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1  Voorwoord

We leven in een interessante en spannende tijd. Het klimaat verandert. De 
beschikbaarheid van grondsto�en staat onder druk en hergebruik daarvan 
wordt steeds belangrijker. 

Papier en karton zijn dé materialen voor een circulaire economie. Zij hebben 
een hernieuwbare, natuurlijke bron: de houtvezel. En oudpapier is de belang-
rijkste grondstof voor nieuwe papieren en kartonnen producten.  

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) werkt namens het bedrijfsleven 
samen met gemeenten aan een optimale papierrecycling. De afspraken 
hierover zijn vastgelegd in het Papiervezelconvenant. Dit convenant hee� 
betrekking op kranten, tijdschri�en, folders, boeken en alle overige niet- 
verpakkingstoepassingen van papier en karton. Het Papiervezelconvenant 
zorgt ervoor dat de inzameling en herverwerking van oudpapier op een 
hoog peil blijven, ook als de marktprijs voor oudpapier laag is. Meestal levert 
oudpapier geld op, maar door de grillige markt kan het gebeuren dat het 
ingezamelde oudpapier de ophaalkosten niet waard is. In een dergelijke 
situatie, een ketendeficit,  zorgt PRN ervoor dat de bij haar aangesloten 
gemeenten een vergoeding krijgen. Met de financiële steun wordt de inzame-
ling en verwerking van oudpapier gegarandeerd. De steun komt uit een fonds 
dat wordt bijeengebracht door uitgevers, drukkers, papiergroothandelaren, 
retail en producenten van tissuepapier. Het PRN-systeem biedt de gemeenten 
en papiersector op kostene�ectieve wijze stabiliteit, zekerheid en een hoog 
milieurendement. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hee� het PRN-systeem 
algemeen verbindend verklaard, zodat alle producenten en importeurs 
van niet-verpakkingen van papier en karton meedoen. Bronscheiding van 
oudpapier hee� een steeds prominentere plaats in het grondsto�enbeleid 
van gemeenten, voor wie het convenant een uitstekende regeling is. 
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Zij streven naar vermindering van huishoudelijk restafval en een verhoging 
van inzameling van grondsto�en. De meeste Nederlandse gemeenten zijn 
aangesloten bij het PRN-systeem.  

Met het zesde Papiervezelconvenant, dat een looptijd hee� tot en met 2022, 
willen gemeenten en bedrijfsleven de gescheiden inzameling en het herge-
bruik van oudpapier actief stimuleren en onder alle omstandigheden op een 
zo hoog mogelijk niveau houden. Dat lukt heel goed. In Nederland wordt 86% 
van het op de markt gebrachte papier en karton, niet verpakkingen, ingeza-
meld en hergebruikt. Daarmee zijn we koploper op wereldniveau! 

In deze brochure wordt de werking van het PRN-systeem, inclusief het inza-
melen en herverwerken van papier en karton, de monitoring en de financie-
ring daarvan beschreven en uitgelegd. Alle informatie, inclusief het volledige 
convenant, is te vinden op prn.nl. 

Ed Nijpels, Voorzitter PRN
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2 Inleiding

2.1 Waarom recycling? 

Het klimaat verandert en de grondsto�envoorraad staat onder druk. Daarom 
reduceert Nederland  zijn ecologische voetafdruk en werkt het toe naar een 
circulaire economie. Het klimaatakkoord van Parijs (2015) is een belangrijke 
stap in de richting van een klimaatneutrale economie.  Recycling van papier 
en karton is onderdeel van de duurzaamheidsuitdaging waar Nederland voor 
staat. Papierrecycling biedt grote voordelen: 

• Vermindering van de afvalberg
• Duurzame inzet van gebruikte materialen
• Minder gebruik nieuwe grondsto�en
• Reductie energie- en waterverbruik
• Verlaging van de CO2-uitstoot en langere opslag van de  CO2  in het papier 

en karton
• Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

Cellulosevezels vormen de grondstof van papier en karton. Zij worden 
voornamelijk verkregen uit hout en oudpapier. Inmiddels is oudpapier de 
belangrijkste bron voor nieuw papier en karton. 86% van het in Nederland 
gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.

