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UMP bijlage 1 - Definities 
 

 
Deze bijlage bevat de begrippen die zijn gebruikt in het UMP, inclusief de bijbehorende bijlagen. Een 

begrip refereert aan zowel de enkelvouds- als de meervoudsvorm. De betekenis in het UMP van een  

begrip is zoals in deze bijlage is beschreven. 

 

ABBO de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst verpakkingen inclusief 

bijlagen, zoals ondertekend op 4 oktober 2012 door Stichting 

Verpakkingen Fast Moving Consumer Goods, Stichting 

Verpakkingen Non Food, Stichting Bedrijfsverpakkingen 

Nederland en Stichting Afvalfonds Verpakkingen. De minister 

van IenM heeft op 17 december 2012 de ABBO voor de periode 

van 1 januari 2013 t/m 31 december 2017 algemeen 

verbindend verklaard. 

 

acceptatie-eisen de voorwaarden waaraan het aangeboden verpakkingsafval 

moet voldoen opdat het geaccepteerd wordt door een 

afvalbedrijf. 

 

AEC afval energie centrale voor het verwerken van het brandbare 

afval dat niet kan worden hergebruikt of toegepast als 

secundaire brandstof. 

 

afvaladministratie de administratie van een gemeente of afvalbedrijf waaruit de 

juistheid en volledigheid van de opgave van de gemeente of 

het afvalbedrijf moet blijken zoals bedoeld in artikel 4 van de 

deelnemersovereenkomst gemeenten, respectievelijk artikel 4 

van de rapportageovereenkomst afvalbedrijven. 

 

afvalbeheersbijdrage Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen (conform artikel 1.1 van de 

ABBO): het bedrag dat individuele PI’s op grond van de ABBO 

verplicht zijn af te dragen aan het Afvalfonds ter dekking van 

de kosten van de Afvalbeheersstructuur. 

 

afvalbeheersstructuur (conform artikel 1.1 van de ABBO): de collectieve structuur 

zoals bedoeld in artikel 2 van de ABBO ten behoeve van de 

financiering waarvan in de ABBO in de betaling van de 

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen wordt voorzien. 
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afvalbedrijf de persoon en/of onderneming als bedoeld in artikel 10 lid 1 

Besluit die activiteiten verricht in de keten van verpakkingsafval 

vanaf inzameling tot acceptatie voor recycling of 

energieterugwinning.  

 

Afvalfonds de stichting Afvalfonds Verpakkingen (zie 

www.afvalfondsverpakkingen.nl). 

 

afvalstoffen (conform artikel 2.3.2 van het Basisdocument en artikel 3.1 van 

de KRA): elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 

 

assurancerapport de rapportagevorm van de accountant die de reguliere 

accountantscontrole uitvoert. 

 

basisdocument Basisdocument Monitoring Verpakkingen 2013-2022, versie 1.0 

van augustus 2013 (conform inleiding van het Basisdocument, 

met kleine wijzigingen), inclusief eventuele wijzigingen 

daarvan. Het Basisdocument is het resultaat van de Werkgroep 

Monitoring verpakkingen en beschrijft op hoofdlijnen de 

monitoringsystematiek voor verpakkingen voor de periode 

2013-2022. 

 [link naar Basisdocument] 

 

basisvergoeding een vaste vergoeding per ton vergoedingsgewicht waar een 

gemeente toe gerechtigd is als bepaalde - voor een 

materiaalsoort gespecificeerde - activiteiten door de gemeente 

zijn uitgevoerd. 

 

bedrijfsafvalstoffen (conform artikel 2.3.2 van het Basisdocument en artikel 1.1, 

eerste lid van de Wm): afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke 

afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. 

 

Begeleidingscommissie  Begeleidingscommissie Raamovereenkomst: commissie 

bestaande uit vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, het 

verpakkende bedrijfsleven en de VNG die de (jaarlijkse) 

monitoringresultaten toetst in relatie tot de doelstellingen van 

het Besluit, de nakoming en voortgang van de 

file:///C:/Users/Max/Dropbox/UMP%203_0/Stap%206%20-%20UMP%203_0%20concept%20v2/Ontwikkeling%20versie%202_4/Bijlagen/www.afvalfondsverpakkingen.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-247420
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Raamovereenkomst evalueert en beziet of aanvullende 

maatregelen dienen te worden getroffen of afspraken moeten 

worden gemaakt. 

 

beoordeling                 het proces waarmee Nedvang komt tot een oordeel over de 

juistheid en/of volledigheid van bepaalde door een gemeente 

en/of een afvalbedrijf aan Nedvang verstrekte informatie, zoals 

een opgave of de onderbouwing daarvan. 

