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R K N  n i e u w s b r i e f   

  
Maart 2021 

Lees in onze nieuwsbrief alles over de 
nieuwste ontwikkelingen.  

Statiegeld op plastic flesjes en blikjes, mondkapjes in de PBD bak, 
bronscheiding vs. nascheiding, diverse televisie items. Er gebeurt veel in de 
wereld van afvalscheiding en specifiek over plastic verpakkingen. Dit betekent 
dat het onderwerp leeft. Van belang is daarom om gezamenlijk met de leden 
te bewijzen wat de toekomst is van plastic en hoe plastic binnen de circulaire 
economie past. 
 
In deze nieuwsbrief nemen we u graag mee in enkele highlights en de 
belangrijkste ontwikkelingen.  

 Highlights 2020 

 

      244 kton PBD geaccepteerd 

      16% meer dan begroot 

      63% gerecycled 

      30% verwerkt als residu 

      7% vochtverlies 

 

 

 

Voorlopige eindafrekening 2019 

Over 2019 hebben gemeenten reeds een voorlopige eindafrekening 
ontvangen. RKN heeft onlangs het rapport vermarktingsvergoeding 2019 
ontvangen. Momenteel zijn we o.a. nog bezig met de afwikkeling van de PET 
Trays over het boekjaar 2019. Na afwikkeling van deze zaken, vermoedelijk 
eind 2021, kan het jaar 2019 definitief worden afgewikkeld.  

Afwikkeling over Q1 2020 zal naar verwachting begin 2022 mogelijk zijn. Zo 
moet de controle op de vermarktingsvergoeding 2020 nog worden opgestart 
(ter illustratie: rapport over 2019 is in februari 2021 pas vastgesteld). Mogelijk 
kiezen we een moment waarop we het gehele regiemodel t/m Q1 2020 
afsluiten. RKN zal u hierover in een later stadium nog informeren. 

Voor zowel 2019 als Q1 2020 ligt het in de lijn van de verwachtingen dat de 
realisatie binnen de betaalde voorschotten valt, maar dat er geen 
substantiële bedragen zullen resteren. Een en ander is natuurlijk wel 
afhankelijk van diverse af te wikkelen zaken.   

Wij adviseren onze deelnemers/gemeenten daarom om ten aanzien van het 
kunststofregiemodel 2019/Q1 2020 geen reservering te maken voor nog te 
betalen of te ontvangen bedragen.  

 

 Wijzigingen 

beoordelingsprotocol 

PBD 
 

De doorvoer van het juiste materiaal door 
de op- en overslaglocatie zijn in grote 
mate bepalend voor een goede 
sorteerkwaliteit. We hebben via het PKO 
(Platform Ketenoptimalisatie), voorstellen 
tot wijzigingen ingediend die over het 
algemeen leiden tot een rechtvaardiger 
maar ook meer praktische manier van 
beoordelen van PBD door de op- en 
overslaglocaties.  

De kosten voor een deelafkeur en/of 
volledige afkeur worden in rekening 
gebracht bij gemeenten. 

Download hier het nieuwe beoordelings -
protocol PBD. 

mailto:kunststof@midwaste.nl
http://platformketenoptimalisatie.nl/wp-content/uploads/2020/12/KOV-bijlage-II-Beoordelingsprotocol-PMD-definitief-201214.pdf
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Regio bijeenkomsten 

Het coronavirus heeft een behoorlijke impact gehad op de PBD 
keten in 2020 en vooralsnog ook in 2021. Afgelopen jaar hebben 
wij een groei van de PBD inzameling van ongeveer 16% weten te 
realiseren. Hier had niemand op gerekend en heeft ons veel 
uitdagingen opgeleverd. Ook heeft het coronavirus impact gehad 
op de manier van werken en communiceren met onze 
contractpartners zoals gemeenten, op en overslag, sorteerders en 
recyclers. Normaliter worden jaarlijks een of meerdere regio 
bijeenkomsten georganiseerd zodat we gemeenten informeren 
over ontwikkelingen en uitdagingen in het PBD keten. In 2021 
willen we ons weer focussen op regio bijeenkomsten. Het ziet er 
naar uit dat we starten met digitale regio bijeenkomsten. Wanneer 
het veilig mogelijk is, plannen we weer graag fysieke afspraken in! 
 

