
Het Afvalfonds Verpakkingen stelt sinds 1 januari 2015 een vergoeding 
beschikbaar voor de inzameling, recycling en vermarkting van drankenkartons. 
De vergoeding geldt voor gemeenten en is onlangs vastgesteld voor de jaren 
2015, 2016 en 2017. De vergoeding bedraagt € 398,- per ton voor 
drankenkartons die voldoen aan de specificatie DKR 510. 

U heeft als gemeente de vrijheid om te kiezen hoe u de keten wilt inrichten 
voor het recyclen van de drankenkartons. U bent verantwoordelijk voor de 
totale regie in de keten tot en met de vermarkting. Er zijn twee opties voor de 
wijze waarop u het materiaal wilt (laten) scheiden:
•	bronscheiding met wel of geen drager  (kunststof of papier);
•	 (aanvullende-)nascheiding.

Ons voorstel
Attero is nu al in staat om drankenkartons na te scheiden. Wij passen onze 
kunststofsorteerinstallatie (KSI) in Wijster aan om naast kunststoffen ook 
drankenkartons te sorteren. Met ingang van 1 april is de installatie in staat om 
beide stromen te verwerken. U laat kunststoffen uit het afval van uw gemeente 
al met onze installatie (aanvullend) nascheiden. Wij bieden u nu aan om met 
ingang van 1 april 2015 óók drankenkartons voor u (aanvullend) na te scheiden 
en te sorteren.

Voorstel (aanvullend-) nascheiden 
en sorteren drankenkartons

Wilt u meer informatie? 
Neemt u dan gerust contact op 
met uw accountmanager.

Regio Noord-Nederland
Arjan van Hooft
E arjan.van.hooft@attero.nl
T 06 21 11 56 07

Regio Zuid-Nederland
Zeki Özdemir
E zeki.ozdemir@attero.nl
T 06 53 38 62 46



De methodiek voor drankenkartons is vergelijkbaar met 
het nascheiden van kunststof verpakkingsmateriaal. Er is 
echter sprake van enkele afwijkingen.
•	U draagt de vergoeding van € 398,00 per ton DKR 510 

van het Afvalfonds af aan Attero. Wij brengen dit bedrag 
exclusief BTW bij u in rekening. Dat doen wij gelijktijdig 
met de melding van de hoeveelheden drankenkartons 
die wij voor u hebben gesorteerd en afgezet in de markt.

•	U ontvangt geen creditering van vermeden  
verwerkingskosten. Wij crediteren een vaste vergoeding 
van € 55,00 exclusief BTW per ton drankenkartons (DKR 
510)*.

•	De in rekening gebrachte WbM-component wordt per 
ton DKR 510 aan u gecrediteerd.

•	Wij stellen de hoeveelheid drankenkartons vast op basis 
van wel/niet inzameling aan de bron. Daarbij houden we 
rekening met het aantal huishoudens in de gemeente.  

Toerekenmethode
Bij kunststoffen vormt het resultaat van de bronscheiding 
van de individuele gemeenten de basis voor de verdeling. 
Voor drankenkartons zijn hiervan nog geen gegevens 
beschikbaar. Het voorstel is om onderscheid te maken 
tussen gemeenten die wel en geen drankenkartons aan de 
bron inzamelen. 

Het Afvalfonds heeft een vergoeding van € 398,- per 
ton drankenkartons (DKR 510) vastgesteld. Het fonds is 
daarbij uitgegaan van responspercentages bij individuele 
gemeenten, die drankenkartons willen scheiden en aan 
bronscheiding doen.
Over de periode 2015 tot en met 2017 gaat  om de 
volgende responspercentages:
•	2015: 50 procent;
•	2016: 60 procent;
•	2017: 70 procent.

De verwachting is dus, dat een deelnemende gemeente 
die aan de bron scheidt, in 2015 de helft van alle 
aanwezige drankenkartons via bronscheiding inzamelt. 
Hieruit volgt dat er bij een nascheidende gemeente in 
2015 twee keer zoveel drankenkartons in het afval 
aanwezig zijn. Aan de hand van dit gegeven maken wij 
onderscheid tussen gemeenten die wel en niet 

drankenkartons aan de bron scheiden. U dient daarom aan 
ons door te geven of u wel of niet drankenkartons aan de 
bron scheidt.
De berekening van de toedeling gaat dan als volgt:
•	bepaling van het totale volume nagescheiden en gesor-

teerde drankenkartons conform DKR 510;
•	bepaling van het totale aantal huishoudens van  

deelnemende gemeenten. Het aantal huishoudens van 
gemeenten met alleen nascheiding wordt met factor 2  
vermenigvuldigd;

•	berekening van het aantal drankenkartons per  
huishouden;

•	toedeling per gemeente op basis van aantal ingebrachte 
huishoudens.

De looptijd van dit voorstel is, indien gewenst, gelijk aan 
de looptijd van de huidige Overeenkomst Verwerking 
Restafval die wij met u hebben gesloten, maar uiterlijk tot 
en met 2017. De vaste vergoeding die Attero aan u 
crediteert, bedraagt € 55,00 per ton exclusief BTW. Ook 
het bedrag aan WbM wordt gecrediteerd.

* Eigenlijk had het Afvalfonds de vergoeding voor gemeenten die nascheiden niet mogen 
corrigeren met € 111,- voor vermeden verwerkingskosten (€ 55,-) en efficiënter inzamelen 
van restafval (€56,-). De nascheidende gemeenten hebben namelijk geen besparing gehad 
op de vermeden verwerkingskosten. Die zijn echter wel gecorrigeerd. Om de gemeenten 
hierin tegemoet te komen crediteert Attero € 55,- per ton drankenkartons (DKR 510). 
Overigens geldt hetzelfde voor de inzamelkosten. Dit ligt echter buiten onze invloedsfeer.

Rekenvoorbeeld toedeling 

In kwartaal twee wordt 1.000 ton drankenkartons DKR 
510 geproduceerd. De verdeling huishoudens 
deelnemende gemeenten die aan nascheiding doen, is 
als volgt:
•	gemeente W met 5.000 huishoudens; bronscheiding;
•	gemeente X met 4.000 huishoudens;  

geen bronscheiding;
•	gemeente Y met 6.000 huishoudens; bronscheiding;
•	gemeente Z met 7.000 huishoudens;  

geen bronscheiding.

•	De bepaling van het totaal aantal huishoudens deel-
nemende gemeenten nascheiding:  
5.000 + (2 x 4.000) + 6.000 + (2 x 7.000) = 33.000 hh

•	De hoeveelheid drankenkartons per huishouden: 
1.000 ton / 33.000 = 30,3 kilogram 

De toebedeling aan gemeenten:
•	gemeente W: 5.000 x 30,3 kilogram = 151,5 ton;
•	gemeente X: 8.000 x 30,3 kilogram = 242,4 ton;
•	gemeente Y: 6.000 x 30,3 kilogram = 181,8 ton;
•	gemeente Z: 14.000 x 30,3 kilogram = 424,3 ton.


