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Afvalfonds Verpakkingen: Tarieven 2019 

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de tarieven voor 2019 bekend gemaakt. 

De tarieven zijn ongewijzigd gebleven, met uitzondering van het tarief voor 

biodegradeerbare kunststoffen en voor drankenkartons. Het tarief voor biodegradeerbare 

kunststoffen is verhoogd van €0,02 naar het tarief van kunststof €0,64. Het tarief voor 

drankenkartons is verhoogd van €0,18 naar €0,38. 

 

 
 

* Biodegradeerbaar kunststof (biokunststof) 

Van 2013 tot en met 2018 hanteert de Stichting Afvalfonds Verpakkingen een lager 

tarief voor biodegradeerbaar kunststof dat gecertificeerd is volgens de Europese norm 

EN 13432. Biologisch afbreekbare plastic verpakkingen zijn in principe afbreekbaar in 

industriële composteerinstallaties als ze voldoen aan de EN 13432-norm. In de afgelopen 
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jaren zijn de processen van composteerinstallaties sterk versneld. Het plastic breekt nu 

niet snel genoeg meer af en blijft in de compost achter. Als het biologisch afbreekbare 

plastic bij het overige plastic afval terecht komt, kan het van invloed zijn op de kwaliteit 

van het recyclaat. Biologisch afbreekbaar plastic moet daarom voorlopig bij het restafval 

worden weggegooid en niet in de GFT-/groenbak of bij overig plastic afval. Dit heeft de 

Stichting Afvalfonds verpakkingen doen besluiten het lagere tarief af te schaffen. 

 

GUNSTIGE REGELING VOOR BEDRIJFSVERPAKKERS 

Voor bedrijfsverpakkers die aan de voorwaarden van de Regeling Bedrijfsverpakkers 

voldoen, gelden lagere tarieven. Deze tarieven zijn, met uitzondering van het tarief voor 

biodegradeerbare kunststoffen, gelijk gebleven. 

https://afvalfondsverpakkingen.nl/verpakkingen/alle-tarieven  

 

Tarieven bedrijfsverpakkers: 

 

 
  

https://afvalfondsverpakkingen.nl/verpakkingen/alle-tarieven
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Ook hier geldt voor biodegradeerbare kunststoffen een verhoogd tarief van €0,64. 

Hierop wordt geen korting verleend. 

 

 

Uitleg Regeling bedrijfsverpakkers 

De BVNL heeft een folder gemaakt voor de aangesloten leden om de bedrijven te wijzen 

op de Regeling bedrijfsverpakkers. https://www.bedrijfsverpakkingen.nl/wp-

content/uploads/2018/07/Informatieblad-Toelichting-regeling-bedrijfsverpakkingen.pdf  

 

 

Afvalfonds Verpakkingen beloont gebruik van goed recyclebare kunststof verpakkingen 

 

Met ingang van 1 januari 2019 voert het Afvalfonds Verpakkingen een zogenoemd 

gedifferentieerd tarief in voor kunststof verpakkingen. Voor kunststof verpakkingen die 

goed te recyclen zijn en die wanneer ze gesorteerd zijn een positieve marktwaarde 

hebben, geldt een lager tarief van € 0,38 per kilo in plaats van het reguliere tarief van € 

0,64 per kilo verpakkingsmateriaal. 

 

Met ingang van 1 januari 2019 voert het Afvalfonds Verpakkingen een zogenoemd 

gedifferentieerd tarief in voor kunststof verpakkingen. Voor kunststof verpakkingen die 

goed te recyclen zijn en die wanneer ze gesorteerd zijn een positieve marktwaarde 

hebben, geldt een lager tarief van € 0,38 per kilo in plaats van het reguliere tarief van € 

0,64 per kilo verpakkingsmateriaal. 

 

Het Afvalfonds heeft nog niet aangegeven hoe aangetoond kan worden dat een 

verpakking aan de gestelde eisen voldoet. 

https://www.bedrijfsverpakkingen.nl/wp-content/uploads/2018/07/Informatieblad-Toelichting-regeling-bedrijfsverpakkingen.pdf
https://www.bedrijfsverpakkingen.nl/wp-content/uploads/2018/07/Informatieblad-Toelichting-regeling-bedrijfsverpakkingen.pdf

