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Geachte mevrouw Mansveld, 

 

Naar aanleiding van de brief van Afvalfonds Verpakkingen van 7 oktober jl. waarin zij de vergoeding 

voor het inzamelen en verwerken van drankenkartons eenzijdig vaststelt op 398 euro per ton, willen wij 

benadrukken dat de vastgestelde vergoeding onvoldoende is om de door gemeenten te maken kosten 

te dekken. Deze vergoeding geeft hiermee geen volledige invulling aan de 

producentenverantwoordelijkheid.  

 

Tijdens een overleg met uw ministerie op 8 oktober bleek onduidelijkheid te bestaan over het 

standpunt van de VNG inzake de vergoeding voor de ingezamelde drankenkartons.  

Vanwege de vermeden kosten voor transport en verbranding, die nu niet in de vergoeding voor de 

gehele keten zijn meegenomen, acht de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit de vastgestelde 

vergoeding ontoereikend. Gemeenten willen samen met hun inwoners ketens sluiten, zoals 

afgesproken in de uitwerking van het programma Van Afval Naar Grondstof. Om aan de slag te gaan, 

is een vergoeding van de daadwerkelijke kosten noodzakelijk. Zo lang er niet gesproken wordt over 

een oplossing voor dit principiële bezwaar, kan de VNG haar achterban niet positief informeren over de 

vastgestelde vergoeding.  

 

Uiteraard is het positief om te lezen dat gemeenten meer zekerheid wordt geboden doordat de 

vergoeding voor drie jaren is vastgesteld. Daarnaast biedt de tussentijdse evaluatie in 2016 een ijkpunt 

om te verifiëren of de geboden vergoeding de kosten voor inzameling en verwerking dekt.  

Echter, de aftrek van de vermeden kosten van transport en verbranding van de drankenkartons leidt 

tot een niet volledige vergoeding aan gemeenten. Deze kosten zijn nu nog onderdeel van de 

afvalstoffenheffing die wordt betaald door de burger. Wanneer deze kostenposten inderdaad 

vermeden kunnen worden doordat  een vergoeding beschikbaar komt om een inzamel- en 

verwerkingssysteem op te zetten, zouden de kosten in mindering gebracht moeten worden op de 

afvalstoffenheffing. De door het Afvalfonds Verpakkingen vastgestelde vergoeding zal niet leiden tot 
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een verlaging van de afvalstoffenheffing ten gunste van de burger, doordat de vermeden kosten in dit 

voorstel ten goede komen aan de producenten. 

Zoals wij eerder in onze brief aan het Afvalfonds Verpakkingen en uw ministerie meermaals kenbaar 

hebben gemaakt, is dit voor onze achterban van principieel belang.  

 

Graag bespreken wij met u hoe we tot een door gemeenten gedragen oplossing kunnen komen om de 

grondstofketen van de drankenkartons te sluiten, zonder dat de burger hieraan bijdraagt via de 

afvalstoffenheffing.  

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad  
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