
						 	
	
	

 
Modelovereenkomst 
Sorteren en vermarkten van verpakkingsmateriaal van huishoudens 
	
PARTIJEN:		
	
1.	De	Gemeente	<naam	gemeente>,	gevestigd	<adres>,	hierbij	vertegenwoordigd	door	<naam>,	of	
haar	rechtsopvolger(s),	hierna	te	noemen	'opdrachtgever'.		
	
2.	De	<marktpartij>,	hierna	te	noemen	'verwerker'	of	'opdrachtnemer',	gevestigd	en	kantoor-
houdend	te	<plaats>,	<adres>,	<postcode>,	rechtsgeldig	vertegenwoordigd	door	haar	<functie>	de	
<heer/mevrouw>	<naam>.		
 
NEMEN	IN	OVERWEGING	DAT:		
	

• gemeenten	de	wettelijke	taak	hebben	zorg	te	dragen	voor	de	inzameling	en	verwijdering	van	
huishoudelijk	afval;		

• gemeenten	op	grond	van	het	Besluit	beheer	verpakkingen	en	papier	en	karton	en	de	
Raamovereenkomst	verpakkingen	2013-2022	het	verpakkende	bedrijfsleven	faciliteren	bij	
het	invullen	van	hun	verantwoordelijkheid	voor	kunststof	verpakkingsafval	op	grond	van	het	
Besluit;		

• in	het	gebied	van	de	opdrachtgever	afval	gescheiden	wordt	ingezameld	met	als	doel	het	
realiseren	van	zo	veel	mogelijk	hergebruik	en	het	verminderen	van	de	hoeveelheid	
anderszins	te	verwerken	afvalstoffen	en	meer	in	het	algemeen	vermindering	van	de	belasting	
van	milieu	door	afvalstoffen;		

• gemeenten	op	grond	van	artikel	8.2	van	de	Raamovereenkomst	vanaf	1	januari	2015	de	
verantwoordelijkheid	hebben	gekregen	zorg	te	dragen	voor	het	sorteren	en	eventueel	het	
vermarkten	van	kunststof	verpakkingsmateriaal;		

• opdrachtnemer	de	mogelijkheid	heeft	dit	afval	te	ontvangen,	te	sorteren	en	te	vermarkten;		
• de	opdrachtgever	een	Europese	aanbestedingsprocedure	heeft	gevolgd	om	te	komen	tot	

deze	overeenkomst;		
• opdrachtnemer	d.d.	<datum>	een	aanbieding	heeft	gedaan	voor	de	uitvoering	van	de	

opdracht	en	op	basis	daarvan	de	opdracht	d.d.	<datum>	gegund	heeft	gekregen	op	basis	van	
'economisch	meest	voordelige	inschrijving';		

• opdrachtnemer	door	de	inschrijving	met	de	aanbieding	akkoord	gaat	met	de	voorwaarden	
uit	de	aanbestedingsleidraad	met	nummer	<documentkenmerk>,	gepubliceerd	op	<datum>.	
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EN	VERKLAREN	ALS	VOLGT	TE	ZIJN	OVEREENGEKOMEN:		
	
I. ALGEMEEN		
		
Artikel	1. Definities		
In	deze	overeenkomst	wordt	verstaan	onder:	

Begrip	 Definitie	

Afleverlocatie	 Een	door	of	namens	opdrachtnemer	geëxploiteerde	overslag-	of	sorteerlocatie	
(sorteerinrichting)	die	voldoet	aan	de	in	de	wet	gestelde	eisen	ten	aanzien	van	de	
locatie	en	de	inrichting.	

Afvalfonds	 Het	fonds	beheerd	door	Stichting	Afvalfonds	Verpakkingen,	dat	onder	bepaalde	
voorwaarden	kosten	betaalt	en/of	vergoedingen	uitkeert	zoals	genoemd	in	annex	2	bij	
de	Raamovereenkomst	verpakkingen	2012-2022.	

Deelstroom	 Gesorteerd	materiaal:	kunststofstromen	conform	Raamovereenkomst	specificaties,	
drankenkartonstromen	conform	Raamovereenkomst	specificaties	en	residustromen	

Raamovereenkomst	
specificaties	

Specificaties	die	in	de	Raamovereenkomst	zijn	vastgesteld	zijn	gebaseerd	op	de	door	
Deutschen	Gesellschaft	für	Kreislaufwirtschaft	und	Rohstoffe	mbH	(DKR)	vastgestelde	
normen	(www.dkr.de).	Deze	DKR	normen	worden	op	grond	van	de	Raamovereenkomst	
erkend	als	hergebruik	en	komen	daarmee	in	aanmerking	voor	vergoeding	uit	het	
afvalfonds.			

Gerealiseerd	hergebruik	blik	
(ook:	hergebruikt	blik)	

De	gewichtshoeveelheid	blik	conform	Raamovereenkomst	specificaties,	resulterend	uit	
het	sorteerproces	dat	door	verwerkers	wordt	afgenomen.	

Gerealiseerd	hergebruik	
drankenkartons	(ook:	
hergebruikte	drankenkartons)	

De	gewichtshoeveelheid	drankenkartons	conform	Raamovereenkomst	specificaties,	
resulterend	uit	het	sorteerproces	dat	door	verwerkers	wordt	afgenomen.	