Cijfers op een rij
In Nederland wordt 86% (2018) van het op de markt gebrachte papier en 
karton ingezameld en hergebruikt. Het gaat daarbij om de niet-verpakkingen 
van papier en karton. Bij de verpakkingen van papier en karton ligt het per-
centage op 87% (2017). Ter vergelijking: het gemiddelde recyclingpercentage 
voor niet-verpakkingen en verpakkingen in Europa bedroeg 72,5% (2016).

BW_brochure PRN_04_190804.indd   7 08-09-19   21:54



8

BW_brochure PRN_04_190804.indd   8 08-09-19   21:54



9

Ter duiding van deze percentages zijn de volgende cijfers van belang: 

Hoeveel papier en karton wordt jaarlijks op de markt gebracht in Nederland? 
• Niet-verpakkingen: 1200 kton (2018)
• Verpakkingen: 1262 kton (2017)

Hoeveel papier en karton wordt jaarlijks opgehaald bij bedrijven en huishoudens?
• Particuliere huishoudens: 826 kton (2018)
• Kantoren, winkels, diensten en industrie: 1660 kton (2018)

Hoeveel papier en karton wordt jaarlijks gerecycled?
• Niet-verpakkingen: 1029 kton (2018)
• Verpakkingen: 1099 kton (2017)

2.2 De papierkringloop

Van vezel naar eindproduct
Papierfabrieken maken papier en karton van verse vezels (voornamelijk uit duur- 
zaam beheerde bossen), 100% gerecycled papier en karton en/of een mix daarvan. 
Bedrijven en instellingen die nieuwe producten en verpakkingen ontwerpen
en op de markt zetten kiezen voor bepaalde soorten papier en karton. Via de 
groothandel en winkelbedrijven komen eindproducten terecht bij burger en 
bedrijfsleven. Na gebruik brengen zij het oudpapier en -karton naar inzamel- 
punten. Oudpapierondernemingen sorteren het ingezamelde papier en karton en 
brengen het naar papierfabrieken die er weer nieuw papier en karton van maken. 

Papier en karton zijn unieke, duurzame materialen. Zij hebben 
een eindeloos hernieuwbare bron (hout) die CO2 opneemt, 
worden milieubewust geproduceerd en zijn na gebruik te 
recyclen. Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuw 
papier. 
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Inzameling oudpapier
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van oudpapier bij 
particuliere huishoudens. Zij zetten zich in voor een optimale, aan de bron 
gescheiden verwerking van oudpapier. Van het op de markt gebrachte papier 
en karton komt een deel niet terecht in de oudpapierstroom omdat:

1. de aard van de toepassing zich daartegen verzet, bijvoorbeeld waardepapieren; 
2. het niet bij het oudpapier mag. Denk aan hygiënische toepassingen 

(zoals wc- en keukenpapier), behang en vloeistofdichte verpakkingen zoals 
drankenkartons en ko�iebekers. Ook vervuild papier en karton mogen 
niet bij het oudpapier;

3. het bij het restafval terechtkomt doordat het oudpapier niet gescheiden 
wordt. 

De hergebruikdoelstelling van papier en karton  is vastgesteld op 75%. Die eis 
wordt met 86% (2018) en 87% (2017 – verpakkingen) ruimschoots behaald.
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Door kritisch te zijn in hun aankopen en door hun papierafval goed te 
scheiden dragen burgers en bedrijfsleven bij aan een beter milieu en de 
grondstofzekerheid. 

Verwerking oudpapier
Het ingezamelde oudpapier komt terecht bij oudpapierondernemingen. 
Zij vergroten de kwaliteit ervan door reiniging en sortering en leveren het 
oudpapier af bij de papierfabriek waar er nieuw papier en karton mee wordt 
gemaakt. 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit 
oudpapier.

Grillige wereldmarkt 
Wereldwijd stijgt de consumptie van papier en karton nog steeds, net als 
het hergebruik daarvan. Vooral de vraag naar verpakkingen van karton 
stijgt. Vanuit Nederland wordt veel oudpapier wereldwijd geëxporteerd. Als 
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kartonnen productverpakking komt dat papier naar ons land 
terug. De verpakkingen komen weer terecht in het oudpapier 
en zo begint de cyclus opnieuw. De papierkringloop hee� een  
mondiaal karakter. 

