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Verwerking- en vergoedingsafspraken PET-trays 2017-2019 
Datum: 16 juli 2019 

Ondanks alle inspanningen van partijen verwachten VNG en Afvalfonds Verpakkingen dat de 

recyclingcapaciteit vooralsnog onvoldoende blijft voor de verwerking van PET-trays. Om deze reden 

willen VNG en Afvalfonds Verpakkingen werkbare afspraken maken over de wijze van verwerking en 

vergoeding van balen PET-trays.  

Afvalfonds Verpakkingen en VNG zien vijf wijzen van verwerken van balen PET-trays geproduceerd 

van 1-1-2017 t/m 31-12-2019. Voor alle wijzen van verwerking gelden algemene uitgangspunten en 

randvoorwaarden aan vergoeding door het verpakkende bedrijfsleven. Hieronder volgen de 

algemene punten en daarna volgen de specifieke voorwaarden en vergoedingen per wijze van 

verwerking.  

 

Uitgangspunten voor deze afspraken omtrent verwerking van PET-trays 

• PET-trays moeten voldoen aan de KIDV specificatie 05/2016 zoals opgenomen in UMP (en de 
contracten met VPKT).   

• De wijze van omgaan met PET-trays en vergoeden van kosten verschilt per: 
o wijze van verwerking; 
o de partij die voor verwerking zorgt; en 
o het moment van verwerking.  

• PET-trays geproduceerd voor 1 januari 2017 zijn verwerkt en financieel afgewikkeld via de 
VSO’s. 

• Afspraken over eventuele vergoedingen aan sorteerder/vermarkter door het Afvalfonds 
Verpakkingen zijn namens en onder verantwoordelijkheid van gemeenten.  

 

Randvoorwaarden aan verwerking van PET-trays 

• Uitsluitend Nederlands huishoudelijk PET-tray materiaal direct te relateren aan 
sorteerder/vermarkter uit de periode 2017 t/m 2019 kan worden vergoed. 

• Sorteerder/vermarkter overlegt op verzoek van Nedvang weegbonnen, 
transportdocumentatie, verwerkingsverklaringen, directieverklaring, certificaten van de 
recycler e.e.a. conform het protocol vermarktingsverificatie zoals door Nedvang opgesteld en 
verspreid van (thermisch) verwerkte hoeveelheden. 

 

De vijf verschillende wijzen van verwerking zijn: 
1. Recycling in opdracht van het verpakkende bedrijfsleven (Verpakkingsketen B.V. – VPKT) 
2. Recycling in opdracht van de sorteerder/vermarkter 
3. Thermische verwerking in opdracht van de sorteerder/vermarkter voor 16 juli 2019 
4. Thermische verwerking in opdracht van de sorteerder/vermarkter na 16 juli 2019 
5. Thermische verwerking in opdracht van VPKT 
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1. Recycling in opdracht van VPKT 
 

Productie en verwerking van:  
PET-trays die zijn geproduceerd tussen 1 februari 2018 en 31 december 2019 en onder contract van 

Afvalfonds Verpakkingen of VPKT zijn gerecycled bij een gecertificeerde recycler (4PET of andere 

recycler). Hierbij wordt de recycling per sorteerder/vermarkter gelijkmatig verdeeld. Indien de VNG 

een andere verdeelsleutel wenst, kan zij hiervoor een voorstel indienen. 

Wijze van controle en acceptatie: 

• Op vrachtniveau door recycler. Bij 4PET betreft dit de acceptatiecontroles zoals die worden 
uitgevoerd conform meetprotocol. 

Vergoedingen 

• 100% van de basisvergoeding in het jaar waarin de PET-trays zijn verwerkt. Te betalen door 
Afvalfonds Verpakkingen aan de gemeente, op basis van een betalingsadvies door Nedvang; 

• De vergoeding voor transport- en organisatiekosten van € 35 per ton plus indexatie conform 
UMP, door Afvalfonds Verpakkingen te betalen aan de gemeente, tenzij de transportkosten 
worden gedragen door VPKT, in welk geval er geen vergoeding voor transport wordt 
uitgekeerd; 

• Vergoeding voor werkelijke opslagkosten tot een maximum van €10,00 per ton per maand, 
door VPKT of Afvalfonds Verpakkingen te betalen aan de sorteerder/vermarkter, namens en 
onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende gemeente. Opslagkosten van PET 
traymateriaal worden niet vergoed na de datum waarop VPKT een mogelijkheid voor 
verwerking van dat PET traymateriaal heeft aangeboden dan wel met de 
sorteerder/vermarkter heeft afgesproken; 

• De PET-trays die door VPKT zijn geaccepteerd worden met een verkooptarief van € 0,- per 
ton in de berekening van de verrekenprijs kunststof 2018 respectievelijk 2019 meegenomen 
(conform UMP).  