Gerealiseerd	hergebruik	
kunststoffen	(ook:	hergebruikte	
kunststoffen)	

De	gewichtshoeveelheid	hergebruikte	kunststoffen,	resulterend	uit	het	sorteerproces	
die	voldoet	aan	de	kwaliteitsnormen,	conform	hetgeen	is	bedoeld	in	artikel	9.6	en	9.7	
van	de	Raamovereenkomst,	én	daadwerkelijk	wordt	afgenomen	voor	hergebruik,	zoals	
voortvloeiend	uit	de	Europese	kaderrichtlijn	afvalstoffen.	

Hergebruik	 Hergebruik	van	materiaal:	begrip	recycling	uit	de	Europese	Kaderrichtlijn	Afvalstoffen:	
elke	nuttige	toepassing	waardoor	afvalstoffen	opnieuw	worden	bewerkt	tot	producten,	
materialen	of	stoffen,	voor	het	oorspronkelijke	doel	of	voor	een	ander	doel.	Dit	omvat	
niet	energieterugwinning,	noch	het	opnieuw	bewerken	tot	materialen	die	bestemd	zijn	
om	te	worden	gebruikt	als	brandstof	of	als	opvulmateriaal.	

Hergebruikpercentage	
kunststoffen	

De	gewichtshoeveelheid	gerealiseerd	hergebruik	kunststoffen	in	relatie	tot	(gedeeld	
door)	de	gecorrigeerde	hoeveelheid	outputmateriaal.		
Dit	percentage	wordt	uitgedrukt	in	procenten	(afgerond	op	geheel	getal).		
De	gecorrigeerde	hoeveelheid	outputmateriaal	betreft	de	totale	gewichtshoeveelheid	
outputmateriaal	die	resulteert	uit	het	door	de	opdrachtgever	aangeboden	
verpakkingsmateriaal	minus	het	toegerekende	hergebruik	drankenkartons,	het	
toegerekende	hergebruik	blik	en	het	toegerekende	residu.	Deze	toerekeningen	vinden	
plaats	op	basis	van	de	sorteeranalyses,	de	hoeveelheid	aangeleverd	
verpakkingsmateriaal	en	de	hoeveelheid	aangeleverd	verpakkingsmateriaal	van	
gemeenten	waar	kunststof	gecombineerd	met	drankenkartons	en/of	blik	wordt	
ingezameld.		
Op	het	moment	dat	opdrachtgever	en/of	opdrachtnemer	over	informatie	beschikt	(of	
beschikken)	waaruit	blijkt	dat	een	andere	toerekening	gekozen	moet	worden	–	
bijvoorbeeld	omdat	hierover	landelijk	afspraken	worden	gemaakt	–	treden	partijen	
hierover	met	elkaar	in	overleg	
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Overslaglocatie	 Een	door	opdrachtgever	of	opdrachtnemer	geëxploiteerde	locatie	die	geschikt	is	voor	
het	op-	en	overslaan	van	het	aan	dit	contract	onderhavige	verpakkingsmateriaal.	

Raamovereenkomst	
verpakkingen	(ook:	
'Raamovereenkomst')	

De	Raamovereenkomst	verpakkingen	2013	–	2022,	d.d.	27	juni	2012,	inclusief	
bijhorende	Addenda	en	de	uit	de	Raamovereenkomst	voortvloeiende	(Uitvoerings-	en	
monitorings-)	protocollen,	(Deelnemers-)	overeenkomsten	en	vervolg-	en/of	
werkafspraken	zoals	de	uitkomsten	van	de	werkgroep(en)	zoals	bedoeld	in	artikel	7.9,	
artikel	8.3,	artikel	9.7,	artikel	13	en	artikel	15	van	de	Raamovereenkomst	en	voor	zover	
van	toepassing	op	verpakkingsmateriaal.	

Residu	 De	output	(het	materiaal	c.q.	de	materiaalstromen)	resulterend	uit	het	sorteerproces	
die	niet	tot	de	hergebruikstromen	(kunststof,	drankenkartons	en	blik)	behoort.	

Sorteren	 Het	scheiden	van	het	door	opdrachtnemer	geaccepteerde	verpakkingsmateriaal	in	
deelstromen	conform	de	Raamovereenkomst	specificaties.	Hierbij	ontstaat	ook	residu.	

Sorteeranalyse	 Een	analyse	van	het	in	het	sorteerproces	ingaand	materiaal	door	middel	van	sorteren	
middels	het	sorteerproces	waarbij	de	relatieve	samenstelling	van	de	uiteindelijke	
output	van	het	sorteerproces	(inclusief	kwaliteitscontrole)	als	basis	wordt	gehanteerd	
voor	een	representatieve	samenstelling	van	de	input.	

Sorteerlocatie	 De	locatie	waar	het	verpakkingsmateriaal	door	opdrachtnemer	wordt	gesorteerd	
conform	de	vereisten	zoals	vastgelegd	in	de	Raamovereenkomst	verpakkingen	en	
conform	hetgeen	aanvullend	is	gesteld	in	deze	overeenkomst.		

