Factsheet aanbestedingen kunststof verpakkingen
(situatie oktober 2015)
Inrichting aanbestedingen
Intussen zijn er drie grote Europese aanbestedingen van Nederlands brongescheiden
kunststofverpakkingsmateriaal geweest. In onderstaande tabel worden de hoofdkeuzes met
betrekking tot de inrichting van deze aanbestedingen weergegeven.
Aanbestedende diensten
AfvalSamenwerking Limburg
(ASL)

Contractduur
2 jr + 3x 2 jr verlenging

Area, AVU, Berkel Milieu,
Circulus, GAD en ROVA

8 jr (vermarkten 2 jr +
verlengingen)

Midwaste / HVC

2 jr + 2x 1 jr verlenging

Beoordeling
90% prijs
10%
transportafstand
25% prijs
70% hergebruik
10%
transportafstand
50% prijs
45% hergebruik
5%
transportafstand

Bijzonderheden
Circa 15 kton

Circa 30 kton, overslag en
transport deels door
opdrachtnemer
Alleen sorteren, 3 percelen
van 10 tot 15 kton

In de aanbestedingen waar vermarkten van het uitgesorteerde kunststof onderdeel uitmaakt van
de opdracht is ervoor gekozen de Afvalfonds-vergoeding voor vermarkten 1 op 1 door te geleiden
naar de opdrachtnemer.
Er lopen op dit moment diverse kleinere tot hele kleine aanbestedingen. De leidraad (bestek) en
overeenkomsten van die aanbestedingen zijn veelal gebaseerd op die van bovenstaande
aanbestedingen en de door de NVRD uitgegeven handreiking. Ook zijn er gemeenten die
(meervoudig) onderhands aanbiedingen opvragen. Het valt daarbij op dat in veel van deze
kleinere aanbestedingen gekozen wordt voor een korte looptijd van de overeenkomst (een basis
contractduur van 1 of 2 jaar). De achterliggende gedachte daarbij is veelal dat met de
ontwikkeling van de markt wil afwachten om daarop met een volgend contract goed in te spelen.
Een secundair argument is in sommige gevallen het binnen de EU aanbestedingsdrempels blijven.
Voor zover bekend wordt in alle aanbestedingen rekening gehouden met mogelijke
gecombineerde inzameling van drankenkartons en blik met het kunststof verpakkingsmateriaal.
Op het moment dat tot gecombineerde inzameling wordt overgegaan moet de opdrachtnemer
de gecombineerde stroom accepteren en uitsorteren. Als besloten wordt drankenkartons en/of
blik separaat te gaan inzamelen dan maken deze stromen geen onderdeel uit van het de
sorteerovereenkomst voor kunststof. Op die manier houden gemeenten de handen vrij om (op
een later moment) te besluiten tot het al dan niet gecombineerd inzamelen. Ook worden door
opdrachtgevers geen volume- of kwalitatieve verplichtingen aangegaan.
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Uitkomsten aanbestedingen
Intussen is in de aanbesteding van Midwaste overgegaan tot gunning aan Sita en heeft ASL
besloten tot definitieve gunning aan Kunststof Hergebruik. In de andere grote aanbesteding is
voorlopig gegund aan Sita, maar wordt nog gewacht op de uitslag van de laatste gerechtelijke
procedure. Daardoor kan de voorlopige gunning naar verwachting pas medio november omgezet
worden in definitieve gunning.
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