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Samenvatting 

  

De VNG heeft op 27 juli 2007 een Raamovereenkomst gesloten met het 

ministerie van VROM en het verpakkende bedrijfsleven over de aanpak van 

de inzameling van verpakkingsafval. In deze Raamovereenkomst zijn door 

partijen afspraken gemaakt over de inzameling van verpakkingen uit 

huishoudens. In de Raamovereenkomst is afgesproken dat gemeenten de 

producentenverplichting tot gescheiden inzameling van 

verpakkingsmateriaal uit huishoudens op 

zich nemen. De kosten voor de gescheiden inzameling krijgen gemeenten 

vergoed uit een nieuw fonds, het Afvalfonds. Voor het administratief beheer 

van het Afvalfonds is op 21 april 2009 de Stichting Afvalfonds opgericht. 

  

Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van de 

Raamovereenkomst, zoals beschreven in het Uitvoerings- en 

monitoringsprotocol. Wij gaan daarbij ook in op de gerechtelijke procedure, 

die de Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV) aanhangig heeft gemaakt 

en waarin de uitvoeringssystematiek centraal staat. Wij betreuren het ten 

zeerste dat een deel van de glassector, verenigd in SDV reeds vÛÛr de 

daadwerkelijke invoering van de uitvoeringssystematiek van de 

Raamovereenkomst deze ter discussie stelt. Wij houden u uiteraard op de 

hoogte van de belangrijke ontwikkelingen omtrent de gerechtelijke 

procedure. 

  

SDV vraagt onder meer om opschorting van het Raamovereenkomst- en 

protocolsysteem. De VNG meent dat deze vordering ongegrond is. Wij 

vinden dat de in de Raamovereenkomst en Uitvoerings- en 

monitoringsprotocol vastgelegde uitvoeringssystematiek een goede basis 

zijn waarop gemeenten bijdragen uit het Afvalfonds kunnen ontvangen voor 

de kosten van de 

inzamelactiviteiten. Opschorting van die betalingen uit het Afvalfonds is wat 

VNG betreft geen optie omdat de gemeenten bij het bepalen van de hoogte 

van de afvalstoffenheffing reeds met de betalingen uit het Afvalfonds 

rekening hebben gehouden. In de meeste gemeenten zullen 

dekkingsproblemen ontstaan als betalingen uit het Afvalfonds uitblijven. Om 

die reden adviseren 
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wij u de uitvoeringssystematiek van de Raamovereenkomst op te volgen. 

De uitvoeringsprotocollen worden per post aan uw gemeente gestuurd. 

  