Oudpapier is een waardevolle grondstof, maar grote en/of 
snelle veranderingen in vraag en aanbod kunnen leiden tot 
prijsschommelingen. De grillige wereldmarkt en conjunctuur 
hebben e�ect op het inzamel- en herverwerkingsysteem. 
Daarnaast worden de marktprijzen beïnvloed door nationale 
wetgeving en mate van inzameling en hergebruik, die per land 
verschilt. 

Wanneer de internationale marktprijs voor oudpapier te ver 
daalt kan de situatie ontstaan dat de opbrengst van het inge-
zamelde oudpapier lager is dan de kosten van de inzameling 
ervan. Daardoor kan de papierinzameling uit particuliere 
huishoudens in gevaar komen. Het PRN-systeem (Hoofdstuk 4) 
zorgt er door een afzetgarantieprijs en afnamegarantie voor dat 
de papierinzameling en -verwerking altijd doorgang vindt. 
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3 De rol van kwaliteit

Nederlands oudpapier is schoon, droog en uitstekend geschikt om te 
recyclen. Het hoogwaardige oudpapier levert een goede prijs op. PRN, het 
bedrijfsleven en de gemeenten zetten zich in om de hoge kwaliteit van de 
Nederlandse oudpapierinzameling te bewaken.

Design for Recycling
De geschiktheid voor recycling van oudpapier begint in de ontwerpfase van 
een product. Een duurzaam product wordt zo ontworpen, dat het opnieuw kan 
worden gebruikt of gerecycled. Dat geldt ook voor producten van papier en 
karton, zoals boeken, tijdschri�en en verpakkingen. Producten die zijn gemaakt 
van één materiaalsoort (monomateriaal) zijn eenvoudiger te recyclen. Hoe 
meer sto�en worden toegevoegd aan het papier en karton hoe moeilijker de 
recycling ervan. Denk aan laminaten, tape en lijmen en geplastificeerd papier 
en karton. Veel van de genoemde toevoegingen kunnen het recyclingproces 
verstoren. 
Al bij het ontwerp van een product kunnen bepaalde toevoegingen worden ver-
meden (preventie). Ontwerper en opdrachtgever kunnen uitdrukkelijk rekening 
houden met het tegengaan van verspilling en het hergebruik van grondsto�en. 
Door duurzaam productontwerp of Design for Recycling kunnen producenten 
en importeurs bijdragen aan een optimale recycling van hun producten. 

Bronscheiding is de norm
Alleen brongescheiden oudpapier is geschikt voor papierrecycling. 
Oudpapier afkomstig uit nascheiding of gemengde inzameling met andere 
recyclestromen is dat niet. Vervuiling verstoort het recyclingproces en ver-
laagt de waarde van de grondstof oudpapier. Voor meer en beter hergebruik 
van papier en karton is het noodzakelijk dat het oudpapier gescheiden 
aan de bron wordt ingezameld. Gemengde of gecombineerde (co-mingled) 
inzameling met kunststof en/of andere recyclingstromen zorgt voor hogere, 
onbekende en oncontroleerbare verontreiniging van de stroom oudpapier, 
terwijl de eisen op het gebied van vervuiling (hygiëne) van oudpapier juist 
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steeds strenger worden. Gemengde inzameling leidt tot uitval van waarde-
volle grondstof en brengt hogere kosten met zich mee. 

Vervuiling oudpapier
Door aanwezigheid van vervuilende elementen in het oudpapier vermindert 
de mogelijkheid om daar nieuw papier van te maken. Een aantal soorten 
vervuiling in de oudpapierstroom kan worden onderscheiden:

Vocht
Te veel vocht in het oudpapier hee� schadelijke gevolgen. Bacteriën breken 
de houtvezels af.  De kleur verandert, de vezels worden korter en het papier 
gaat stinken. In het Papiervezelconvenant is afgesproken dat maximaal 10 
gewichtsprocent vocht wordt geaccepteerd. Hoe droger de oudpapierstroom, 
hoe beter! 

Productvreemde vervuiling
De raarste zaken komen terecht in de oudpapierbak. Van kunststof, puin 
tot etensresten. Zij verstoren het recyclingproces en dragen soms een 
gezondheidsrisico met zich mee. In het Papiervezelconvenant wordt daarom 
maximaal 3 gewichtsprocent productvreemde vervuiling geaccepteerd.

