Hoofdpunten Papiervezelconvenant IV
Papiervezelconvenant:
- Ruim 10 jaar succesvolle zelfregulering
- Invulling producentenverantwoordelijkheid Besluit beheer verpakkingen en papier en
karton (1-1-2006)
Hoofdpunten:
• Het Papiervezelconvenant gaat over kranten, tijdschriften, folders, printerpapier,
boeken, tissuepapier, kant-en-klare producten van papier en karton, en alle overige
toepassingen van papier en karton, niet zijnde verpakkingen.
• PRN garandeert gemeenten de afname van het bij huishoudens ingezamelde
oudpapier.
• PRN vergoedt aan gemeenten tot € 25,-- per 1.000 kg ingezameld oudpapier, als er
een ketendeficit is. Deze vergoeding noemt men de afzetgarantieprijs.
• Het Papiervezelconvenant is een overeenkomst tussen de VNG en PRN.
• Het Papiervezelconvenant bevat het kringloopsysteem van papier en karton, en
bestaat sinds 1998.
• Het doel is gemeenten te stimuleren meer oudpapier bij de huishoudens in te
zamelen en meer evenwicht te creëren in de toevoer van oudpapier.
• Alleen bij PRN aangesloten gemeenten hebben een afnamegarantie en hebben recht
op vergoeding van de afzetgarantieprijs.
• Gemeenten en gecertificeerde oudpapierondernemingen kunnen zich gratis bij PRN
aansluiten.
• Voor aansluiting moeten gemeenten: 1) een overeenkomst met PRN sluiten, 2) een
overeenkomst hebben met een gecertificeerde oudpapieronderneming en 3)
maandelijks hun ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk oudpapier monitoren en
opgeven aan PRN.
• De aangesloten gemeenten verkopen hun oudpapier aan een gecertificeerde
oudpapieronderneming.
• De oudpapieronderneming zorgt voor de bewerking van het oudpapier om het
geschikt te maken voor hergebruik als grondstof voor de productie van nieuw papier
en karton. Oudpapier bewerken is: innemen, wegen, reinigen, sorteren, balenpersen,
opslaan en transporteren naar de papierfabriek.
• Als de internationale marktprijs van oudpapier te laag is om de bewerkingskosten van
een oudpapieronderneming en de afzetgarantieprijs voor de gemeenten te kunnen
dekken, spreken we van een deficit (tekort).
• Stichting Verwijderingsfonds stelt een deficit vast op basis van de vooraf vastgestelde
standaard verwerkingskosten van de oudpapierindustrie en de afzetgarantieprijs van
€ 25,-- per 1.000 kg oudpapier.
• Als er een deficit is, bepaalt Stichting Verwijderingsfonds de hoogte van de
vergoeding die gemeenten ontvangen.
• De maximale hoogte van de vergoeding is de som van de standaard
verwerkingskosten en de afzetgarantieprijs.
• Als er een deficit is, vergoedt het fonds van Stichting Verwijderingsfonds het verschil
tussen de som van de standaard verwerkingskosten en de afzetgarantieprijs, en de
internationale marktprijs (die papier- en kartonfabrieken en de exporteurs betalen).
• De aangesloten gemeenten hebben recht op een vergoeding uit het fonds van
maximaal € 25,-- per 1.000 kg van het tonnage ingezameld huishoudelijk grafisch
oudpapier (kranten, tijdschriften, printpapier, folders, etc.); dit is 77% van de totale
huishoudelijke oudpapierstroom.
• De oudpapieronderneming vraagt op dezelfde basis een toebetaling aan de
gemeente. De gemeente declareert deze toebetaling aan Stichting
Verwijderingsfonds.
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De gemeente heeft hierbij een kassiersfunctie: zij keert het te declareren bedrag uit
aan de oudpapieronderneming. De toebetaling is hoogstens gelijk aan de standaard
verwerkingskosten.
Het fonds vergoedt soms ook de transportkosten aan gemeenten: die van de
gemeentegrens tot de dichtstbijzijnde bij PRN aangesloten gecertificeerde
oudpapieronderneming. Dit gebeurt als er binnen de gemeentegrens geen
gecertificeerde oudpapieronderneming is.
Het fonds vergoedt aan PRN de kosten van organisatie en beheer van het systeem.
De lidondernemingen van de bij PRN aangesloten organisaties vullen het fonds als
dat nodig is door middel van een afvalbeheersbijdrage.
Deze lidondernemingen zijn alle bedrijven die als eerste nog te verwerken papier en
karton (niet verpakkingen), inclusief kant-en-klare producten van papier en karton, op
de Nederlandse markt afzetten. Bijvoorbeeld grafische ondernemingen, uitgeverijen
en papiergroothandelaren en de papierfabrieken (dit zijn de ‘eerste ontvangers’ van
papier en karton).
De overeenkomst op grond waarvan afvalbeheersbijdragen kunnen worden geheven
om het Papiervezelconvenant te financieren, is (door het ministerie van VROM)
algemeen verbindend verklaard.
Dit betekent dat alle ondernemingen die ‘eerste ontvanger’ van papier en karton zijn,
in geval van een heffing verplicht zijn de afvalbeheersbijdrage te betalen.
Het fonds zorgt voor de heffing en de inning van de afvalbeheersbijdragen.
Stichting Verwijderingsfonds, die het fonds beheert, is onafhankelijk van PRN.

