
10 Publieke uitgangspunten bij de evaluatie van de afspraken uit de Raamovereenkomst 

Verpakkingen 2013-2022  

1. Producentenverantwoordelijkheid geldt als het uitgangspunt bij het halen van ambitieuze doelen en bij het 

voorkomen van niet-recyclebare verpakkingen. Er komt een innovatie-agenda die start bij productontwerp, 

immers: troep erin is troep eruit. De kosten voor de producentenverantwoordelijkheid mogen niet worden 

afgewenteld op de maatschappij.  

2. Gemeenten worden in het kader van producentenverantwoordelijkheid volledig vergoed voor hun diensten; 

daarvoor wordt een basistarief per ton afgesproken onafhankelijk van de systeemkeuze. Bonus/malus is alleen 

van toepassing op door gemeenten beïnvloedbare factoren. Gemeenten lopen alleen risico daar waar ze invloed 

kunnen uitoefenen.  

3. Inzamelen en de keuze voor een inzamelstructuur is het mandaat van gemeenten. Gemeenten hebben hierbij de 

vrijheid de inzamelstructuur te kiezen die het beste past bij de lokale omstandigheden en het totale 

inzamelsysteem voor alle huishoudelijke afvalstromen.  

4. Langjarige, duidelijke afspraken (in ieder geval tot en met 2030) over de invulling van de 

producentenverantwoordelijkheid zijn noodzakelijk voor gemeenten en hun (keten)partners bij investeringen in 

de inzamelstructuur tot en met investeringen in hoogwaardige recycling. Alleen dan kan de regierol op efficiënte 

wijze uitgevoerd worden en kan invloed uitgeoefend worden op grote maatschappelijke opgaves zoals de 

aanpak van plastic soup en het behalen van de circulaire doelen.  

5. Afspraken met de verschillende (publieke) ketenpartners moeten voor iedereen eenduidig, transparant en 

uitlegbaar zijn. Er moet meer duidelijkheid komen over de acceptatie en beoordeling op alle plaatsen in de 

keten, waaronder de hoeveelheid gerecycled materiaal.  

6. Afvalscheiding van verpakkingsafval moet logisch en uitlegbaar (echte recycling) zijn aan de burger. Daar waar de 

burger het niet snapt, moet in de keten gekeken worden of het beter kan.  

7. Inzameling van de brede kunststoffractie heeft de voorkeur en is uitlegbaar; hierbij moeten heldere afspraken 

gemaakt worden over de toerekening tussen de verpakkingsfractie en de overige kunststoffen in het 

huishoudelijk afval.  

8. Bedrijfsmatig en huishoudelijk gelijkwaardig verpakkingsafval vallen onder dezelfde verantwoordelijkheid en 

moeten hetzelfde aangepakt worden.  

9. Om de circulaire ambities waar te maken, moet er een duidelijk minimaal ambitieniveau van alle partijen in de 

keten komen en ruimte (of prikkels) om daarboven te zitten. Daarvoor is het belangrijk de huidige, nagenoeg 

behaalde doelstelling van 52% hergebruik verder te verhogen in de richting van 65% hergebruik van recyclaat in 

producten in 2022.  

10. 100% circulair en daarmee 100% toepassing van recyclaat is het uiteindelijke doel in 2050, met minder wordt 

alleen genoegen genomen wanneer daarvoor goede argumenten zijn. Daar waar acceptabel is dat een deel niet 

gerecycled wordt, kunnen gemeenten ook geen verantwoordelijkheid dragen.  

 