Producteigen vervuiling
Sommige papieren en kartonnen producten en verpakkingen kennen niet- 
papierbestanddelen, zoals nietjes en ringbanden. In veel gevallen kunnen 
deze eenvoudig worden verwijderd uit de pulp. Lastiger is dat met materialen 
die aan het oudpapier vastzitten. Zij kunnen het recyclingproces verstoren. 
Voorbeelden zijn op het papier en karton aangebrachte laminaten en 
laagjes plastic.
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Scheidingswijzer
Met de PRN-scheidingswijzer wordt duidelijk wat wel en niet thuishoort in de 
oudpapierbak. De scheidingswijzer is te downloaden op prn.nl en kan door 
gemeenten worden verspreid onder burgers en bedrijven. 

Diverse andere initiatieven helpen bij het maken van de juiste keuzes op 
het vlak van afvalverwerking. De handleiding Weggooiwijzer van het Kennis- 
instituut Duurzaam Verpakken (KIDV) maakt het consumenten makkelijk 
om verpakkingsafval op de juiste wijze weg te gooien. De Afvalscheidings-
wijzer van Milieu Centraal gee� antwoord op de vraag Wat mag in welke 
afvalbak? Ook op Papierenkarton.nl is informatie te vinden over de recycling 
van papier en de eisen die daaraan worden gesteld.
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SCHEIDINGSWIJZER OUDPAPIER

Wél bij het oudpapier

Schoon en droog
• Kranten en tijdschri�en
• Reclamefolders zonder plastic 

hoesjes
• Gidsen en catalogi
• Toegangskaarten
• Boeken en brochures
• Kleine en grote (golf)kartonnen 

dozen
• Papieren zakken en tassen
• Inpakpapier, cadeaupapier
• Eierdozen
• Kartonnen opvulling bij pro-

ducten
• Print- en kopieerpapier: 

nietjes, paperclips of plakband 
zijn toegestaan

• Schrijfpapier, tekenpapier
• Enveloppen: van papier of 

karton, ook met venster

Niet bij het oudpapier

Vies of nat
• Taartdozen met voedselresten 

en kunststof venster, pizza- 
dozen, bakpapier, ko�iefilters

• Zakdoekjes, tissues, keukenpapier, 
luiers, wc-papier: sanitair papier

• Behang: papier en vinyl
• Kassabonnetjes

Papier/karton met plastic
• Plastic hoesjes om (reclame-) 

folders en tijdschri�en
• Melk-, yoghurt- en sappakken: 

drankenkartons
• Vloeibaar wasmiddel verpak- 

kingen: vloeistofdicht karton
• Treinkaartjes: met eenmalige 

chipkaart
• Diepvriesverpakking: karton 

met plastic binnenkant
• Papieren broodzakken: 

papier en plastic
• Geplastificeerd papier en karton
• Plastic zakken en tassen
• Enveloppen met plastic bubbeltjes
• Ordners en ringbanden
• Plastic opbergmappen

17
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4  PRN-systeem

Recycling is een antwoord op de duurzaamheidsuitdagingen van deze tijd en 
draagt bij aan een circulaire economie. Daarnaast is oudpapier de belangrijk-
ste grondstof voor het maken van nieuw papier en karton en dus essentieel 
voor de papierindustrie. Een goed werkend recyclingsysteem dient milieu en 
economie. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 
75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton 
te recyclen. In het Papiervezelconvenant zijn hierover afspraken gemaakt. 
Het Papiervezelconvenant is een overeenkomst tussen PRN en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het convenant  is te zien als een vangnet 
voor de papierkringloop, met twee belangrijke garanties: een afnamegarantie 
en een afzetgarantieprijs. Hiermee zorgen de papier- en kartonketen samen 
met de gemeenten voor een goed en altijd functionerend recyclingsysteem. 

