
Effecten onderhandelakkoord Verpakkingen voor Gemeenten en Milieu 
 
Het concept onderhandelaarsakkoord verpakkingen dat aan de leden van de VNG wordt voorgelegd 
heeft tot gevolg dat gemeenten er financieel op achteruit gaan ten opzichte van het huidige 
Raamakkoord Verpakkingen. Ook de milieuprestatie van de inzameling en recycling van verpakkingen 
gaat er op achteruit. Het verpakkende bedrijfsleven gaat er met dit akkoord, financieel gezien, 
aanzienlijk op vooruit.  
 
Kosten voor gemeenten en bedrijfsleven  
Gemeenten betalen in de huidige situatie gezamenlijk 281 miljoen Euro per jaar voor verpakkingsafval: 
100 miljoen voor zwerfafval dat aan verpakkingen is gerelateerdi, 44,5 miljoen voor gescheiden 
inzameling van vooral kunststof verpakkingenii, en 136,5 miljoen voor inzameling en verwerking van 
verpakkingen in het restafvaliii. Gemeenten betalen daarmee per saldo ongeveer €17,50 per inwoner 
voor de inzameling en verwerking van verpakkingen.  
 
Als het onderhandelaarsakkoord door de VNG wordt ondertekend gaan gemeenten 10 miljoen meer 
betalen aan de inzameling van verpakkingen, met name door het afschaffen van statiegeld.iv  
Gedurende de looptijd van het akkoord wil het bedrijfsleven deze meerkosten echter vergoeden. 
Daarnaast stelt het bedrijfsleven 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de aanpak van zwerfafval. 
Dat is 9 miljoen meer dan de ca. 11 miljoen voor het huidige zwerfafvalprogramma. Hiermee moeten de 
meerkosten voor het extra zwerfafval door afschaffing van statiegeld worden gecompenseerd. 
 
Noot: Behoud of zelfs uitbreiding van statiegeld is opgenomen in 5 verkiezingsprogramma, die van PvdA, SP, Groen Links, PvdD 
en Christen Unie. Hierdoor lijkt het vrijwel onmogelijk een kabinet  te vormen zonder partij die zich sterk maakt voor statiegeld. 
Hiermee is het speelveld voor besluitvorming van de VNG over afschaffing van statiegeld aanzienlijk verbeterd. Dit is van belang 
omdat de leden van de VNG bij motie en ledenpeiling hebben aangegeven te hechten aan het behoud van statiegeld. 

 
Het verpakkend bedrijfsleven betaalt momenteel circa 335 miljoen voor het recyclen van verpakkingen: 
ca. 300 miljoen verpakkingenbelasting, en volgens eigen opgave 35 miljoen voor het statiegeldsysteemv. 
Van de verpakkingenbelasting ging tot eind dit jaar jaarlijks 115 miljoen richting het Afvalfonds waaruit 
de inzameling van verpakkingen nog wordt bekostigd. De rest gaat naar de staatskas. 
 
In het onderhandelakkoord dat is ondertekend door het Rijk en het bedrijfsleven, maar vooralsnog niet 
namens gemeenten, is afgesproken dat het verpakkend bedrijfsleven vanaf 2013 jaarlijks middelen 
beschikbaar stelt voor de uitvoering van de afspraken. Volgens het Rijk vertegenwoordigen deze 
afspraken een bedrag van 150 miljoen per jaarvi. Afgezet tegen de 300 miljoen die tot en met 2012 aan 
verpakkingenbelasting werd betaald is dat een besparing van 150 miljoen Euro per jaar voor het 
bedrijfsleven. Daarnaast levert de afschaffing van statiegeld het verpakkende bedrijfsleven nog eens 
een besparing op van 35 miljoen euro. In totaal is dat een jaarlijkse besparing van 185 miljoen Euro, een 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven van ca. 2 miljard over de looptijd van het onderhandelakkoord. 

 
Figuur 1: Kosten van verpakkingsafval stijgen voor gemeenten, en dalen aanzienlijk voor het bedrijfsleven
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De afschaffing van statiegeld sluit de deur voor uitbreiding van statiegeld naar klein PET en blikjes, wat 
gemeenten op jaarbasis potentieel ca. 38 miljoen euro kan besparen, over de hele looptijd 380 miljoen.  
 
Inzameling en verwerking drankenkartons en blik voor gemeenten niet vergoed 
Hoewel er in principe producentenverantwoordelijkheid geldt voor alle verpakkingen, is vergoeding 
voor gemeenten voor het inzamelen van verpakkingen met drankenkartons en blik niet geregeld voor 
de komende 10 jaren. De inzameling en verwerking van drankenkartons in het restafval kost gemeenten 
jaarlijks 18,5 miljoen. De inzameling en verwerking van blik kost gemeenten 15,7 miljoen Euroviii.  
 