 

beoordelingseenheid de eenheid van een bepaalde materiaalsoort of fractie die dient 

te voldoen aan de kwaliteitseisen. 

 

Besluit Besluit beheer verpakkingen 2014 (Staatsblad 2014, nr. 

32376), inclusief eventuele wijzigingen daarvan. Dit Besluit 

vervangt het besluit beheer verpakkingen en papier en karton 

uit 2005. 

 [Link naar Besluit] 

 

bewerken (conform definitie artikel 2.3.2 van het Basisdocument en 

definitie LAP2): veranderen van de aard of hoedanigheid van 

de afvalstof door het behandelen met fysisch en/of chemische 

of biologische methoden voor nuttige toepassing of 

verwijdering. 

 

CPI consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het 

Centraal Bureau voor Statistiek. 

 

deelnemersovereenkomst de overeenkomst tussen Nedvang en een gemeente inzake de 

uitvoering van de Raamovereenkomst. 

 

drankenkartons (conform definitie artikel 1 van het Besluit): verpakkingen, 

geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, 

bestaande voor ten minste 70% uit papier en karton en voor 

het overige uit een ander materiaal of andere materialen. 

 

erkend afvalbedrijf een afvalbedrijf dat een registratieovereenkomst met Nedvang 

heeft afgesloten, zoals beschreven in het UP-Afvalbedrijven.  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-409.html
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fractie verbijzondering van een materiaalsoort die in bijlage 2 als 

fractie is aangeduid en op het relevante meetpunt voldoet aan 

de voor die fractie geldende kwaliteitseisen. 

 

garantievergoeding een vergoeding per ton vergoedingsgewicht die door het 

verpakkende bedrijfsleven aan een gemeente wordt 

gegarandeerd voor het verrichten van bepaalde - voor een 

materiaalsoort gespecificeerde - activiteiten door de gemeente 

met in acht neming van de verrekenprijs. 

 

GAVI geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie, een combinatie van 

een SBI en AEC. 

 

gewicht het gewicht van een fractie, materiaalsoort en/of 

(verpakkings)afval in kilogrammen. 

 

goedkeuring de vaststelling door Nedvang op grond van een beoordeling dat 

geen sprake is van zodanige twijfel over de juistheid en 

volledigheid van de door een gemeente en/of een afvalbedrijf 

aan Nedvang verstrekte informatie, zoals een opgave, dat 

aanvullende informatie noodzakelijk is. 

 

huishoudelijke afvalstoffen (conform artikel 2.3.2 van het Basisdocument en artikel 1.1, 

eerste lid van de Wm): afvalstoffen afkomstig uit particuliere 

huishoudens, behoudens voor zover het ingezamelde 

bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen 

als gevaarlijke afvalstoffen. 

 

in de handel brengen (conform definitie artikel 1 van het Besluit): voor het eerst 

beroepsmatig op de markt aanbieden van een product. 

 

inzamelen (conform artikel 2.3.2 van het Basisdocument en definities 

LAP2): het ophalen van afvalstoffen bij een persoon die zich 

van die afvalstoffen ontdoet door afgifte aan degene die de 

afvalstoffen ophaalt. 

 

inzamelgewicht het gewicht van een bepaalde materiaalsoort of fractie op het 

meetpunt inzameling. 
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jaar kalenderjaar, tenzij daarvan expliciet schriftelijk is afgeweken. 

 

jaarvergoeding de totale kostenvergoeding waar een gemeente in enig 

kalenderjaar toe gerechtigd is ter compensatie van de kosten 

die de gemeente heeft gemaakt bij de uitvoering van de 

Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende afspraken. De 

jaarvergoeding bestaat uit de optelsom van de jaarvergoeding 

OPK, de jaarvergoeding glas, de jaarvergoeding kunststof, de 

jaarvergoeding metaal, de jaarvergoeding drankenkartons. 

 

jaarvergoeding drankenkartons de totale kostenvergoeding waar een gemeente in enig 

kalenderjaar toe gerechtigd is ter compensatie van de kosten 

die de gemeente heeft gemaakt bij de uitvoering van de 

Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende afspraken 

met betrekking tot de verpakkingssoort drankenkartons, een en 

ander bepaald conform bijlage G3. 

 

jaarvergoeding glas de totale kostenvergoeding waar een gemeente in enig 

kalenderjaar toe gerechtigd is ter compensatie van de kosten 

die de gemeente heeft gemaakt bij de uitvoering van de 

Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende afspraken 

met betrekking tot de materiaalsoort glas, een en ander 

bepaald conform bijlage G3. 