Sorteerproces	 Het	geheel	aan	activiteiten	dat	zorg	draagt	voor	het	sorteren	van	het	door	
opdrachtgever	aangeboden	verpakkingsmateriaal.	

Vermarkten	 Het	voor	afzet	aanbieden	van	deelstromen	conform	de	activiteiten	zoals	afgebakend	in	
deel	VI.	BEPALINGEN	BETREFFENDE	VERMARKTEN	in	deze	
overeenkomst.	

Verpakkingsmateriaal	 Het	door	of	namens	de	opdrachtgever	en	bij	opdrachtgever	aangesloten	gemeenten	
ingezamelde	kunststofverpakkingsmateriaal	en	drankenkartons	die	conform	eisen	zoals	
gesteld	in	de	Raamovereenkomst	brongescheiden	worden	ingezameld.	

Verwerker	 Een	binnen	de	Raamovereenkomst	erkende	(markt)partij	die	zorg	draagt	voor	
verwerking	van	één	of	meerdere	deelstromen	die	voortvloeien	uit	het	sorteerproces	
(inclusief	restfractie).	

	
Artikel	2. Toepasselijkheid		
De	als	bijlage	aan	deze	overeenkomst	gehechte	inkoopvoorwaarden	(Inkoopvoorwaarden	gemeente	
<naam	gemeente>)	van	de	opdrachtgever	zijn	van	toepassing	op	deze	overeenkomst.	Op	deze	
overeenkomst	zijn	en	zullen	geen	andere	voorwaarden	van	toepassing	worden	dan	deze	VNG	
voorwaarden.	De	VNG	inkoopvoorwaarden	gelden	niet	voor	zover	daar	in	deze	overeenkomst	van	
wordt	afgeweken.		
Tevens	kunnen	gedurende	looptijd	van	de	overeenkomst	uitzonderingen	op	de	voorwaarden	
specifiek	tussen	opdrachtgever	en	opdrachtnemer	worden	overeengekomen.	
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II. UITVOERING	VAN	DE	OVEREENKOMST		
	
Artikel	3. Inhoud	van	de	opdracht	
Opdrachtgever	verleent	opdrachtnemer	opdracht	tot	overslag	(III),	transport	(IV),	sorteren	(V),	en	
vermarkten	(VI)	van	het	binnen	het	grondgebied	van	opdrachtgever	ingezamelde	
verpakkingsmateriaal,	in	overeenstemming	met	het	bepaalde	in	deze	overeenkomst	en	de	bij	deze	
overeenkomst	horende	bijlagen,	welke	opdrachtnemer	aanvaardt.	Op	de	overeenkomst	zijn	geen	
andere	leveringsvoorwaarden	van	toepassing.	
	
Artikel	4. Duur	van	de	overeenkomst	
4.1. Deze	overeenkomst	gaat	in	op	<ingangsdatum>	voor	de	duur	van	<aantal>	jaar	en	eindigt	van	

rechtswege	op	<einddatum>,	behoudens	verlenging	door	opdrachtgever	als	bedoeld	in	artikel	
4.2.		

4.2. Deze	overeenkomst	kan	eenzijdig	door	de	opdrachtgever,	<aantal>maal	schriftelijk	worden	
verlengd	voor	een	periode	van	telkens	<aantal>	jaar.	Verlenging	van	de	overeenkomst	dient	
uiterlijk	vier	maanden	voor	het	verstrijken	van	de	duur	aan	de	opdrachtnemer	schriftelijk	
kenbaar	te	worden	gemaakt.	

4.3. In	geval	van	overdracht	van	(een	deel	van)	de	werkzaamheden	aan	een	derde,	verleent	
opdrachtnemer	zijn	volledige	medewerking	aan	een	vloeiende	overdracht	van	de	
werkzaamheden	aan	deze	derde.	

	
Artikel	5. Algemene	bepalingen	
5.1. De	navolgende	documenten	zijn	als	bijlage	bij	deze	overeenkomst	gevoegd	en	de	inhoud	

daarvan	maakt	deel	uit	van	deze	overeenkomst:	deze	overeenkomst	(inclusief	bijlagen),	de	nota	
van	inlichtingen	met	kenmerk	<kenmerknummer>	d.d.	<datum>,	de	aanbestedingsleidraad	met	
kenmerk	<kenmerknummer>	d.d.	<datum>,	de	inkoopvoorwaarden	VNG	Model	
Inkoopvoorwaarden	leveringen	en	diensten	2012,	en	de	aanbieding	van	de	opdrachtnemer	
(inclusief	plan	van	aanpak	en	inclusief	de	gevraagde	toelichting	van	<datum>.	Voor	zover	deze	
documenten	met	elkaar	in	tegenspraak	zijn,	prevaleert	het	eerder	genoemde	document	boven	
het	later	genoemde.	

5.2. Bij	tegenstrijdigheid	tussen	bepalingen	in	onderhavige	overeenkomst	en	(nieuwe)	afspraken	die	
op	grond	van	de	Raamovereenkomst	zijn/worden	gemaakt,	prevaleert	hetgeen	bepaald	is	in	de	
Raamovereenkomst.	

