en).
2. Nedvang mag wijzigingen in deze Deelnemersovereenkomst aanbrengen, onder meer indien de
nadere uitwerking van de Ketenovereenkomst en/of de daarmee samenhangende
(kosten)onderzoeken daartoe redelijkerwijs aanleidingen geven. Nedvang zal een dergelijke wijziging
vaststellen na bespreking van de wijziging door AFV en VNG in het PKO. Voornoemde wijzigingen
treden niet eerder in werking dan 3 maanden na de schriftelijke mededeling van Nedvang van de
desbetreffende wijziging(en) aan de Gemeente.
3. Nedvang is gerechtigd de rechtsverhouding van Nedvang ten opzichte van de Gemeente zoals deze
bestaat ingevolge deze Deelnemersovereenkomst over te dragen aan AFV dan wel een andere door
AFV aangewezen uitvoeringsorganisatie van AFV. De Gemeente stemt reeds nu voor alsdan in met de
contractsoverneming als bedoeld in de vorige volzin. Nedvang zal de Gemeente hiervan onverwijld
schriftelijk in kennis stellen onder mededeling van de organisatie die in haar plaats treedt als Partij bij
deze Deelnemersovereenkomst. Verplichtingen die door Partijen bij deze Deelnemersovereenkomst
reeds dan zijn nagekomen en/of rechten die zijn uitgeoefend worden daarbij geacht te zijn
nagekomen of uitgeoefend tussen de Gemeente en de in de plaats van Nedvang getreden
organisatie.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
1. Een geschil over de totstandkoming, uitvoering en/of uitleg van deze Deelnemersovereenkomst
dient door elk der partijen schriftelijk aan de andere partij kenbaar te worden gemaakt. Partijen
verplichten zich om met elkaar in overleg te treden teneinde een minnelijk oplossing te vinden voor
het gerezen geschil. Partijen kunnen hiertoe advies inwinnen bij het PKO of andere relevante
overlegorganen.
2. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Deelnemersovereenkomst zullen in
eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Namens Stichting Nedvang,

Namens Gemeente

door:

door:

functie:

functie:

datum:

datum:
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Bijlage V - Kaderstelling Post-collection
1. Vrije keuze gemeenten
Gemeenten zijn binnen het bepaalde in de Ketenovereenkomst vrij om zich aan te sluiten bij
bestaande of nieuw op te richten samenwerkingsverbanden van gemeenten dan wel om dit
niet te doen in welk geval AFV of haar uitvoeringsorganisatie zorg draagt voor de
contractering van de Post-collection activiteiten. AFV of haar uitvoeringsorganisatie zullen
de Post-collection activiteiten in beginsel niet zelf uitvoeren.
2. Transparantie over de geleverde milieuprestaties per regieorgaan
Ongeacht de keuze van een gemeente voor het Bronscheidingsmodel of het
Nascheidingsmodel, via een samenwerkingsverband van gemeenten of zonder
betrokkenheid bij een samenwerkingsverband van gemeenten, zal er transparantie in acht
worden genomen, jegens gemeenten alsmede jegens Partijen in het PKO, over de met de
Post-collection activiteiten gerealiseerde milieuprestaties (recycling) per regieorgaan dat
voor de recycling verantwoordelijk is.
3. Flexibele sturing door of namens AFV
Gelet op de doelstellingen van de Ketenovereenkomst, de door AFV gedragen
producentenverantwoordelijkheid en de te realiseren transparantie over geleverde
milieuprestaties, dient AFV voldoende en flexibele sturingsmogelijkheden te hebben binnen
de contractering van de Post-collection activiteiten, waarbij oog is voor innovaties en
rapportages.
4. Kwaliteitseisen regieorganen
Gelet op de doelstellingen van de Ketenovereenkomst, de door AFV gedragen
producentenverantwoordelijkheid en de in dat kader te realiseren kostenefficiëntie kan AFV
eisen stellen aan de kwaliteit en omvang van samenwerkingsverbanden van gemeenten,
waarbij een volume van tenminste 30 kiloton aan in te zamelen PMD per jaar als
uitgangspunt kan worden gesteld.
5. Geschillen
Indien een geschil zou ontstaan tussen enerzijds AFV of haar uitvoeringsorganisatie en
anderzijds enig samenwerkingsverband van gemeenten, dan kan, binnen het bepaalde van
de tussen hen gesloten overeenkomst, een niet-bindend advies worden ingewonnen bij
partijen in het PKO.

Pagina 1/1

