
Geachte lezer,

Over het monitoringproces en de resultaten van 2014 valt veel 

te vertellen. Daarom stelde het Afvalfonds Verpakkingen het 

eerste publieksrapport op: Van verpakking naar grondstof. Dit 

rapport is vandaag gepubliceerd.

Daarnaast berichten we u in deze nieuwsbrief over: 

• het gebruik van logo’s op verpakkingen

• de registratie van eenmalige logistieke hulpmiddelen

• nieuwe interactieve kaarten op onze website 
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‘Van verpakking naar grondstof’ is de titel van het vandaag verschenen 

publieksrapport van het Afvalfonds Verpakkingen. Het doel van deze rappor-

tage is om inzage te geven in recyclingresultaten en de werkzaamheden van 

het Afvalfonds. Namens het verpakkende bedrijfsleven heeft het Afvalfonds 

de verantwoordelijkheid voor het inzamelen en recyclen van verpakkingen 

én het monitoren daarvan. Hoe doet het Afvalfonds dit en wat zijn de resul-

taten? Dat staat te lezen in het Publieksrapport.

 

Het monitoren van de inzameling en recycling van verpakkingen in Ne-

derland is een continue verbeterproces. De in 2014 opgerichte Commissie 

Toezicht Monitoring Verpakkingen (CTMV) beoordeelt dit proces. Het beoor-

delingsverslag van de CTMV is ook te vinden op onze website.

Publieksrapport

Het rekeningnummer van het  

Afvalfonds Verpakkingen wordt  

per 1 augustus gewijzigd.  

Het nieuwe rekeningnummer is: 

NL32  ABNA  0612  9009  83 

Let op!

Interactieve kaarten

Aanvullend op het publieksrapport heeft het Afvalfonds op de website onder 

Monitoring twee interactieve kaarten van Nederland geplaatst. Hierop is per 

gemeente te zien wat de gerecyclede hoeveelheden zijn van glas, papier en 

karton, en kunststof. Daarnaast is te zien welk kunststof inzamelsysteem 

(nascheiding/ bronscheiding, diftar, halen of brengen) van toepassing is in 

de verschillende gemeenten. 

http://www.afvalfondsverpakkingen.nl/home/over-ons/monitoring
http://www.afvalfondsverpakkingen.nl/home/over-ons/monitoring
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Logistieke hulpmiddelen hoefde u voorheen niet op te nemen in uw 

verpakkingenadministratie. Dit staat te veranderen. Het verpakkende 

bedrijfsleven moet er vanaf 2016 rekening mee houden ook de eenmalige 

logistieke hulpmiddelen te registreren, zodat u in 2017 aangifte kunt doen. 

Er is overigens geen tarief voor deze logistieke hulpmiddelen. Het is de 

bedoeling om ook de inzameling en recycling van deze verpakkingen beter 

in kaart te brengen. U leest er meer over op de website onder Logistieke 

hulpmiddelen. 

Er bestaat een keur aan verpakkingslogo’s. Met de (kosteloos te gebruiken) 

logo’s uit de overzichtelijke Weggooiwijzer kunnen producenten en 

importeurs de consument laten weten dat hun verpakking gerecycled kan 

worden. Voor plastic verpakkingen moet u toestemming vragen voordat u 

het op een verpakking gebruikt. Dat kan eenvoudig via deze website. Als 

de plastic verpakking geschikt is om te recyclen, kan dat het Plastic Heroes 

logo dragen. Ook hieraan zijn dan geen kosten verbonden. Op de website 

van het Afvalfonds Verpakkingen is ook aandacht voor het ‘Groene Punt’-

symbool en wat dit inhoudt. 

Logistieke hulpmiddelen

Verpakkingslogo’s

Contact:

Afvalfonds Verpakkingen

Postbus 1266

2260 BG  Leidschendam 

+31 (0)85 401 26 60 

info@afvalfondsverpakkingen.nl 

www.afvalfondsverpakkingen.nl

Let op! Wijziging rekeningnummer

Het rekeningnummer van het Afvalfonds Verpakkingen wordt per  

1 augustus gewijzigd. Het nieuwe rekeningnummer is: 

NL32 ABNA 0612 9009 83 

http://www.afvalfondsverpakkingen.nl/home/verpakkingen/
http://www.weggooiwijzer.nl
http://www.stichtingproloog.nl
http://www.afvalfondsverpakkingen.nl/home/producentenverantwoordelijkheid/