Stichting Papier Recycling Nederland
PRN gee� uitvoering aan de afspraken in het Papiervezelconvenant, monitort 
de recycling van niet-verpakkingen van papier en karton en rapporteert daar-
over aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zet PRN 
zich in voor kwalitatief hoogwaardige inzameling en recycling van oudpapier 
en -karton. De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in PRN:

• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken 
(Koninklijke VNP)

• Corrugated Benelux Association (CBA)
• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages 

en Flexibele Verpakkingen (Koninklijke KARTOFLEX)
• Stichting Leveranciers van Hygiënische Papierproducten (SLHP)
• Vereniging van Papiergroothandelaren (VPG)
• Mediafederatie
• Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO)
• Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI)
• Stichting Hergebruik Kartonnen Drankverpakkingen (HEDRA)
• Raad Nederlandse Detailhandel (RND)

BW_brochure PRN_04_190804.indd   19 08-09-19   21:55



20

4.1 Hoe werkt het PRN-systeem? 

De inzameling van oudpapier bij particuliere huishoudens is de (wettelijke) 
verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij bepalen of en hoe professionele oud-
papierondernemingen, al dan niet in samenwerking met verenigingen, (sport)

Welke producten vallen in het PRN-systeem?
Het Papiervezelconvenant heeft betrekking op producten van 
papier en karton zijnde niet-verpakkingen. Gedacht kan worden 
aan boeken, kranten, folders, bijlagen, handleidingen, displays, 
bordspellen, placemats, ordners en hygiënepapier.
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clubs, scholen en kerken, het oudpapier inzamelen. Omdat brongescheiden 
oudpapier een waardevolle grondstof is, zorgt de markt er doorgaans zelf voor 
dat het oudpapier ingezameld en gerecycled wordt. Wanneer de markt niet 
optimaal werkt levert oudpapier minder geld op. Het is zelfs mogelijk dat de 
marktprijs van oudpapier (te) laag is om de kosten van inzameling, bewerken, 
reinigen, sorteren, balenpersen en opslaan van het oudpapier te dekken. In dat 
geval is sprake van een ketendeficit. Gevolg van een ketendeficit kan zijn dat 
de recycling van oudpapier stagneert. Immers, marktpartijen kunnen het zich 
niet permitteren om op langere termijn onder hun kostprijs te opereren. Dit 
zou er in het uiterste geval toe kunnen leiden dat oudpapier verbrand of gestort 
moet worden. Dit is verspilling van grondsto�en en schadelijk voor het milieu 
en de circulaire economie. Om deze onwenselijke situatie te voorkomen zijn 
in het PRN-systeem een afzetgarantieprijs en afnamegarantie voor oudpapier 
opgenomen. Die zorgen ervoor dat aangesloten oudpapierondernemingen en 
gemeenten oudpapier blijven inzamelen en verwerken, ook wanneer een (te) 
lage marktprijs de kosten van inzameling en verwerking niet meer dekt. De pa-
pierkringloop is hiermee geborgd.  

Ketendeficit 
Wanneer de som van de standaard verwerkingskosten (a) en  de door PRN 
met gemeenten overeengekomen afzetgarantieprijs (b) voor oudpapier 
hoger is dan de internationale marktprijs van oudpapier, is sprake van een 
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ketendeficit. De recycling van oudpapier kost meer geld dan dat het 
opbrengt. Ketendeficiten komen niet voor rekening van de bij PRN 
aangesloten gemeenten en oudpapierondernemingen. Hiervoor is een 
fonds opgericht (het Verwijderingsfonds) dat wordt gevuld door bedrijven 
die papieren en kartonnen producten (niet zijnde verpakkingen) op de 
markt zetten. 

Afzetgarantieprijs
Gemeenten kunnen tijdens een ketendeficitperiode rekenen op een gegaran-
deerde vergoeding uit het Verwijderingsfonds tot maximaal €25 per 1.000 kilo 
voor oudpapier en –karton (niet-verpakkingen). Hiermee kunnen zij de kosten 
dekken die zijn gemoeid met de inzameling van oudpapier, zoals inzamelmid-
delen en communicatie richting de burgers.