• Naast deze vergoedingen betaalt het Afvalfonds Verpakkingen of VPKT geen aparte 
vergoedingen voor andere kosten, zoals ongediertebestrijding, organisatie etc., noch aan de 
gemeenten, noch aan de sorteerder/vermarkters.  

2. Recycling in opdracht van sorteerder/vermarkter  
 

Productie en verwerking van:  
PET-trays die zijn geproduceerd tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 en onder contract van 

de sorteerder/vermarkter zijn gerecycled bij een gecertificeerde recycler. 

Wijze van controle en acceptatie: 

• Op vrachtniveau door recycler; 

• De sorteerder/vermarkter levert onderbouwing aan van de recycling in de vorm van 
weegbonnen, transportdocumentatie, verwerkingsverklaringen, directieverklaring, 
certificaten van de recycler e.e.a. conform het protocol vermarktingsverificatie zoals door 
Nedvang verspreid. 

Vergoedingen 

• 100% van de basisvergoeding in het jaar waarin de PET-trays zijn verwerkt. Te betalen door  
Afvalfonds Verpakkingen aan de gemeente, op basis van een betalingsadvies door Nedvang; 
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• De vergoeding voor transport- en organisatiekosten van € 35 per ton plus indexatie conform 
UMP, door Afvalfonds Verpakkingen te betalen aan de gemeente; 

• Vergoeding voor werkelijke opslagkosten tot een maximum van €10,00 per ton per maand, 
door VPKT of Afvalfonds Verpakkingen te betalen aan de sorteerder/vermarkter, namens en 
onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende gemeente. Opslagkosten van PET 
traymateriaal worden niet vergoed na de datum waarop VPKT een mogelijkheid voor 
verwerking van dat PET traymateriaal heeft aangeboden dan wel met de 
sorteerder/vermarkter heeft afgesproken; 

• De PET-trays die onder contract van de sorteerder/vermarkter zijn gerecycled worden met 
het werkelijk gerealiseerde verkooptarief meegenomen in de berekening van de 
verrekenprijs kunststof 2018 respectievelijk 2019 (conform UMP); 

• Naast deze vergoedingen betaalt het Afvalfonds Verpakkingen of VPKT geen aparte 
vergoedingen voor andere kosten, zoals ongediertebestrijding, organisatie etc., noch aan de 
gemeenten, noch aan de sorteerder/vermarkters.  

 

3. Thermische verwerking in opdracht van sorteerder/vermarkter 

voor 16 juli 2019  
 

Productie en verwerking van:  
PET-trays die zijn geproduceerd tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 en die onder contract 

van de sorteerder/vermarkter voor 16 juli 2019  thermisch zijn verwerkt. 

Wijze van controle en acceptatie: 

• Er vindt geen acceptatie op vrachtniveau plaats; 

• De sorteerder/vermarkter levert onderbouwing aan van de thermische verwerking van PET 
trays in de vorm van weegbonnen, transportdocumentatie, verwerkingsverklaringen, 
directieverklaring. Onderbouwd moet zijn dat het om PET trays gaat. 

Vergoedingen 

• Basisvergoeding van € 394 per ton, door Afvalfonds Verpakkingen te betalen aan de 
gemeente, op basis van een betalingsadvies door Nedvang; 

• Vergoeding voor werkelijke opslagkosten tot een maximum van €10,00 per ton per maand, 
door VPKT of Afvalfonds Verpakkingen te betalen aan de sorteerder/vermarkter, namens en 
onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende gemeente. Opslagkosten van PET 
traymateriaal worden niet vergoed na de datum waarop VPKT een mogelijkheid voor 
verwerking van dat PET traymateriaal heeft aangeboden dan wel met de 
sorteerder/vermarkter heeft afgesproken; 

• Vergoeding van de werkelijke kosten van de thermische verwerking zoals betaald aan de 
poort van de verwerker, met een maximum van € 130 per ton voor verwerking in 2017, €130 
per ton voor verwerking in 2018, en €160 per ton voor verwerking in 2019 als dekking voor 
alle kosten na opslag tot en met verwerking; 

• De tonnen en het gerealiseerde verwerkingstarief worden niet meegenomen in de 
berekening van de verrekenprijs kunststof.  