	
Artikel	6. Algemene	verplichtingen	opdrachtnemer	
6.1. De	opdrachtnemer	dient	in	het	bezit	te	zijn	van	de	certificaten,	vergunningen,	ontheffingen	en	

toestemmingen	die	vereist	zijn	voor	de	uitvoering	van	deze	overeenkomst	en	dient	voorts	alle	
relevante	wet-	en	regelgeving	na	te	leven.	

6.2. In	gevallen	van	overmacht	en	omstandigheden	van	zodanige	aard	dat	naar	redelijkheid	en	
billijkheid	nakoming	van	de	verplichtingen	krachtens	de	overeenkomst	niet	kan	plaatsvinden,	of	
ernstige	vertraging	ondervinden,	dient	de	opdrachtnemer	de	opdrachtgever	zo	spoedig	mogelijk	
daarvan	schriftelijk	op	de	hoogte	te	brengen.	Andersom	geldt	dit	ook	en	dient	de	opdrachtgever	
de	opdrachtnemer	zo	spoedig	mogelijk	daarvan	schriftelijk	op	de	hoogte	te	brengen.	
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6.3. Onder	overmacht	wordt	in	dit	verband	verstaan	de	situatie	dat	de	niet-nakoming	niet	aan	de	
schuld	van	de	opdrachtnemer	te	wijten	is	en	ook	niet	krachtens	de	wet,	deze	overeenkomst	of	
de	in	het	verkeer	geldende	opvattingen	voor	zijn	rekening	komt.	Onder	overmacht	wordt	in	
ieder	geval	niet	verstaan:	

• onvoldoende	beschikbaarheid	van	gekwalificeerd	personeel;	
• ziekte	van	personeel;	
• stakingen;	
• ongeschiktheid	van	materieel	of	programmatuur;	
• het	tekortschieten	van	door	opdrachtnemer	ingeschakelde	derden;	
• liquiditeits-	of	solvabiliteitsproblemen;	
• onvoldoende	beschikbaarheid	van	sorteercapaciteit.	

6.4. De	bedrijfsvoering	van	de	sorteerlocatie	en	van	het	sorteren	is	gecertificeerd	conform	ISO-9001	
en	ISO	14001	of	gelijkwaardig.	

6.5. Opdrachtnemer	zal,	voor	zover	juridisch	nodig	en	mogelijk,	zorg	dragen	voor	en	in	ieder	geval	
strikt	meewerken	aan	de	wettelijk	noodzakelijke	administratieve	vereisten	en	handelingen	die	
noodzakelijk	zijn	voor	een	efficiënte	logistiek	in	de	gehele	keten,	zoals	het	verkrijgen	van	
eventueel	benodigde	bankgaranties,	vergunningen	en/of	toestemmingen	inzake	
(grensoverschrijdend)	transport.		

6.6. Opdrachtnemer	zal	strikt	meewerken	aan	en	op	eerste	verzoek	door	opdrachtgever	handelingen	
verrichten	ten	behoeve	van	het	door	opdrachtgever	verkrijgen	van	de	vergoedingen	zoals	
bedoeld	in	de	Raamovereenkomst,	zoals	het	verstrekken	van	informatie	aan	het	bevoegd	gezag	
of	daartoe	aangewezen	instanties,	toezichthouders,	partijen	in	de	keten	en/of	opdrachtgever.	

6.7. Opdrachtnemer	en	opdrachtgever	zullen	in	goed	overleg	samenwerken	en	alle	wettelijk	vereiste	
handelingen	verrichten	om	te	komen	tot	een	efficiënte	bedrijfsvoering	die	leidt	tot	zoveel	
mogelijk	hergebruik.	

	
Artikel	7. Onderaanneming	
7.1. De	opdrachtnemer	besteedt	de	op	grond	van	deze	overeenkomst	uit	te	voeren	werkzaamheden	

niet	geheel	of	gedeeltelijk	aan	derden	uit	dan	met	uitdrukkelijke	voorafgaande	schriftelijke	
toestemming	van	opdrachtgever.	Deze	derden	voldoen	aan	de	eisen	van	financieel	economische	
draagkracht	en	technische	eisen,	beroepsbekwaamheid	en	beroepsbevoegdheid	die	in	de	
aanbestedingsleidraad	kernmerk	<kenmerknummer>	zijn	gesteld.	

	
Artikel	8. Algemene	verplichtingen	opdrachtgever		
8.1. De	opdrachtgever	zal	op	verzoek	van	de	opdrachtnemer	alle	inlichtingen	en	gegevens	

verstrekken	die	nodig	zijn	om	de	overeenkomst	naar	behoren	uit	te	voeren,	waaronder	
voorgenomen	beleidswijzigingen	die	mogelijk	leiden	tot	veranderende	hoeveelheden	
aangeboden	verpakkingsmateriaal.		