In België en Duitsland wordt de inzameling van drankenkartons en blik wel vergoed. De Nederlandse 
sorteerinstallatie is ook voorbereid op het sorteren van drankenkartons en blik. De Duitse en Belgische 
installaties beschikken eveneens over deze techniek. Technisch is het dus geen probleem om 
drankenkartons en blik samen met het kunststof in te zamelen en te sorteren. In totaal kost elk jaar dat 
de inzameling van deze verpakkingen niet wordt vergoed de gemeenten ruim 34 miljoen euro;                   
dat betekent een kostenpost voor gemeenten van ca. 340 miljoen over de looptijd van het akkoord.  
 
Effecten op het milieu 
Het voorliggende onderhandelaarsakkoord betekent een achteruitgang in de milieuprestatie van de 
inzameling en recycling van het huishoudelijk verpakkingsafval. Waar het huidige arrangement inclusief 
statiegeld zorgt voor 344 kiloton besparing van CO2-uitstoot,ix wordt door het concept-
onderhandelaarsakkoord slechts 240 kiloton CO2 bespaard. Met name de afschaffing van statiegeld zou 
vanaf 2013 leiden tot jaarlijks ruim 100 kiloton meer CO2-uitstoot. 
 
Ook wanneer statiegeld zou worden afgeschaft is een betere milieuprestatie wel mogelijk, wanneer 
drankenkartons en blik gescheiden worden ingezameld voor recycling. Een akkoord waarin 
bronscheiding van drankenkartons en blik zou worden meegenomen, én statiegeld gehandhaafd zou 
blijven, zou een positief milieueffect van bijna 600 kiloton CO2 besparing opleveren: een winst van ruim 
250 kiloton CO2 besparing ten opzichte van de huidige situatie, en 355 kiloton ten opzichte van het 
voorliggende onderhandelaarsakkoord. Uitbreiding van het statiegeld-systeem naar kleine PET-flesjes 
en blik én de gescheiden inzameling van drankenkartons en blik levert een verdubbeling op van het CO2-

resultaat ten opzichte van de huidige situatie.  
 

 
Figuur 2: Forse CO2-besparing door inzameling van kunststofverpakkingen, drankenkartons en blik en (uitbreiding) statiegeld 

 
In het kader van de verduurzamingsagenda zou afgewogen kunnen worden in hoeverre de 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven gekoppeld kan worden aan de gewenste milieuprestatiex.  
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Nog geen duidelijkheid over vergoedingen 2013-2022 en investeringskader voor gemeenten 
Het onderhandelaarsakkoord heeft een looptijd van 10 jaar, maar geeft nog geen duidelijkheid over de 
hoogte van de vergoedingen die gemeenten voor de inzameling van kunststof verpakkingen ontvangen 
na 2012. In het onderhandelaarsakkoord staat dat de vergoeding voor 2013 wordt berekend op basis 
van het gemiddelde kostenniveau van 2012. Over het eerste jaar kan hierdoor snel duidelijkheid 
ontstaan. Maar voor de 9 jaar daarna bestaat geen helderheid over de hoogte van de vergoedingen.  
Er is een methodiek overeengekomen die moet leiden tot lagere kosten en lagere vergoedingen.     
Vanaf 2018 ontvangen gemeenten een vergoeding die wordt bepaald aan de hand van de laagst 
mogelijke kosten. Tussen 2013 en 2018 wordt de vergoeding afgebouwd naar dit lagere niveau.            
Dit betekent dat de vergoeding na 2013 stapsgewijs daalt tot een niveau dat voor een steeds iets groter 
gedeelte van de gemeenten mogelijk niet meer kostendekkend zal zijn. In 2018 wordt de vergoeding 
volgens dezelfde systematiek opnieuw vastgesteld voor de daarna volgende periode van 5 jaar.  
De gekozen systematiek houdt voor gemeenten bovendien in dat wanneer de vergoeding voor 2018 
eenmaal is vastgesteld er een horizon is van maximaal 5 jaar waarin het vergoedingenniveau vast staat. 
Voor het plegen van langjarige investeringen in de infrastructuur voor de inzameling van verpakkingen 
is dat een bijzonder korte periode. De afschrijvingstermijn voor inzamelvoertuigen en inzamelmiddelen 
als bijvoorbeeld ondergrondse containers bedraagt veelal 10 jaar. De onduidelijkheid over de 
vergoedingen voor 90% van de looptijd van het onderhandelaarsakkoord, maakt het investeringskader 
voor gemeenten onduidelijk en maakt het onderhandelaarsakkoord lastig te beoordelen. 
 