Indien er binnen de aangesloten gemeente geen bij PRN aangesloten oud- 
papieronderneming aanwezig is en de transportkosten van die gemeente 
naar de dichtstbijzijnde aangesloten oudpapieronderneming zodanig 
zijn dat de opbrengst van het oudpapier voor de gemeente lager wordt dan 
€ 25 per 1.000 kg, dan is er voor die gemeente sprake van een transportdeficit. 
Het Verwijderingsfonds vergoedt in het geval van zo’n transportdeficit  de 
berekende negatieve opbrengst aan de gemeente.
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Standaardverwerkingskosten
Indien het ketendeficit hoger is dan de afzetgarantieprijs krijgen de oudpapier- 
ondernemingen via de gemeenten een betaling uit het Verwijderingsfonds voor 
hun verwerkingskosten, bestaande uit de kosten voor transport en reinigings-, 
opslag- en eventuele bewerkingshandelingen. De vergoeding aan de oudpapieron-
dernemingen bedraagt maximaal de hoogte van de standaardverwerkingskosten 
van het oudpapier. Deze kosten worden periodiek door PRN vastgesteld. Let 
wel, de vergoeding uit het Verwijderingsfonds aan gemeenten hee� uitsluitend 
betrekking op het niet-verpakkingendeel van de oudpapierstroom uit particuliere 
huishoudens en vindt alleen plaats in een situatie van een ketendeficit. 

Afnamegarantie
PRN garandeert de aangesloten gemeenten dat het ingezamelde oudpapier 
en –karton onder alle marktomstandigheden wordt afgenomen. Daartoe zijn 
afspraken gemaakt met de oudpapierondernemingen en de papierindustrie. 
De Nederlandse papier- en kartonindustrie hee� in een overeenkomst met PRN 
vastgelegd dat zij in tijden van overschotten van oudpapier, het door oudpa-
pierondernemingen ingezamelde oudpapier uit particuliere huishoudens zal 
afnemen. Het gevolg van deze afnamegarantie is dat oudpapierondernemingen 
– verenigd in de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) – en gemeen-
ten hun werkzaamheden onder alle omstandigheden kunnen voortzetten.
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4.2 Betrokken partijen

De hele keten van papiermakers en – gebruikers is betrokken bij het 
PRN-systeem.

Producenten en importeurs/Eerste ontvangers
Producenten en importeurs zijn bedrijven die als eerste in Nederland nieuw, 
nog te verwerken papier en karton en/of producten van nieuw papier en karton 
(categorie niet-verpakkingen) afnemen met het doel deze op de Nederlandse 
markt af te zetten. Gedacht kan worden aan uitgeverijen, drukkerijen, postor-
derbedrijven en importeurs van kopieerpapier en andere kant en klare produc-
ten van papier en/of karton. Als producent/importeur (eerste ontvanger) zijn 
tevens aan te merken ondernemingen die als eerste in Nederland nog te ver-
werken nieuw papier en karton (niet-verpakkingen) inkopen bij de Nederlandse 
papier- en kartonfabrikanten en/of bij de bij PRN aangesloten groothandels, of 
dit importeren met het doel het (bewerkt dan wel onbewerkt) in Nederland af 
te zetten. Inkoop bij verkoopkantoren van buitenlandse ondernemingen, die 
slechts een administratieve functie vervullen, valt hier ook onder. 
Genoemde bedrijven zijn verantwoordelijk voor de verwerking van hun 
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papieren en kartonnen  producten (niet zijnde verpakkingen) in de afvalfase. 
Voor de  producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen van papier en 
karton zijn in Nederland aparte afspraken gemaakt. Deze worden uitgevoerd 
door Stichting Afvalfonds Verpakkingen. 

Verplichte deelname aan het PRN-systeem
Het PRN-systeem is algemeen verbindend verklaard. 
Daarmee is deelname aan het systeem verplicht voor alle 
producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier 
en karton. Producenten en importeurs moeten dus opgave doen 
bij PRN en betalen soms een heffing. Om te bepalen of een 
onderneming als eerste nieuw papier en karton dan wel kant-
en-klare (geïmporteerde) producten van papier en karton op de 
Nederlandse markt brengt, heeft PRN een identificatieformulier 
ontwikkeld. Bedrijven die dit ingevuld aan PRN sturen krijgen 
uitsluitsel of zij opgaveplichtig zijn. Op prn.nl is het formulier te 
downloaden.
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Producenten en importeurs betalen een recyclingbeheersbijdrage aan het 
Verwijderingsfonds. Uit dit fonds wordt tijdens een eventueel ketendeficit een 
gegarandeerde bijdrage tot maximaal € 25 per 1.000 kg betaald aan gemeenten 
voor oudpapier en –karton zijnde niet-verpakkingen, worden transportdefici-
ten gecompenseerd en worden de kosten van het PRN-systeem gefinancierd. 
Producenten en importeurs zijn verplicht om:
1. zich te melden bij PRN (identificatieplicht);
2. vijf maal per jaar opgave te doen aan PRN (monitoringsplicht);
3. periodiek een door PRN opgelegde he�ing te betalen (betalingsplicht).