8.2. Indien	zich	tijdens	de	uitvoering	van	deze	overeenkomst	niet	in	deze	overeenkomst	voorziene	
omstandigheden	voordoen,	ten	gevolge	waarvan	onverkorte	nakoming	van	deze	overeenkomst	
niet	mogelijk	is	of	in	redelijkheid	niet	van	partijen	of	één	van	hen	verlangd	kan	worden,	zullen	
partijen	er	naar	streven	dienaangaande	in	goed	overleg	met	elkaar	binnen	redelijke	termijn	
nadere	afspraken	te	maken	die,	gelet	op	de	daarbij	voor	partijen	betrokken	belangen,	zo	min	
mogelijk	van	doel,	strekking	en	inhoud	van	deze	overeenkomst	afwijken.	
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Artikel	9. Acceptatie,	eigendom	en	risico	
9.1. Opdrachtnemer	verplicht	zich	het	door	de	opdrachtgever	aangeboden	verpakkingsmateriaal	dat	

voldoet	aan	de	definitie	van	artikel	1	onvoorwaardelijk	te	accepteren,	behoudens	voor	zover	
opdrachtnemer	acceptatievoorwaarden	stelt	die:	

• verband	houden	met	de	op	hem	rustende	wettelijke	en	vergunning	technische	
verplichtingen;	

• beogen	strijdigheid	met	deze	overeenkomst	-	de	in	artikel	2	bedoelde	documenten	daar	
niet	onder	begrepen	-	te	voorkomen;	

• binnen	de	Nederlandse	branche	gangbaar	en	algemeen	geaccepteerd	zijn.	
9.2. Het	eigendom	en	het	risico	van	het	door	de	opdrachtgever	geleverde	verpakkingsmateriaal	gaan	

over	op	de	opdrachtnemer	op	het	eerste	moment	van	acceptatie,	zijnde	het	moment	waarop	
opdrachtnemer	op	grond	van	deze	overeenkomst	(conform	artikel	3)	activiteiten	uitoefent,	
zijnde	op-	en	overslaan	(moment	van	lossen),	rekening	houdend	met	eventuele	bepalingen	
omtrent	overdracht	op	grond	van	eventueel	(grensoverschrijdend)	transport.		

9.3. Het	eigendom	en	het	risico	gaan	niet	over	als	de	opdrachtgever	binnen	twee	werkdagen	na	
acceptatie	als	bedoeld	in	lid	9.2	gemotiveerd	en	schriftelijk	bericht	inclusief	onderbouwende	
foto's	(per	e-mail)	van	de	opdrachtnemer	heeft	ontvangen	inhoudende	dat	de	gespecificeerde	
inhoud	van	het	vervoersmiddel	niet	geaccepteerd	wordt	vanwege	één	of	meer	voorwaarden	als	
bedoeld	in	artikel	9.1.	De	opdrachtnemer	draagt	het	risico	van	het	bewijs	van	het	moment	van	
overdracht	als	bedoeld	in	lid	9.2.	

9.4. Indien	opdrachtnemer	binnen	de	in	artikel	9.3	bedoelde	termijn	en	op	de	in	artikel	9.3	bedoelde	
wijze	aan	opdrachtgever	heeft	bericht	het	verpakkingsmateriaal	niet	te	accepteren,	wordt	het	
op	de	overslaglocatie	apart	gehouden	en	niet	gesorteerd.	Opdrachtgever	en	opdrachtnemer	
dienen	op	dat	moment	in	onderling	overleg	de	meest	geëigende	manier	voor	verdere	
verwijdering,	tegen	het	daarvoor	geldende	tarief,	schriftelijk	overeen	te	komen	en	eventueel	het	
geweigerde	verpakkingsmateriaal	aan	te	bieden	aan	een	derde	partij.		

9.5. De	opdrachtgever	behoudt	zich	het	recht	voor	om	niet-geaccepteerd	verpakkingsmateriaal	
retour	te	halen	voor	alternatieve	verwerking.	In	dat	geval	dient	het	verpakkingsmateriaal	door	
de	opdrachtnemer	geladen	te	worden	in	door	de	opdrachtgever	ter	beschikking	te	stellen	
containers	of	voertuigen.	De	opdrachtgever	vrijwaart	de	opdrachtnemer	voor	alle	aanspraken	
die	verband	houden	met	het	apart	houden	van	het	afval	en	de	opdrachtnemer	aanvaardt	ter	
zake	geen	enkele	aansprakelijkheid	jegens	de	opdrachtgever,	tenzij	de	opdrachtnemer	het	
verpakkingsmateriaal	ten	onrechte	niet	heeft	geaccepteerd.	

	
Artikel	10. Overleg	
10.1. Alle	aanverwante	en	aan	de	uitvoering	gerelateerde	werkzaamheden	(zoals	bijvoorbeeld	

registratie	en	afhandeling	van	eventuele	klachten	en	dergelijke	die	gerelateerd	zijn	aan	de	
uitvoering	van	deze	opdracht)	behoren	tot	de	opdracht	en	dienen	door	de	opdrachtnemer	
afgehandeld	te	worden.	

10.2. Voor	de	contacten	over	de	operationele	(praktische)	uitvoering	van	de	overeenkomst	wijzen	
beide	partijen	(een)	contactperso(o)n(en)	aan.	Partijen	informeren	elkaar	schriftelijk	over	
degene	die	zij	als	contactpersoon	hebben	aangewezen.	