 

jaarvergoeding kunststof de totale kostenvergoeding waar een gemeente in enig 

kalenderjaar toe gerechtigd is ter compensatie van de kosten 

die de gemeente heeft gemaakt bij de uitvoering van de 

Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende afspraken 

met betrekking tot de materiaalsoort kunststof, een en ander 

bepaald conform bijlage G3. 

 

jaarvergoeding metaal de totale kostenvergoeding waar een gemeente in enig 

kalenderjaar toe gerechtigd is ter compensatie van de kosten 

die de gemeente heeft gemaakt bij de uitvoering van de 

Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende afspraken 

met betrekking tot de materiaalsoort metaal, een en ander 

bepaald conform bijlage G3. 
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jaarvergoeding OPK de totale kostenvergoeding waar een gemeente in enig 

kalenderjaar toe gerechtigd is ter compensatie van de kosten 

die de gemeente heeft gemaakt bij de uitvoering van de 

Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende afspraken 

met betrekking tot de materiaalsoort OPK, een en ander 

bepaald conform bijlage G3. 

 

jaarvergoeding zwerfafval de totale kostenvergoeding waar een gemeente in enig 

kalenderjaar toe gerechtigd is ter compensatie van de kosten 

die de gemeente heeft gemaakt bij de uitvoering van de 

Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende afspraken 

met betrekking tot zwerfafval, een en ander bepaald conform 

bijlage G3. 

 

KRA Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). 

 [link naar KRA] 

 

kental (conform artikel 2.3.2 van het Basisdocument): een 

ervaringscijfer, gebaseerd op metingen uit het verleden en te 

valideren door een onafhankelijk expert. 

 

kwaliteitseisen de eisen die aan de samenstelling van een materiaalsoort en/of 

een fractie worden gesteld, onder meer op het meetpunt 

inzameling en/of het meetpunt recycling, zoals opgenomen in 

bijlage 2. 

 

materiaalsoort elk van de verschillende soorten materiaal waaruit 

verpakkingen bestaan zoals nader benoemd in de 

Raamovereenkomst. 

 

meetpunt het meetpunt inzameling of het meetpunt recycling of 

meetpunt energieterugwinning. 

 

meetpunt inzameling het meetpunt inzameling voor een bepaalde materiaalsoort als 

bedoeld in het monitoringprotocol. 

 

meetpunt recycling het meetpunt recycling voor een bepaalde materiaalsoort als 

bedoeld in het monitoringprotocol. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:NL:PDF
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meetpunt energieterugwinning het meetpunt energieterugwinning voor een bepaalde 

materiaalsoort als bedoeld in het monitoringprotocol. 

 

Ministeriële Regeling Verslaglegging Regeling formulier verslaglegging verpakkingen (Staatsblad 

2014, nr. 14758) van 28 mei 2014 nr. IENM/BSK-2014/112494, 

houdende vaststelling van het formulier voor het doen van een 

verslag in verband met de uitvoering van het Besluit. 

 [Link naar regeling] 

 

monitoring (conform artikel 2.3.2 van het Basisdocument): is het 

vooropgezet, systematisch en gedurig verzamelen, controleren, 

bewerken en presenteren van gegevens. Het gaat daarbij zowel 

om de kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens. 

 

monostroom een fractie van een materiaalsoort die als monostroom is 

aangeduid in bijlage 2. 

 

nascheiding (conform artikel 2.3.2 van het Basisdocument): het na de 

inzameling scheiden van gemengd afval in zo zuiver mogelijke 

deelstromen of materiaalsoorten met behulp van een installatie 

en/of handpicking. 

 

Nedvang stichting Nedvang (zie www.nedvang.nl). 

 

nuttige toepassing (conform artikel 2.3.1 van het Basisdocument en artikel 3.15 

van de KRA en artikel van de 1.1 Wm): elke handeling met als 

voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen 

door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere 

economie, andere materialen te vervangen die anders voor een 

specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof 

voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in 

ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage 

II bij de KRA. 

 

OAG-organisatie een organisatie voor de Opgave en Afvaladministratie 

Gemeente: de organisatie die door een gemeente conform het 

UP-Gemeenten is aangewezen om namens de gemeente 

opgave te doen en/of een de afvaladministratie te voeren. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-14758.html
file:///C:/Users/Max/Dropbox/UMP%203_0/Stap%206%20-%20UMP%203_0%20concept%20v2/Ontwikkeling%20versie%202_4/Bijlagen/www.nedvang.nl
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op de markt aanbieden  (conform definitie artikel 1 van het Besluit): in het kader van 

een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken 

van verpakkingen met het oog op distributie, consumptie of 

gebruik op de markt. 