Papiergroothandel
De bij PRN aangesloten papiergroothandels die nieuw papier en karton 
onbewerkt doorverkopen namens derden, innen de recyclingbeheersbijdrage 
bij hun afnemers namens het Verwijderingsfonds. De groothandels vervullen 
daarmee een administratieve functie voor het fonds. 

Burgers
Burgers en bedrijven kopen producten van papier en karton en bieden deze na 
gebruik als oudpapier en -karton aan bij inzamelpunten. Niet alles mag bij het 
oudpapier. De PRN-scheidingswijzer helpt bij het maken van de juiste keuzes. 

De stichting Verwijderingsfonds (SVF) is onafhankelijk van 
PRN en is opgericht met het doel het instellen en beheren van 
een fonds zoals beschreven in het Papiervezelconvenant ter 
compensatie van deficiten bij gemeenten en 
oudpapierondernemingen voor zover deze betrekking hebben 
op oudpapier en -karton niet zijnde verpakkingen, ingezameld 
bij  particuliere huishoudens. SVF bepaalt of sprake is van 
een ketendeficit en beheert het fonds waaruit gemeenten bij 
een deficit een uitkering ontvangen en producenten/importeurs 
een recyclingbeheersbijdrage aan betalen.
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Burgers dragen bij aan een schone, droge en aan de bron gescheiden stroom 
oudpapier. 

Gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van oudpapier bij particu-
liere huishoudens en zetten zich in voor een optimale verwerking van oudpapier. 
Afval scheiden is onderdeel van de circulaire economie. Door scheiding aan de 
bron is de kwaliteit van het oudpapier hoger en kan het worden hergebruikt. 
Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Mede door met de afnamegarantie 
en afzetgarantieprijs zorgen de gemeenten er samen met de aangesloten oudpa-
pierondernemingen voor dat het oudpapier altijd wordt ingezameld en verwerkt. 
Ook wanneer een (te) lage marktprijs de kosten van inzameling en verwerking niet 
meer dekt gaat de recycling van papier en karton door.

Ruim negentig procent van de gemeenten is aangesloten bij het systeem 
van PRN. Zij representeren 92% van de bevolking. Om aanspraak te kunnen 
maken op de PRN-garanties, dient een gemeente aangesloten te zijn bij PRN. 
Daartoe is een deelnemingsovereenkomst met PRN verplicht. Daarnaast 
is vereist dat de gemeente een contract hee� met een bij PRN aangesloten 
oudpapieronderneming. Aansluiting is gratis. Aangesloten gemeenten dienen 
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elke maand het door of namens hen bij particuliere huishoudens ingezamel-
de tonnage oudpapier en –karton aan PRN door te geven. Ook committeren 
gemeenten zich aan kwaliteitsafspraken.  Op prn.nl is de deelnemingsover-
eenkomst te downloaden.

Oudpapierondernemingen 
Oudpapierondernemingen wegen het inkomende oudpapier, reinigen en 
sorteren het, persen het tot balen en verkopen het aan de papierindustrie. 
Door reiniging en sortering van het oudpapier vergroten de oudpapieron-
dernemingen  de kwaliteit van het ingezamelde oudpapier. Zij leveren het 
oudpapier af bij de papierfabriek of verhandelen het voor de export. 
De oudpapieronderneming gee� uitvoering aan de afnamegarantie van 
PRN: onder alle marktomstandigheden wordt het oudpapier van de 
gemeenten afgenomen. Op haar beurt kan de oudpapieronderneming bij 
slechte marktcondities terugvallen op de papier- en kartonindustrie die het 
bewerkte oudpapier gegarandeerd afneemt en op PRN die, via de gemeenten, 
tegemoetkomt in de kosten voor het be- en verwerken van het oudpapier uit 
particuliere huishoudens.