• Naast deze vergoedingen betaalt het Afvalfonds Verpakkingen of VPKT geen aparte 
vergoedingen voor andere kosten, zoals ongediertebestrijding, organisatie etc., noch aan de 
gemeenten, noch aan de sorteerder/vermarkters.  
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4. Thermische verwerking in opdracht van sorteerder/vermarkter 

na 16 juli 2019 2019 
 

Productie en verwerking van:  
PET-trays die zijn geproduceerd tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 en die onder contract 

van de sorteerder/vermarkter na 16 juli 2019 2019 thermisch zijn verwerkt. 

Wijze van controle en acceptatie: 

• Er vindt geen acceptatie op vrachtniveau plaats; 

• Mogelijkheid voor het verpakkende bedrijfsleven tot het laten uitvoeren van een 
onafhankelijke voorraadtelling; 

• De sorteerder/vermarkter levert onderbouwing aan van de thermische verwerking van PET 
trays in de vorm van weegbonnen, transportdocumentatie, verwerkingsverklaringen, 
directieverklaring. Onderbouwd moet zijn dat het om PET trays gaat. 

Vergoedingen 

• Basisvergoeding van € 394 per ton, door Afvalfonds Verpakkingen te betalen aan de 
gemeente, op basis van een betalingsadvies door Nedvang; 

• Vergoeding voor werkelijke opslagkosten tot een maximum van €10,00 per ton per maand, 
door VPKT of Afvalfonds Verpakkingen te betalen aan de sorteerder/vermarkter, namens en 
onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende gemeente. Opslagkosten van PET 
traymateriaal worden niet vergoed na de datum waarop VPKT een mogelijkheid voor 
verwerking van dat PET traymateriaal heeft aangeboden dan wel met de 
sorteerder/vermarkter heeft afgesproken; 

• Vergoeding van de werkelijke kosten van de thermische verwerking zoals betaald aan de 
poort van de verwerker. De sorteerder/vermarkter levert voorafgaand aan de verwerking 
een schriftelijke onderbouwing van het verwerkingstarief inclusief bewijsdocumentatie van 
prijs- en volumeafspraken. Pas nadat schriftelijke toestemming van VPKT is ontvangen, heeft 
de sorteerder/vermarkter recht op vergoeding van de verwerkingskosten; 

• De tonnen en het gerealiseerde verwerkingstarief worden niet meegenomen in de 
berekening van de verrekenprijs kunststof.  

• Naast deze vergoedingen betaalt het Afvalfonds Verpakkingen of VPKT geen aparte 
vergoedingen voor andere kosten, zoals ongediertebestrijding, organisatie etc., noch aan de 
gemeenten, noch aan de sorteerder/vermarkters.  

 

5. Thermische verwerking in opdracht van VPKT 
 

Productie en verwerking van:  
PET-trays die zijn geproduceerd tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 die onder contract van 

VPKT thermisch zijn verwerkt. 

Wijze van controle en acceptatie: 

• Er vindt (visuele) acceptatie op vrachtniveau plaats; 

• Mogelijkheid voor het verpakkende bedrijfsleven tot het laten uitvoeren van een 
onafhankelijke voorraadtelling. 
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Vergoedingen 

• Basisvergoeding van € 394 per ton, door Afvalfonds Verpakkingen te betalen aan de 
gemeente, op basis van een betalingsadvies door Nedvang; 

• Vergoeding voor werkelijke opslagkosten tot een maximum van €10,00 per ton per maand, 
door VPKT of Afvalfonds Verpakkingen te betalen aan de sorteerder/vermarkter, namens en 
onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende gemeente. Opslagkosten van PET 
traymateriaal worden niet vergoed na de datum waarop VPKT een mogelijkheid voor 
verwerking van dat PET traymateriaal heeft aangeboden dan wel met de 
sorteerder/vermarkter heeft afgesproken; 

• De tonnen en het gerealiseerde verwerkingstarief worden niet meegenomen in de 
berekening van de verrekenprijs kunststof  

• VPKT draagt zelf de kosten van thermische verwerking (dus geen vergoeding aan gemeente 
of sorteerder/vermarkter).  