 

opgave de opgave van bepaalde informatie door gemeenten en/of 

afvalbedrijven aan Nedvang, dan wel PI’s aan het Afvalfonds, 

conform de voorwaarden die zijn neergelegd in het UMP en de 

bijlagen. 

 

OPK de materiaalsoort oud papier en –karton. 

 

OPK-gewicht het gewicht van de fractie OPK op het meetpunt inzameling 

zoals geleverd aan een recycler in een kalenderjaar. 

 

PI, producent of importeur (conform definitie artikel 1 van het Besluit) degene die: 

 1. stoffen, preparaten of andere producten in een verpakking in 

de handel brengt; 

 2. beroepsmatig stoffen, preparaten of andere producten in een 

verpakking invoert en zich van de verpakking ontdoet; 

 3. beroepsmatig een ander opdracht geeft de verpakking van 

stoffen, preparaten of andere producten te voorzien van zijn 

naam, logo of merkteken; 

 4. een verpakking in de handel brengt die is bestemd om bij 

het aan de gebruiker ter beschikking stellen van stoffen, 

preparaten of andere producten daaraan te worden 

toegevoegd. 

 

Raamovereenkomst Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022: in 2012 gesloten 

overeenkomst tussen IenM, VNG en (verpakkend) bedrijfsleven 

over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval 

voor de jaren 2013 t/m 2022 inclusief bijbehorend addendum. 

 

rapportageovereenkomst de overeenkomst tussen Nedvang en een afvalbedrijf inzake de 

uitvoering van de Raamovereenkomst. 

 

rapportagevergoeding de vergoeding voor afvalbedrijven. 
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recyclegewicht het totale gewicht (in ton) van een bepaalde materiaalsoort of 

fractie dat in een jaar is geleverd aan recycler(s). 

 

recycler de inrichting waarbinnen recycling plaatsvindt. 

 

recycling (conform artikel 2.3.1 van het Basisdocument, artikel 1 van het 

Besluit en artikel 3.7 van de richtlijn verpakkingen): het in een 

productieproces opnieuw verwerken van afvalmaterialen voor 

het oorspronkelijke doel of voor andere doeleinden, met 

inbegrip van organische recycling maar uitgezonderd 

terugwinning van energie. 

 

registratievergoeding een bedrag per ton vergoedingsgewicht voor het uitvoeren van 

bepaalde activiteiten door of namens een gemeente en het bij 

wijze van opgave verstrekken van bepaalde gegevens daarover 

aan Nedvang, waarbij de (positieve of negatieve) 

verkoopopbrengsten voor rekening van de gemeente komen. 

 

richtlijn verpakkingen (conform definitie artikel 1 van het Besluit): richtlijn nr. 

94/62/EG van het Europese Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 20 december 1994 betreffende verpakking 

en verpakkingsafval (PbEG 1994, L 365). 

 [link naar richtlijn verpakkingen] 

 

SBI scheidings- en bewerkingsinstallatie. 

 

sorteerinstallatie het afvalbedrijf dat zorg draagt voor de sortering van 

verpakkingsafval van een bepaalde materiaalsoort, al dan niet 

conform bepaalde materiaalspecificaties. 

 

terugwinning van energie (conform artikel 2.3.1 van het Basisdocument en artikel 3.8 van 

de richtlijn verpakkingen)1: het gebruik van brandbaar 

verpakkingsafval om energie op te wekken door directe 

verbranding met of zonder andere afvalstoffen, maar met 

terugwinning van de warmte. 

 

                                                
1 Voor de richtlijn wordt het verbranden van verpakkingsafval in een installatie met een R1-status meegenomen 

als terugwinning van energie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32005D0270
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transporttarief het tarief dat geldt bij het bepalen van een 

transportvergoeding. 

 

transportvergoeding een vergoeding die wordt bepaald op basis van (a) een vast 

bedrag per ton vergoedingsgewicht of (b) een vast bedrag per 

ton vergoedingsgewicht per afstand waarbij de afstand die in 

beschouwing wordt genomen voor de materiaalsoort expliciet is 

bepaald.  

 

ton gewichtseenheid, zijnde 1.000 kilogram. 

 

UMP dit uitvoerings- en monitoringprotocol waarvan de bijlagen een 

onverbrekelijk onderdeel uitmaken. 

 

UP-Afvalbedrijven Uitvoeringsprotocol Afvalbedrijven: het deel van het UMP 

waarin de uitvoeringsregels voor afvalbedrijven zijn 

opgenomen. 

