Ketendeficit
Als de vraag naar bijvoorbeeld verpakkingsdozen en papier daalt, bijvoorbeeld omdat consumenten
minder PC’s en gebruiksaanwijzingen kopen, is ook de vraag naar oudpapier en –karton lager.
Oudpapier is immers een belangrijke secundaire grondstof voor de fabricage van nieuw papier en
karton. Dit kan ertoe leiden dat een oudpapierinzamelaar minder voor zijn oudpapier krijgt dan de
kosten die hij moet maken om het aan een papierfabriek te kunnen leveren. Mogelijk gevolg: hij wil het
oudpapier niet meer bij de gemeente ophalen of afnemen. Er is dan een ketendeficit, een tekort. Dit is
een ongewenste situatie, omdat daardoor de kringloop van papier en karton stokt.
Ketendeficit: afzetgarantieprijs + bewerkingskosten > internationale marktprijs
Drie soorten kosten/prijzen zijn hier van belang:
• Bewerkingskosten
• Internationale marktprijs
• Afzetgarantieprijs
Gemeenten schakelen oudpapierondernemingen in om het oudpapier in te zamelen en/of af te
nemen.
Oudpapierondernemingen maken voor de gemeenten kosten om dit nog onbewerkte oudpapier
geschikt te maken als grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. Deze
bewerkingskosten zijn kosten voor inname, wegen, reiniging, sortering naar papiersoort, balen, opslag
en transport van het oudpapier.
Na deze bewerkingen verkopen oudpapierondernemingen het oudpapier aan hun afnemer. De
verkoopprijs is de (internationale) marktprijs. Deze is te kennen uit openbare publicaties en
marktgegevens.
Gemeenten krijgen van PRN gegarandeerd tot € 20 per 1.000 kg oudpapier die zij bij huishoudens
inzamelen. Dit is de afzetgarantieprijs. Dat wil zeggen dat als de opbrengstprijs onder de € 20 per
1.000 kg zakt, PRN het verschil tot (maximaal) dit bedrag vergoedt.
PRN compenseert dus de bewerkingskosten aan de oudpapierondernemingen, waardoor de
gemeenten deze kosten niet hoeven te betalen.
De NMa eist dat de uitkering van de bewerkingskosten via de gemeenten loopt en niet rechtstreeks
aan de oudpapierondernemingen. Daarnaast ontvangen de gemeenten de afzetgarantieprijs.
Beide uitkeringen zijn per 1.000 kg, gemaximeerd, alleen bestemd voor bij PRN aangesloten
gemeenten en gelden alleen voor het grafisch deel van de oudpapierstroom (77%).