Oudpapierondernemingen kunnen zich aansluiten bij PRN door een deel- 
nemingsovereenkomst voor oudpapierondernemingen te sluiten met PRN. 
Deze overeenkomst is te downloaden op prn.nl. Voorwaarden voor aanslui-
ting bij PRN: de oudpapieronderneming is gecertificeerd volgens de normen 
van de Erkenningsregeling oudpapier en –karton van de FNOI en gee� maan-
delijks de ingezamelde hoeveelheden oudpapier en -karton uit particuliere 
huishoudens, per gemeente gespecificeerd, door aan PRN.

Papierfabrieken
Papierfabrieken maken nieuw papier en karton van oudpapier en -karton. Zij 
hebben kwalitatief hoogwaardig oudpapier nodig en zijn medeverantwoorde-
lijk voor de verwerking van het papier en karton in de afvalfase. Met de nieuwe 
producten die zijn gemaakt van het gerecyclede papier kan de papierkringloop 
opnieuw beginnen. De Nederlandse papier- en kartonfabrieken hebben zich 
gecommitteerd aan de afnamegarantie van PRN in het geval van overschotten. 
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4.3 Kosten systeem

Het PRN-systeem brengt kosten met zich mee, die worden gedragen door de 
producenten en importeurs/eerste ontvangers van niet-verpakkingen van 
papier en karton. Stichting Verwijderingsfonds (SVF) is verantwoordelijk voor 
de inning van de recyclingbeheersbijdragen bij de eerste ontvangers. 

In de volgende situaties moeten eerste ontvangers een recyclingbeheers- 
bijdrage betalen:

• in perioden dat de internationale marktprijs van oudpapier laag is en SVF 
de recyclingbeheersvergoeding moet uitkeren aan gemeenten;

• in perioden dat de internationale marktprijs van oudpapier laag is en SVF 
de transportvergoeding moet uitkeren aan gemeenten;

• voor de dekking van de operationele kosten van PRN: doorgaans één keer 
per convenantperiode van vier jaar wordt een he�ing opgelegd per ton 
papier en karton (niet verpakkingen) over twee kartalen.

De hoogte van de recyclingbeheersbijdrage wordt bepaald aan de hand 
van de omvang van de recyclingbeheersvergoeding, de declarabele trans-
portkosten buiten de gemeentegrens, de systeemkosten van PRN en SVF 
en de hoeveelheid ingezameld oudpapier (niet zijnde verpakkingen) uit 
Nederlandse particuliere huishoudens.

Eerste ontvangers krijgen hiervoor een factuur. Het PRN-systeem is kosten- 
e�iciënt ingericht. Dat komt onder meer omdat vertegenwoordigers van 
de producenten/importeurs beslissen over het financiële beleid van PRN. 
De recyclingbeheersvergoeding is voor het laatst uitgekeerd in 2009.
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5  Geschillen

Geschillen over de nakoming van de in het Papiervezelconvenant 
opgenomen verplichtingen, die niet in onderling overleg kunnen 
worden opgelost, worden voorgelegd aan een arbitragecommissie, 
overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage 
Instituut (NAI). De arbitragecommissie zal bestaan uit drie arbiters van 
wie er één wordt aangewezen door de VNG, één door PRN en één door 
partijen gezamenlijk. Meer informatie over de regeling van geschillen 
is de vinden op prn.nl.
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Dit is een uitgave van Stichting Papier Recycling Nederland

Kruisweg 761
2132 NE Hoofddorp
Telefoon: 020 – 654 09 89
E-mail: helpdesk@prn.nl

Vormgeving Studio Kers

Disclaimer
De inhoud van deze brochure is met zorg samengesteld. PRN is niet aanspra-
kelijk voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Aan de tekst van deze 
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Design for Recycling
Deze brochure is gedrukt met inachtneming van de aanbevelingen uit het 
boek Duurzaam Uitgeven van Papierenkarton.nl. Zij is met plantaardige inkten 
gedrukt op duurzaam papier (RecyStar Polar, 100% recycled papier). Bij de 
keuze van het formaat is rekening gehouden met een zo klein mogelijke 
hoeveelheid snijverlies. Materialen die het recyclingproces zouden kunnen 
verstoren zijn vermeden.
De productie is 100% klimaatneutraal uitgevoerd door Drukkerij Tuytel, 
door CO2-compensatie ten bate van project Nederland Plus De Biesbosch.
Na gebruik is deze brochure grondstof voor nieuw papier en karton. Zij kan 
bij het oudpapier.
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