
 

 

 
 
 
 
Samenvatting en preadvies motie Voorkomen massale afkeur van verpakkingsmateriaal voor 
ALV Vereniging Nederlandse Gemeenten van 16 juni 2021 
 
Indienende gemeente(n): Wierden en Losser   
 
Ondersteunende gemeenten: Hof van Twente, Almelo, Hengelo, Borne, Oldenzaal, Haaksbergen, 
Tubbergen, Dinkelland, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Enschede 
 
Status motie: ondertekend 
 
Strekking van de motie:  
 
Voor het inzamelen van PMD (Plastic, -Metaal en Drankenkartonverpakkingen) ontvangen 
gemeenten een kostenvergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen, op basis van de vastgestelde 
afspraken in de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029. In de (indienende en ondersteunde) 
gemeenten is sprake (geweest) van massale afkeur en vervolgens verbranding van PMD, waardoor 
deze gemeenten niet aanmerking konden/kunnen komen voor het ontvangen van de geldende 
kostenvergoeding. Om te voorkomen dat gemeenten helemaal geen kostenvergoeding ontvangen, 
is er in de Twentse gemeenten een tijdelijke tussenoplossing bedacht.   
 
De indieners constateren dat de afgesproken minimum kwaliteitsnorm van het ingezamelde PMD, 
onder de huidige afspraken die in het uitvoeringsprotocol met het Afvalfonds Verpakkingen zijn 
gemaakt, niet haalbaar is. De gemeenten stellen dat zij minimale invloed hebben op de kwaliteit en 
de omvang van de betreffende afvalstroom, maar wel de financiële gevolgen van afkeur moeten 
dragen. Voor verbetering van de kwaliteit van ingezameld PMD (voor consumenten) moet 
bovendien duidelijker worden gemaakt welke materialen nu wel of niet tot deze afvalstroom 
behoren.  
 
De indieners spreken uit dat moet worden voorkomen dat deze gemeenten terugvallen op 
bestaande afspraken wat leidt tot een situatie waarbij nagenoeg al het ingezamelde 
verpakkingsmateriaal kan worden afgekeurd en verbrand. Daartoe zou het beoordelingsprotocol 
(UMP verpakkingen) gewijzigd moeten worden of aanvullende afspraken worden gemaakt om voor 
alle gemeenten de tussencategorie 15-35 procent te creëren. Daarnaast spreken zij uit dat het Rijk 
wordt opgeroepen om te verplichten dat de producenten op hun verpakkingen vermelden in welke 
afvalstroom de verpakking hoort, om zodoende de consument beter op weg te helpen met het 
scheiden van afval.  
 
In dit kader wordt het VNG bestuur opgedragen om bovenstaande als uitgangspunt te nemen in de 
gesprekken met het Rijk en andere partijen inzake inzameling en verwerking van afval om de 
verwerking zo circulair mogelijk te laten verlopen.  

  
Preadvies VNG-bestuur: aanhouden 
 
Toelichting bij het preadvies  
Voor de acceptatie (en daarmee het kunnen ontvangen van de geldende kostenvergoeding) van 
door gemeenten ingezameld huishoudelijk PMD-afval, is een beoordelingsprotocol vastgesteld. 
Hierin is onder andere afgesproken wat het maximale aandeel aan stoorstromen (lees: storende 
vervuiling) mag zijn. Het beoordelingsprotocol maakt onderdeel uit van de vastgestelde 
Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 en is leidend voor alle gemeenten die PMD-afval aan 
de bron (bij huishoudens) inzamelen. Tot op heden is er in het overgrote deel van de gemeenten 
die PMD-afval aan de bron inzamelen, geen sprake geweest van massale afkeur. 
 



 

 

Naar aanleiding van de ontstane situatie in de Twentse gemeenten, zijn er gesprekken gevoerd 
met het Afvalfonds Verpakkingen. Deze gesprekken hebben geleid tot de start van een apart 
traject, waarin bijna alle betreffende gemeenten (extra) maatregelen hebben getroffen om de 
inzamelkwaliteit van het ingezamelde PMD te verbeteren. Daarnaast zijn separate afspraken 
gemaakt over de wijze waarop de kostenvergoeding tijdelijk wordt verstrekt.  
Het genoemde traject heeft een looptijd tot 1 juli 2021. Daarna zullen de resultaten worden 
besproken en gedeeld met de betrokken partijen. De VNG stelt voor om in dit kader eerst de 
resultaten af te wachten.  
 
Het verzoek om via het Rijk de oproep te doen producenten te verplichten op hun verpakking aan 
te geven in welke afvalstroom deze hoort, zal de VNG vanaf nu betrekken als een uitgangspunt in 
de gesprekken met het Rijk en het verpakkende bedrijfsleven.  
 
 