 

UP-Gemeenten Uitvoeringsprotocol Gemeenten: het deel van het UMP waarin 

de uitvoeringsregels voor gemeenten zijn opgenomen. 

 

vergoeding een bedrag ter vergoeding waar een gemeente of een 

afvalbedrijf toe gerechtigd is ter compensatie van de kosten in 

verband met het verrichten van bepaalde activiteiten in het 

kader van de Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende 

afspraken. De vergoeding voor gemeenten wordt berekend op 

basis van het bepaalde in bijlage G3. De vergoeding voor 

afvalbedrijven wordt berekend op basis van het bepaalde in 

bijlage A4. 

 

vergoedingsgewicht het gewicht van een fractie, bepaald met in achtneming van de 

vergoedingsvoorwaarden (in eenheden van 1.000 kilogram). 

 

vergoedingsvoorwaarden de voorwaarden zoals vastgelegd in bijlage G3 en bijlage A4 

aan de hand waarvan de (jaar)vergoeding van respectievelijk 

een gemeente of een afvalbedrijf wordt bepaald 

 

vermarkting het verkopen en leveren van materiaal aan een recycler of 

installatie voor energieterugwinning. 
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verkoopopbrengst de totale opbrengst van een gemeente in een kalenderjaar bij 

de vermarkting van een fractie. De verkoopopbrengst van een 

fractie wordt berekend door het recyclegewicht van een 

gemeente te vermenigvuldigen met het verkooptarief. 

 

verkooptarief de gewogen gemiddelde netto prijs in euro (positief of negatief) 

per ton gewichtseenheid van een fractie waar een gemeente 

toe gerechtigd is in verband met de levering van die fractie aan 

recycler(s) in een bepaald kalenderjaar. De verkoopopbrengst 

is inclusief kortingen die direct of indirect aan de gemeente zijn 

verleend. De verkoopopbrengst is exclusief BTW, 

importheffingen of andere heffingen of toeslagen van 

overheidswege en exclusief vergoedingen voor andere 

activiteiten en/of prestaties ten behoeve van de gemeente die 

niet direct de overdracht en/of verkoop aan de recycler 

betreffen zoals inzameling, sortering, transport en/of 

managementactiviteiten.  

 

verpakkende bedrijfsleven ondertekenaars van Raamovereenkomst vanuit private sector, 

gezamenlijk handelend. 

 

verpakkingen verpakkingen, zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit. 

Voor de uitleg van voornoemd artikel wordt uitgegaan van de 

verpakkingen zoals opgenomen in de productcatalogus op de 

website van het Afvalfonds (www.afvalfondsverpakkingen.nl). 

 

verpakkingsafval alle verpakking of verpakkingsmateriaal waarop de definitie van 

afvalstoffen van toepassing is met uitzondering van reststoffen 

uit de productie van verpakkingen. 

 

verrekenprijs het gewogen gemiddelde tarief (€/ton) voor een bepaalde 

fractie in een kalenderjaar over alle Nederlandse gemeenten. 

De verrekenprijs wordt bepaald door de som van de 

verkoopopbrengsten voor de fractie van elk van de 

Nederlandse gemeenten te delen door de som van de 

recyclegewichten van de fractie van elk van de Nederlandse 

gemeenten. 

 

file:///C:/Users/Max/Dropbox/UMP%203_0/Stap%206%20-%20UMP%203_0%20concept%20v2/Ontwikkeling%20versie%202_4/Bijlagen/www.afvalfondsverpakkingen.nl
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verwerking (conform definitie artikel 2.3.1 van het Basisdocument, artikel 

3.14 van de KRA en artikel 1.1 van de Wm): nuttige toepassing 

of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of 

verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen. 

 

verwijdering (conform definitie artikel 1.1, eerste lid van de Wm): elke 

handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs 

indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen 

of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in 

ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage 

I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen. 

 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (zie www.vng.nl). 

 

Wm Wet milieubeheer. 

 [link naar Wm] 

 

WasteTool het registratie- en beheerprogramma van Nedvang waarin 

gemeenten en afvalbedrijven elektronisch opgave moeten 

doen. 

 

werkgroep Vergoedingen, 

Kwaliteit en Ketenregie werkgroep Vergoedingen, Kwaliteit en Ketenregie zoals bedoeld 

in de Raamovereenkomst artikelen 7.9, 8.3 en 9.7, onder regie 

van de Begeleidingscommissie raamovereenkomst. 

 

file:///C:/Users/Max/Dropbox/UMP%203_0/Stap%206%20-%20UMP%203_0%20concept%20v2/Ontwikkeling%20versie%202_4/Bijlagen/www.vng.nl
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245