10.3. Voor	de	contacten	over	contractbeheer/financiën	van	de	overeenkomst	wijzen	beide	partijen	
een	contactpersoon	aan.	Partijen	informeren	elkaar	schriftelijk	over	degene	die	zij	als	
contactpersoon	hebben	aangewezen.		

10.4. Informatieverstrekking,	rapportage	en	overleg	vindt	plaats	in	de	Nederlandse	taal.	
10.5. De	opdrachtgever	en	de	opdrachtnemer	stellen	een	overleg	in,	waarin	regelmatig,	doch	ten	

minste	eenmaal	per	jaar,	over	de	inhoud	en	werking	van	de	in	de	overeenkomst	neergelegde	
afspraken	overleg	wordt	gevoerd.	
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Artikel	11. Registratie	en	rapportage	
11.1. De	opdrachtnemer	is	per	op-	en	overslaglocatie	en	per	sorteerlocatie	die	opdrachtnemer	in	het	

kader	van	deze	overeenkomst	exploiteert,	verantwoordelijk	voor	een	zorgvuldige	en	volledige	
registratie	en	administratie	van	en	rapportage	over	de	door	opdrachtnemer	voor	opdrachtgever	
uit	te	voeren	werkzaamheden	(zie	artikel	3),	en	verder	conform	hetgeen	binnen	de	(afspraken	
voortvloeiend	uit	de)	Raamovereenkomst	is/wordt	afgesproken.	Daarnaast	dient	de	
opdrachtnemer	te	voldoen	aan	alle	uitvoerings-,	monitorings-	en	rapportageverplichtingen	zoals	
die	voortvloeien	uit	de	Raamovereenkomst.	

11.2. De	in	artikel	11.1	bedoelde	registratie	en	administratie	betreft	in	ieder	geval	die	zaken	die	
geauditeerde	verificatie	van,	middels	geijkte	weegbruggen,	vastgestelde	hoeveelheden	ten	
behoeve	van	vaststelling	van	inkomende	verpakkingsmateriaal	en	uitgaande	hoeveelheden	
verpakkings(deel)stromen	per	ketenstap	mogelijk	maken	(zogenaamde	Chain	of	Custody	van	op-	
en	overslaglocatie	tot	en	met	verwerker	van	deelstromen).	Deze	registratie	omvat	onder	meer:		

• type	verpakkingsmateriaal	(kunststof/kunststof	met	drankenkartons;	code	en	
omschrijving);	

• werkelijke	(gewogen)	hoeveelheden	verpakkingsmateriaal	(input	sorteerlocatie);	
• nummer	van	de	weegbrief;	
• tarief	(code	en	omschrijving);	
• datum	en	tijdstip	van	ontvangst;	
• de	op-	en	overslaglocatie	(code	en	omschrijving);	
• sorteerlocatie	(code	en	omschrijving);	
• output	sorteerproces	per	deelstroom	(gewogen	hoeveelheden);	
• hoeveelheden	vermarkt	kunststofverpakkingsmateriaal	per	deelstroom	en	drankkartons	

(gewogen	hoeveelheden);	
• de	verwerker	waar	de	betreffende	deelstromen	zijn	afgezet	(code	en	omschrijving).	

De	exacte	wijze	van	registratie	(codes	en	omschrijvingen)	wordt	in	nader	overleg	met	de	
opdrachtgever	vastgesteld.	

11.3. Binnen	één	maand	na	de	eerste	dag	van	elk	kwartaal	legt	de	opdrachtnemer	in	een	rapportage	
verantwoording	af	aan	de	opdrachtgever	over	het	afgelopen	kwartaal.	Deze	rapportage	dient	te	
zijn	opgesteld	conform	de	Raamovereenkomst.	De	volgende	zaken	dienen	in	ieder	geval	te	
worden	meegenomen:	

a. de	van	de	opdrachtgever	(of	door	opdrachtgever	aan	te	wijzen	derde)	ontvangen	
hoeveelheden	verpakkingsmateriaal	per	maand;	

b. de	gerealiseerde	sorteerresultaten	(sorteeroutput	per	deelstroom	–	gewogen	
hoeveelheden);	

c. de	gerealiseerde	hoeveelheid	hergebruik	kunststoffen	conform	de	definities	
voortvloeiend	uit	de	Raamovereenkomst,	per	deelstroom	kunststof	gespecificeerd;	

d. de	gerealiseerde	hoeveelheid	kunststof	monostromen	en	de	trendmatige	
ontwikkelingen	hierin;	

e. de	gerealiseerde	hoeveelheden	hergebruik	drankenkartons	en	blik	op	basis	van	afzet	
conform	daarvoor	geldende	Raamovereenkomst	specificaties;	

11.4. toelichting	bij	wijzigingen/veranderingen/opvallende	zaken.	In	het	kader	van	zijn	
verantwoordelijkheid	voor	sorteren	en	vermarkten	van	verpakkingsmateriaal	heeft	
opdrachtgever	het	recht	om	te	allen	tijde	de	maandelijkse	rapportages	en	de	onderbouwing	
daarvan	bij	de	opdrachtnemer	te	controleren	op	volledigheid,	juistheid	en	plausibiliteit	aan	de	
hand	van	door	Nedvang	te	verstrekken	meetprotocol	voor	administratieve	controle.	

