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UMP bijlage A4 - Vergoedingen afvalbedrijven 
 

Vanaf 1 januari 2014 komen Erkende Afvalbedrijven die gegevens rapporteren aan Nedvang in 

aanmerking voor een rapportagevergoeding. De vergoeding is opgebouwd uit een basisvergoeding en 

een vergoeding per opgave.  

 

De basisvergoeding per Afvalbedrijf bedraagt € 1.500,- per jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen 

moet een Afvalbedrijf deelnemer zijn bij Nedvang en over het desbetreffende jaar minimaal 1 opgave 

indienen. Indien een afvalbedrijf in opdracht van een gemeente huishoudelijk verpakkingsafval 

inzamelt, dient zij per materiaalsoort 13 opgaven per jaar te doen onderverdeeld per gemeente (12 

maandopgaven en 1 jaaropgave). 

 

De vergoeding per opgave, per materiaal bedraagt € 50. Als in dezelfde opgave inzameling bij 

huishoudens is opgenomen en deze opgave wordt onderverdeeld per gemeente, dan bedraagt de 

vergoeding voor de opgave € 75. Een Afvalbedrijf doet hiervoor tijdig opgave in WasteTool: 

 

- maandopgaven worden gedaan binnen 1 maand na afloop van een kwartaal  

- jaaropgaven binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar. 

 

De totale vergoeding is per kalenderjaar gemaximeerd per afvalbedrijf tot € 25.000.  

 

Enkele berekeningsvoorbeelden zijn op de volgende pagina bijgevoegd. 
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Voorbeeld vergoedingen Afvalbedrijven 

 

Voorbeeld 1 

Een afvalbedrijf met 1 locatie dat alleen papier/karton verwerkt, 1 keer per jaar opgave doet na afloop 

van een jaar, en geen uitsplitsing maakt naar gemeenten:  

 

- Basisvergoeding per jaar    € 1.500 

- Ingediende opgaven 1 x € 50 € 50 

Vergoeding per jaar     € 1.550 

 

Voorbeeld 2 

Hetzelfde bedrijf als in voorbeeld 1, maar nu met 12 maandelijkse opgaven en een jaaropgave, en per 

opgave een uitsplitsing per gemeente: 

 

- Basisvergoeding per jaar    € 1.500 

- Ingediende opgaven 13 x € 75 € 975 

Vergoeding per jaar     € 2.475 

 

Voorbeeld 3 

Een bedrijf met 3 locaties, op 1 locatie worden papier/karton en kunststof verwerkt, op de andere 2 

locaties alleen kunststof, met maandelijkse opgaven en een jaaropgave, en bij papier/karton per opgave 

een uitsplitsing per gemeente: 

 

- Basisvergoeding per jaar    € 1.500 

- Ingediende opgaven 39 x € 50 € 1.950 

 13 x € 75 € 975 

Vergoeding per jaar     € 4.425 

 

Voorbeeld 4 

Een bedrijf doet maandelijkse opgave en een jaaropgave voor 10 locaties, voor 7 locaties is er een 

uitsplitsing per gemeente voor huishoudelijk OPK en glas (7 locaties * 2 materiaalsoorten * 13 = 182 

opgaven), op 8 locaties wordt voor 2 andere materiaalsoorten opgave gedaan (8 * 2 * 13 = 208): 

 

- Basisvergoeding per jaar    € 1.500 

- Ingediende opgaven 208 x € 50 € 10.400 

 182 x € 75 € 13.650 

Vergoeding per jaar – maximum    € 25.000 

 


