
Verzonden: woensdag 19 oktober 2022 14:22 
 
Onderwerp: Afzet drankenkartons uit nascheiding 
 
Geachte Bestuurders en Collega's, 
 
Naar aanleiding van berichtgeving van het Afvalfonds, maar ook omdat hieraan aandacht in 
de media is besteed, wil ik u met een memo en bijlagen nader informeren over deze kwestie. 
 
Indien u vragen heeft, neemt u dan contact met mij op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans van Dijk 
Directeur 
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 
Postbus 3250 
3760 DG SOEST 

 

Email: f.van.dijk@avu.nl 
Telefoon: 035 60 32 303 
Mobiel: 06 23 47 50 16 
 

 

 

Dit e-mailbericht geldt niet als officieel besluit, maar is informatief van aard. Alleen aan schriftelijke correspondentie, uitgaande en 
ondertekend door de daartoe bevoegde personen van AVU, kunnen rechten worden ontleend. 

 

 

 Denk aan het milieu voordat u deze e-mail afdrukt. 
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AVU 
Lange Brinkweg 81 
Postbus 3250 
3760 DG Soest 
    035-6032303 
 
 
 

 
 
  

Aan de AVU-bestuursleden en de contactambtenaren 
 
 

Memo: Afzet drankenkartons uit nascheiding 
 
 
Bijlagen: 2 
 
 
Beste AVU-bestuurders, Beste collega’s, 
 
Van Nedvang ontvingen wij bijgaande brief inzake de afzet van de drankenkartons 
afkomstig uit de nascheiding van huishoudelijk restafval. Wij hebben tevens bijgevoegd 
een door de gemeente Utrecht in samenwerking met de AVU en Nedvang opgestelde 
lijst van vragen en antwoorden. 
 
Als gevolg van de oplopende energietarieven én de teruglopende vraag naar papieren 
en kartonnen verpakkingsmateriaal heeft de afnemer en recycler van drankenkartons 
afkomstig uit de nascheiding van huishoudelijk restafval besloten de deuren te sluiten, 
waarmee de afzet van deze drankenkartons stil is komen te liggen. 
 
Nedvang is momenteel op zoek naar andere afzetkanalen en verwacht dan ook dat het 
nascheiden van drankenkartons uit huishoudelijk restafval einde dit jaar, begin volgend 
jaar weer kan worden hervat. 
 
Het tijdelijk stilleggen van de nascheiding van drankenkartons uit huishoudelijk 
restafval heeft geen invloed op de inzamelvergoeding die de gemeenten die pmd 
nascheiden uit huishoudelijk restafval van Nedvang (Afvalfonds) ontvangen. 
 
Voor de volledigheid moet worden vermeld dat de drankenkartons die worden 
gesorteerd uit het brongescheiden ingezamelde verpakkingsafval op dit moment wel 
kunnen worden afgezet en worden gerecycled. 
 
Wij verwijzen u graag naar de bijlagen voor meer achtergrondinformatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans van Dijk, 
directeur. 
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Q&A Situatie recycling drankenkartons uit nascheiding  
 

 

Q: Waarom heeft Nedvang besloten het nascheiden van drankenkartons voorlopig te 

stoppen? 

A: De fa. Delkeskamp Verpackungswerke GmbH een papier (verpakkings)producent 

gevestigd in Nortrup in Duitsland en de recycler van nagescheiden drankenkartons uit 

Nederland, heeft in augustus besloten om haar bedrijfsactiviteiten per eind 2022 definitief te 

beëindigen en per direct te stoppen met het ter recycling innemen van drankenkartons. 

Voornaamste reden voor dit besluit is de enorme stijging in energiekosten. Dit heeft er 

vervolgens toe geleid dat de recyclecapaciteit voor nagescheiden drankenkartons uit 

Nederland is weggevallen. 

 

Q: Waarom kunnen de drankenkartons niet alsnog worden uitgesorteerd en op voorraad 

worden gehouden? 

A: Om drankenkartons te kunnen recyclen is het van belang dat deze kort na sortering worden 

aangeleverd bij de recycler. Door het (te lang) opslaan van drankenkartons heeft het nog in 

de verpakking aanwezige hoeveelheid restmateriaal (bv. zuivelproducten), in het bijzonder in 

de zomerperiode, een negatieve invloed op de herbruikbaarheid van de in het 

verpakkingsmateriaal aanwezige grondstoffen. 

 

Q: Had Nedvang deze situatie niet kunnen voorzien? 

A: Delkeskamp heeft dit jaar, vanwege de stijgende energiekosten, eerder besloten de 

productie te stoppen en als gevolg daarvan ook de inname van drankenkartons te staken. 