11.5. Opdrachtnemer	verleent	zijn	volledige	medewerking	aan	de	in	artikel	11.4	bedoelde	controle.	
11.6. Indien	opdrachtnemer	daarom	verzoekt	stelt	opdrachtnemer	binnen	3	weken	na	het	verzoek	

weegbonnen	voor	input	en	output	van	materiaalstromen	om	niet	ter	beschikking	aan	
opdrachtgever.	
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11.7. Indien	opdrachtgever	daarom	verzoekt,	stelt	opdrachtnemer	binnen	5	weken	na	het	verzoek	
weegbonnen	van	de	verwerkers	van	gesorteerde	materiaalstromen	om	niet	ter	beschikking	aan	
opdrachtgever.	

11.8. Opdrachtnemer	verstrekt	jaarlijks	binnen	twee	maanden	na	afloop	van	het	kalenderjaar	een	
rapportage	aan	de	opdrachtgever	waarin	in	ieder	geval	is	opgenomen:	
a. een	overzicht	van	de	in	artikel	11.3	bedoelde	rapportages	opgenomen	gegevens;	
b. uitgebreide	informatie	over	en	toelichting	op	de	milieuprestaties:	hoeveelheden	hergebruik	

per	deelstroom	en	gerealiseerd	hergebruikpercentage	verpakkingsmateriaal	(met	één	cijfer	
achter	de	komma);	

c. de	resultaten	van	de	uitgevoerde	sorteeranalyses	conform	Artikel	17;	
d. inzicht	in	de	massabalansen	input	en	output	aansluitend	de	gegevens	onder	a,	b	en	c.;	
e. eventuele	wijzigingsvoorstellen.	

11.9. Over	de	precies	op	te	nemen	gegevens	in	de	in	artikelen	11.2,	11.3	en	11.8	bedoelde	
rapportages,	worden	tussen	opdrachtgever	en	opdrachtnemer	zo	snel	mogelijk	na	definitieve	
gunning	van	de	overeenkomst	en	in	elk	geval	vóór	<datum>	nadere	afspraken	gemaakt.	In	ieder	
geval	dienen	de	gegevens	(ook)	digitaal	aangeleverd	te	worden	(in	Excel).	

11.10. Voor	zover	de	opdrachtgever	een	door	hem	aan	te	wijzen	en	te	bekostigen	accountant	een	
onderzoek	wenst	uit	te	laten	voeren	naar	de	juistheid	van	de	bedoelde	jaarrapportage,	verleent	
opdrachtnemer	daaraan	zijn	volledige	medewerking.	

11.11. Opdrachtgever	heeft	het	recht	om	te	allen	tijde	de	locaties	waar	opdrachtnemer	uitvoering	
geeft	aan	zijn	activiteiten	uit	hoofde	van	onderhavige	overeenkomst	te	(laten)	inspecteren	voor	
zover	dit	minimaal	48	uur	van	tevoren	is	aangekondigd.	

11.12. De	rapportage	over	het	behalen	van	de	jaarlijkse	doelstelling	voor	hergebruik	wordt	gesteld	
vóór	de	maand	april	van	het	opvolgende	jaar.	

	
Artikel	12. Tijdelijke	stagnatie	
12.1. Bij	stagnatie	van	het	op-	en	overslaan,	transporteren,	sorteren	en/of	vermarkten	van	

verpakkingsmateriaal	en	de	daaruit	gesorteerde	deelstromen	brengt	de	opdrachtnemer	de	
opdrachtgever	zo	spoedig	mogelijk	telefonisch	op	de	hoogte	en	zal	dit	schriftelijk	of	per	e-mail	
bevestigen.		

12.2. Aangezien	de	door	opdrachtgever	vanuit	het	Afvalfonds	te	ontvangen	vergoedingen	afhangen	
van	het	door	opdrachtnemer	tijdig	sorteren	en	rapporteren,	dient	opdrachtnemer	te	beschikken	
over	een	calamiteitenplan	dat	voorziet	in	passende	en	adequate	maatregelen	met	
terugvalopties	indien	onverhoopt	een	vorm	van	de	in	12.1	bedoelde	stagnatie	zich	voordoet;	
hierdoor	zijn	de	ontvangst	en	acceptatie	van	het	verpakkingsmateriaal	en	de	continuïteit	van	het	
sorteerproces	te	allen	tijde	gewaarborgd.	

12.3. Hetgeen	gesteld	in	lid	12.1	en	12.2	mag	voor	opdrachtgever	niet	leiden	tot	operationele	
problemen	of	aanvullende	kosten.	

	
Artikel	13. Aansprakelijkheid	
13.1. Opdrachtgever	is	tot	het	moment	van	acceptatie	als	bedoeld	in	artikel	9	van	deze	overeenkomst	

aansprakelijk	voor	de	schade	die	de	opdrachtnemer	lijdt	of	zal	lijden,	tenzij	die	schade	het	
gevolg	is	van	een	onrechtmatige	daad	of	een	tekortkoming	in	de	nakoming	van	deze	
overeenkomst	door	opdrachtnemer.	Als	opdrachtnemer	het	verpakkingsmateriaal	ten	onrechte	
niet	accepteert,	is	opdrachtgever	aansprakelijk	tot	het	moment	waarop	opdrachtnemer	het	
verpakkingsmateriaal	had	moeten	accepteren.		
Opdrachtgever	vrijwaart	opdrachtnemer	tot	het	moment	van	acceptatie	voor	alle	aanspraken	
van	derden	die	verband	houden	met	het	verpakkingsmateriaal.	