Verduurzamingsagenda  
De verduurzamingsagenda die in het onderhandelaarsakkoord door het bedrijfsleven wordt geboden 
ter compensatie van het afschaffen van statiegeld lijkt een positieve ontwikkeling, maar vooralsnog 
bevat deze agenda maatregelen die in het verleden reeds afgesproken waren: 25% inzet van recyclaat in 
plastic verpakkingen, afschaffen van gratis plastic tasjes en reductie van PVC in verpakkingen. Het 
verpakkende bedrijfsleven heeft in 2004, bij de afschaffing van de meermalige PET-fles, reeds beloofd 
om voortaan 25% recyclaat in te zetten bij de productie van nieuwe flessenxi. In het eerste 
verpakkingenconvenant is al afgesproken dat er vanaf 1 juli 1991 geen gratis plastic draagtasjes meer 
zouden worden verstrekt in supermarkten. In dat convenant is ook afgesproken dat het gebruik van PVC 
als verpakkingsmateriaal zou worden teruggedrongen. De agenda is op deze punten dus reeds bereiktxii.  
 
Een verduurzamingsagenda kan in ieder geval als onderdeel bevatten dat geen verpakkingen op de 
markt worden gebracht die niet worden gerecycled. Dit zou het probleem ondervangen dat gemeenten 
voor drankenkartons en blik over de komende 10 jaar de kosten van 340 miljoen euro moeten dragen.  
 
                                                           
i
 Rapport Kostenonderzoek Zwerfafval Nederland (Deloitte, 2010): totale kosten zwerfafval voor gemeenten zijn 200 miljoen. 
Het verpakkingsafval is 50% van het totale zwerfafval (Agentschap NL, 2010, Nederland steeds schoner). De totale kosten van 
€100 miljoen voor verpakkingen in zwerfafval staan daarmee nog niet in verhouding tot de verhoogde vergoeding voor 
zwerfafval van 9 miljoen naar 20 miljoen.  
ii
 Kosten gescheiden inzameling kunststof verpakkingen: PWC (2011); Kosten drankenkartons: Stichting Hedra (K+V, 2012); Voor 

metalen verpakkingen zijn, bij gebrek aan betrouwbare gegevens, zelfde kosten gerekend als voor drankenkartons gezien het 
vergelijkbare soortelijk gewicht. De kosten voor gescheiden inzameling van papier en glas worden in beginsel gecompenseerd 
door de opbrengsten van deze grondstoffen.   
iii
 €70 per ton voor inzameling en €70 per ton voor verwerking restafval op basis van gegevens 2010 

iv
 Doordat meer kunststoffen in het restafval komen, en er meer gescheiden wordt ingezameld via Plastic Hero. Hier is geen 

rekening gehouden met de verhoogde impuls voor het zwerfafval met 9 miljoen naar 20 miljoen, omdat deze verhoging 
bedoeld is voor een extra aanpak, en dus niet ter bestrijding van huidige kosten.  
v
 Analyse Nederlands Statiegeldsysteem voor PET-flessen (Wageningen UR, 2012) 

vi
 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan-2012/nieuws/2012/06/29/verpakkingenbelasting-verdwijnt-per-1-januari-2013.html 

Onderbouwing van het bedrag van 150 miljoen euro is niet voorhanden. Er is meer inzameling van kunststof ten doel gesteld.  
Hierdoor is het niet uitgesloten dat in de komende jaren 150 miljoen niet toereikend is voor alle inzamelkosten die gemeenten maken 
voor het inzamelen van plastic verpakkingsafval. 
vii

 In het huidige raamakkoord ontvangen gemeenten een vergoeding van opgeteld circa 43 miljoen voor de  inzameling van 
kunststof verpakkingen, uitgaande van €475,- per ton. Deze zijn niet meegenomen in de grafiek, aangezien in het 
onderhandelaarsakkoord geen vergoedingenniveau is gespecificeerd, maar het bedrijfsleven heeft aangegeven dat het 
vergoedingenniveau lager moet zijn en dus op dit punt nog geen vergelijk mogelijk is.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan-2012/nieuws/2012/06/29/verpakkingenbelasting-verdwijnt-per-1-januari-2013.html
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 €70 per ton voor inzameling en €70 per ton voor verwerking restafval op basis van gegevens 2010 
ix
 Alle CO2 gegevens zijn berekend op basis van: ‘LCA: Recycling van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens’ (CE Delft, 2011) 

voor kunststoffen; voor andere verpakkingsstromen: ‘Saving Materials’ (Universiteit Utrecht, 2010). 
x
 Door afschaffing van de verpakkingenbelasting is de best haalbare milieuprestatie te realiseren tegen lagere kosten dan in 2012. 

xi
  Zie Kamerstuk 28694 nr. 21 

xii
 In principe is recycling van verpakkingen een taak voor het bedrijfsleven. In beginsel is elke gemeente vrij om te bepalen of 

en tegen welke condities men voor het bedrijfsleven verpakkingen wil inzamelen. Daarmee roept het onderhandelakkoord tot 
slot de vraag op in hoeverre producentenverantwoordelijkheid met dit akkoord wordt ‘overgenomen’ door gemeenten.  