Delkeskamp heeft, nadat zij met haar leveranciers en afnemers afspraken heeft kunnen 

maken, echter na korte tijd besloten haar productie weer op te starten. Op basis daarvan zijn 

de leveringen van drankenkartons aan Delkeskamp weer hervat. Delkeskamp heeft na deze 

periode ook geen nieuwe signalen afgegeven dat het voornemens was om haar activiteiten 

alsnog definitief te staken en dus was er ook voor Nedvang en andere leveranciers van 

Delkeskamp geen aanleiding om te veronderstellen dat dit zou gebeuren. 

 

Q: Wat heeft Nedvang gedaan nadat zij werd geconfronteerd met deze situatie? 

A: Nadat Nedvang in maart van dit jaar voor de eerste keer werd geconfronteerd met deze 

plotselinge mededeling, heeft zij direct het initiatief genomen om alternatieve afnemers in 

kaart te brengen en met hen gesprekken te voeren over mogelijke afname van 

drankenkartons. 

 

Q: Zijn er alternatieve recyclers beschikbaar die nagescheiden drankkartons kunnen 

verwerken? 

A: Het merendeel van de in Nederland bron en nagescheiden drankenkartons is in Duitsland 

bij twee verschillende papier producenten gerecycled, de fa. Delkeskamp in Nortrup en 

Niederaur Muhle in Krezau. Delkeskamp was de enige producent die nagescheiden 

drankenkartons vanuit Nederland accepteerde. Er is een beperkt aantal alternatieve papier 

producenten die naast oud papier ook mogelijkheden hebben om drankenkartons te 

recyclen. Deze bevinden zich in Frankrijk, Italië, Scandinavië en Spanje.       
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Q: Waarom duurt het zo lang voordat het nascheiden van drankenkartons kan worden hervat? 

A: Het aantal papier producenten dat nagescheiden drankenkartons als te recyclen grondstof 

kan en wil verwerken is, op dit moment, nog relatief beperkt. Om er zeker van te zijn dat de 

door Nedvang aangeleverde drankenkartons ook zoveel als mogelijk aantoonbaar worden 

gerecycled, vindt er een vooraf een zorgvuldige selectie en onderhandeling plaats. 

Belangrijke criteria daarbij zijn o.a. of partijen beschikken over de juiste vergunningen en 

certificaten. Daarnaast is het bij de contractering ook gebruikelijk om vooraf eerst een 

bepaalde hoeveelheid proefmateriaal aan te leveren om te bepalen of de beoogde afnemer 

ook daadwerkelijk de aangeboden kwaliteit kan verwerken.  

 

Tenslotte is het noodzakelijk om voor de nagescheiden drankenkartons een kennisgeving 

(EVOA) aan te vragen om materiaal vanuit Nederland naar een buitenlandse verwerker te 

leveren. Ook dit is een tijdrovend proces dat gemiddeld genomen tenminste drie maanden in 

beslag neemt.   

 

Q: Wat gebeurt er in de tussentijd met de drankenkartons die in het huishoudelijk restafval 

aanwezig zijn? 

A: De in het huishoudelijk restafval aanwezige drankkartons worden, tot op een nader te 

bepalen moment, niet uitgesorteerd en worden in Nederland met het huishoudelijk restafval 

thermisch verwerkt (verbrand).  

 

Q: Heeft dit gevolgen voor de inzamelvergoeding die wij als gemeente ontvangen? 

A: Nee 

 

Q: Wat is nu de planning voor het komende periode? 

A: Nedvang voert momenteel contractuele besprekingen met meerdere recyclers in de EU. 

Doel is om zo spoedig mogelijk tot definitieve afspraken te komen zodat de nascheiding van 

drankenkartons en de levering daarvan aan recyclers kan worden hervat. Vooruitlopend op 

het daadwerkelijk afsluiten van de contracten en het structureel ter recycling aanleveren van 

nagescheiden drankenkartons, heeft Nedvang de administratieve processen om een snelle 

aanvraag van een kennisgeving (EVOA) voor het grensoverschrijdende transport mogelijk te 

maken, reeds opgestart. De doorlooptijd op het daadwerkelijk verkrijgen van een EVOA wordt 

geschat op 12 tot 14 weken. Nedvang verwacht dan ook dat het nascheiden van 

drankenkartons uit huishoudelijk restafval einde dit jaar begin volgend jaar weer kan worden 

hervat. 

 

Q:Wat is de planning voor de langere termijn? 

A: In opdracht van en in samenwerking met het Afvalfonds Verpakkingen, richt Nedvang zich, 

naast het contracteren van stabiele en voldoende recyclecapaciteit voor drankenkartons, 

ook op de mogelijkheden om deze recyclecapaciteit structureel verder uit te breiden.  
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