Samenstellingsanalyses  

In opdracht van Nedvang BV zullen in 2021 een groot aantal 
samenstellingsanalyses worden uitgevoerd op de op- en overslag 
locaties. Gemeenten uit verschillende regio’s worden willekeurig 
geselecteerd waarna een samenstellingsanalyse zal worden 
uitgevoerd. In deze analyses zal voornamelijk worden gekeken naar 
de volgende twee punten uit de ketenovereenkomst: 

1. Aandeel kunststof niet-verpakkingen (maximaal 4%) 
2. Aandeel stoorstoffen in PBD (maximaal 14% in 2021) 

Met de twee bovengenoemde percentages zal een correctiefactor 
worden berekend welke doorgevoerd zal worden op de 
inzamelvergoeding voor 2023.  

Voor verdere toelichting hierover verwijzen wij u naar bijlage III van 
het ketenovereenkomst. 

  

 ‘’Plastic gerecycled in 

Europa’’ 

Afgelopen tijd zijn er vele vragen 
binnengekomen naar aanleiding van meerdere 
televisie items over de nut en noodzaak van de 
plastic recycling en de afzet van plastic stromen 
in Azië. De plastic inzameling is een wettelijke 
verplichting. Als gemeente, inzamelaar, 
sorteerder en recycler werken we er hard aan 
om deze keten verder te optimaliseren. Van 
35.000 ton in 2015 naar circa 250.000 ton in 
2020 ingezameld PBD. RKN werkt momenteel 
met 7 sorteerinstallaties, deze installatie staan 
veelal in Nederland en enkele net over de 
grens in Duitsland. Indien PBD stromen over de 
grens naar recyclers worden gebracht gaat dit 
middels een EVOA vergunning. We werken 
uitsluitend met erkende recyclers (in bezit van 
EU-certplast) binnen Europa. Middels 
verplichte verwerkerslijsten en de juiste 
registratie in ons data platform weten wij dat 
de stromen binnen Europa worden verwerkt.  

Op de vraag of plastic scheiding nuttig is, 
zeggen wij stelling ‘uiteraard’.  

Cijfers* 
 
Sortering:  
79% in Nederland | 21% in 
Duitsland  

Verwerkt:  
56% in Nederland | 42% in 
Duitsland | 2% EU 

* inclusief residu. 

Afkeuren onder de 15% 

Onze jarenlange werkwijze met betrekking tot het visueel beoordelen van het PBD is gedeeltelijk aangepast aan het nieuwe 
beoordelingsprotocol. Een belangrijke wijziging is het niet meer verwijderen van stoorstoffen onder de 15% van de totale vracht. 
In de nieuwe systematiek van verrekening waarbij gemeenten vergoeding ontvangen voor goedgekeurde tonnen op de op- en 
overslag locaties werkt dit natuurlijk anders. Wanneer stoorstoffen onder de 15% uit de vrachten worden verwijderd, worden 
gemeenten gekort op hun inzamelvergoeding, omdat er minder tonnen worden geaccepteerd. Om te voorkomen dat 
gemeenten rekeningen ontvangen voor deze afgekeurde tonnen, hebben wij (in overleg met Afvalfonds) besloten de 
stoorstoffen onder 15% in de vrachten te accepteren. Stoorstoffen boven de 15% zullen wij zoveel mogelijk proberen te 
verwijderen met als doel om zo veel mogelijk goedgekeurd gemeentelijk ingezameld materiaal aan te leveren bij sorteerders. 
Indien wij dit niet zouden doen zou er sprake kunnen zijn van een toename van volledige afkeuren, dit willen wij uiteraard 
zoveel mogelijk zien te voorkomen in het belang van de gemeenten. De stoorstoffen boven de 15% zullen wij in rekening 
brengen bij de gemeenten/inzameldiensten. 

 

Vragen? Neem gerust contact met ons op! 

mailto:kunststof@midwaste.nl
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/07a-ketenovereenkomst-verpakkingen-2020-2029.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/07a-ketenovereenkomst-verpakkingen-2020-2029.pdf

