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Bijlagenoverzicht ketenovereenkomst 
Datum: 05-11-2019 
 
Bijlagen I, III en V zijn uitgewerkt en hieronder opgenomen. De bijlagen II en IV zijn in een afrondend 
stadium. Een toelichting op deze bijlagen is eveneens opgenomen. 
 
Algemene toelichting bijlagen I, II en III en de onderlinge samenhang 
Om zorg te dragen voor een eenduidige invulling van de producentenverantwoordelijkheid en om er 
voor te zorgen dat het brongescheiden PMD-materiaal van voldoende kwaliteit is voor het 
recyclingsproces is er een maximaal afgesproken gewichtspercentage stoorstromen (bijlage I). Dit 
percentage wordt in bijlage II vertaald naar een protocol voor de beoordeling van aangeboden 
brongescheiden PMD bij op- en overslaglocaties. Brongescheiden PMD wat op basis van dit protocol 
wordt geaccepteerd komt in aanmerking voor de Inzamelvergoeding. Bovendien is er aangegeven 
hoe met vrachten wordt omgegaan die stoorstromen van type I of type II bevatten. In Bijlage III 
wordt vastgelegd hoe onder andere het percentage stoorstromen op nationaal niveau vertaald 
wordt naar de hoogte van de Inzamelvergoeding. 
 
Partijen in het PKO kunnen jaarlijks de bijlagen I en III herzien. Een wijziging is vanaf het volgende 
kalenderjaar van kracht. Bijlage II kan door partijen in het PKO tussentijds worden herzien met een 
nader vast te stellen ingangsmoment. 
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Bijlage I – Samenstellingeisen PMD 
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Bijlage II – Beoordelingsprotocol 
 
In deze bijlage wordt het beoordelingsprotocol voor brongescheiden PMD opgenomen. Het 
beoordelingsprotocol beschrijft de wijze waarmee brongescheiden PMD op een overslaglocatie 
wordt beoordeeld. Brongescheiden PMD dat op basis van dit protocol wordt geaccepteerd komt in 
aanmerking voor de Inzamelvergoeding. 
 
De volgende uitgangspunten worden in het protocol gehanteerd: 

• Beoordeling van PMD vindt plaats bij alle op- en overslaglocaties op basis van visuele 
inspectie per vracht; 

• Met de visuele inspectie wordt vastgesteld of een (gedeelte van een) vracht voldoet aan de 
samenstellingseisen uit bijlage I; 

• Een medewerker (inspecteur) van de op- of overslaglocatie voert de visuele inspectie uit; 

• De inspecteur heeft de mogelijkheid tot deelafkeur, indien vervuiling geconcentreerd 
aanwezig is; 

• Bij (deel)afkeur van een vracht worden overzicht- en/of detailfoto’s gemaakt; 

• Indien een gemeente van mening is dat een (gedeeltelijk) afgekeurde vracht wel aan de 
samenstellingseisen voldoet, kan zij gebruik maken van een ‘challenge’; 

• De challenge wordt uitgevoerd door een onafhankelijke inspecteur en volgt dezelfde  
werkwijze als de inspecteur van de op- of overslaglocatie (visuele inspectie); 

• De beoordeling van de onafhankelijke inspecteur is bindend. 
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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 
per jaar 

Kunststof niet-
verpakkingen 

Stoorstromen 

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 
samenstelling 2018 

Correctiefactor 

Kunststof niet-
verpakkingen 

4% 7% -3% 

Stoorstromen 15% 15% 0% 

Totale correctiefactor   -3% 

 
Stap 3: berekening Inzamelvergoeding. € 269 * (100%-3%) = € 261/ton. 
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Bijlage IV - Deelnemersovereenkomst 
 
Alle Nederlandse gemeenten hebben een Deelnemersovereenkomst met Nedvang. In de 
Deelnemersovereenkomst zijn afspraken opgenomen om uitvoering te geven aan de 
Raamovereenkomst.4 
 
In het verlengde van de Ketenovereenkomst wordt een nieuwe Deelnemersovereenkomst 
opgesteld. De Deelnemersovereenkomst verbindt de individuele gemeenten aan de rechten en 
plichten van de Ketenovereenkomst en daaruit volgende afspraken in het PKO. De inhoud van de 
nieuwe Deelnemersovereenkomst betreft een actualisatie en vereenvoudiging van de huidige 
afspraken, om deze transparanter te maken en in lijn te brengen met de uitgangspunten en 
keuzemogelijkheden van de Ketenovereenkomst. De nieuwe Deelnemersovereenkomst treedt voor 
alle gemeenten in werking vanaf 1 januari 2020 en vervangt de huidige Deelnemersovereenkomst. 
Dat wil zeggen dat gemeenten kunnen kiezen om vanaf 1 januari 2020 over te stappen van de 
ketenvergoeding naar het bron- en of nascheidingsmodel. 
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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.  

 