• Naast deze vergoedingen betaalt het Afvalfonds Verpakkingen of VPKT geen aparte 
vergoedingen voor andere kosten, zoals ongediertebestrijding, organisatie etc., noch aan de 
gemeenten, noch aan de sorteerder/vermarkters.  

 

 

 

 

Op de volgende pagina is voorgaande schematisch samengevat. De tekst hierboven is leidend in 

geval van verschillen. 
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Productiedatum Voor 1 
januari 
2017 

Periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 Periode tussen 1 
februari 2018 en 31 

december 2019 

Verwerkingswijze  Thermisch verwerkt voor 16 
juli 2019 

Thermisch verwerkt na 16 juli 2019 4PET of andere gecertificeerde recycler 

In opdracht van NVT Sorteerder/vermarkter Sorteerder/vermarkter VPKT Sorteerder/vermarkter VPKT 

Controle / 
acceptatie 

N.V.T. Geen acceptatie op 
vrachtniveau, wel levert de 

sorteerder/vermarkter 
aanvullende onderbouwing aan 
van de thermische verwerking 
in de vorm van weegbonnen, 

transportdocumentatie, 
verwerkingsverklaringen, 

directieverklaring. 

Geen acceptatie op vrachtniveau, 
wel mogelijkheid tot het laten 

uitvoeren van een onafhankelijke 
voorraadtelling en de 

sorteerder/vermarkter levert 
aanvullende onderbouwing aan 
van de thermische verwerking in 

de vorm van weegbonnen, 
transportdocumentatie, 

verwerkingsverklaringen, 
directieverklaring. 

(Visuele) acceptatie 
op vrachtniveau 
plaats alsmede 

mogelijkheid tot het 
laten uitvoeren van 
een onafhankelijke 

voorraadtelling. 

Acceptatie door recycler daarnaast 
levert de sorteerder/vermarkter 
aanvullende onderbouwing aan 
van de recycling in de vorm van 

weegbonnen, 
transportdocumentatie, 

verwerkingsverklaringen, 
directieverklaring, certificaten van 

de recycler e.e.a. conform het 
protocol vermarktingsverificatie 
zoals door Nedvang verspreid. 

Op vrachtniveau 
door recycler 

conform 
meetprotocol. 

Basisvergoeding  
 
 

Reeds 
afgerekend 

via VSO. 

€ 394 per ton. 
 

Basisvergoeding per ton recycling in het jaar waarin 
recycling plaats heeft gevonden. 

 

Vergoeding voor 
opslag  

Werkelijke opslagkosten tot een maximum van € 10,00 per ton per maand. Opslagkosten van PET traymateriaal worden niet vergoed na de datum waarop 
VPKT een mogelijkheid voor verwerking van dat PET traymateriaal heeft aangeboden dan wel met de sorteerder/vermarkter heeft afgesproken. 

Vergoeding 
organisatie en 
transport 

Geen separate vergoeding, onderdeel van maximale / door VPKT 
goedgekeurde vergoeding voor afzet. 

 

Geen vergoeding,  
kosten voor rekening 

VPKT. 

€ 35 per ton plus indexatie conform UMP. 
 

Vergoeding voor 
afzet 

Vergoeding van werkelijke 
kosten thermische verwerking 
tot een maximum van  € 130 
per ton voor verwerking in 

2017, €130 per ton voor 
verwerking in 2018, en €160 

per ton voor verwerking in 2019 
per ton als dekking voor alle 
kosten na opslag tot en met 

verwerking. De tonnen en het 
gerealiseerde verwerkingstarief 
worden niet meegenomen in de 
berekening van de verrekenprijs 

kunststof. 

Na goedkeuring VPKT tarief per 
ton vergoeding van werkelijke 

verwerkingskosten. De tonnen en 
het gerealiseerde 

verwerkingstarief worden niet 
meegenomen in de berekening 
van de verrekenprijs kunststof. 

Geen vergoeding,  
kosten verwerking 

voor rekening VPKT. 
De tonnen en het 

gerealiseerde 
verwerkingstarief 

worden niet 
meegenomen in de 
berekening van de 

verrekenprijs 
kunststof. 

De PET-trays worden met het door 
de vermarkter gerealiseerde 

verkooptarief meegenomen in de 
berekening van de verrekenprijs 

kunststof. 

Kosten afzet voor 
rekening VPKT. De 
PET-trays die door 

VPKT zijn 
geaccepteerd 

worden met een 
verkooptarief van 
€ 0,- per ton in de 
berekening van de 

verrekenprijs 
kunststof 

meegenomen. 

 