13.2. De	opdrachtnemer	is	vanaf	het	moment	van	acceptatie	als	bedoeld	in	artikel	9	van	deze	
overeenkomst	aansprakelijk	voor	de	schade	die	de	opdrachtgever	lijdt	of	zal	lijden	als	gevolg	van	
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iedere	tekortkoming	in	de	nakoming	van	deze	overeenkomst	ongeacht	of	die	tekortkoming	aan	
de	opdrachtnemer	kan	worden	toegerekend	of	niet,	tenzij	de	schade	het	gevolg	is	van	een	
onrechtmatige	daad	of	een	tekortkoming	in	de	nakoming	van	deze	overeenkomst	door	
opdrachtgever.	De	schade	die	opdrachtnemer	dient	te	vergoeden,	betreffen	onder	andere	
(maar	niet	uitsluitend)	de	door	opdrachtgever	als	gevolg	van	de	tekortkoming	misgelopen	
vergoedingen	uit	het	Afvalfonds.	De	opdrachtnemer	vrijwaart	de	opdrachtgever	tegen	alle	
aanspraken	van	derden	waarvoor	de	opdrachtgever	niet	ingevolge	het	bepaalde	in	artikel	13.1	
van	deze	overeenkomst	aansprakelijk	is.	

13.3. Opdrachtnemer	verzekert	zich	in	voldoende	mate	tegen	zijn	aansprakelijkheden	jegens	
opdrachtgever	als	bedoeld	in	artikel	13.2	met	een	minimale	dekking	van	€	250.000	per	jaar	en	€	
125.000	per	gebeurtenis.	Voorts	verleent	opdrachtnemer	op	eerste	verzoek	van	opdrachtgever	
inzage	in	de	originele	verzekeringspolissen	en	verplicht	zij	zich	aan	opdrachtgever	
betalingsbewijzen	te	overleggen	ten	aanzien	van	de	verzekeringspremies	en/of	daarvan	aan	
opdrachtgever	afschriften	te	verstrekken.	

13.4. Indien	één	van	partijen	door	een	derde	wordt	aangesproken	tot	vergoeding	van	door	die	derde	
geleden	schade	in	verband	met	de	uitvoering	van	de	overeenkomst,	stelt	de	gedaagde	partij	zijn	
wederpartij	onder	de	overeenkomst	daarvan	onmiddellijk	schriftelijk	in	kennis.	

	
III	 	 BEPALINGEN	BETREFFENDE	OP-	EN	OVERSLAAN	
	
Artikel	14. Op-	en	overslaan	
14.1. De	opdrachtnemer	garandeert	dat	hij	gedurende	de	duur	van	deze	overeenkomst	

afleverlocaties	tot	zijn	beschikking	heeft	die	voldoen	aan	de	eisen	van	deze	overeenkomst.	
Daarbij	geldt	tenminste	dat	opdrachtnemer,	als	de	verwerkingslocatie	méér	dan	<aantal>	km	
van	de	gemeentegrens	gelegen	is,	gebruik	moet	maken	van	één	of	meer	vergunde	
overslaglocatie(s)	binnen	deze	afstand	van	de	kern	van	gemeente	<gemeentenaam>.1		

14.2. De	opdrachtnemer	garandeert	jegens	de	opdrachtgever	dat	de	in	artikel	14.1	bedoelde	
afleverlocatie	gedurende	de	duur	van	de	overeenkomst	deugdelijk	en	behoorlijk	wordt	
geëxploiteerd,	ook	als	die	locatie	niet	door	hemzelf	wordt	geëxploiteerd.	Daarmee	wordt	in	
ieder	geval	(maar	niet	uitsluitend)	bedoeld	dat	de	exploitatie	voldoet	aan	de	daaraan	door	of	bij	
de	wet	te	stellen	eisen	en	voorts	dat	de	coördinatie	van	het	lossen	en,	indien	sprake	is	van	een	
overslaglocatie,	van	het	laden	en	van	het	op-	en	overslaan	van	het	verpakkingsmateriaal	
efficiënt	verloopt.		

14.3. De	opdrachtgever	verplicht	zich	tot	het	aanbieden	van	het	verpakkingsmateriaal	aan	
opdrachtnemer	op	de	in	artikel	14.1	bedoelde	afleverlocatie.	

14.4. Opdrachtgever	is	verantwoordelijk	voor	de	afvalinzameling	en	draagt	zorg	voor	het	
transporteren	van	het	ingezamelde	verpakkingsmateriaal	naar	de	overslaglocatie.	

14.5. De	opdrachtnemer	is	verantwoordelijk	voor	de	coördinatie	en	afstemming	omtrent	een	
maximale	en	efficiënte	belading	in	relatie	tot	de	gewenste	sorteeroutput.	Hierbij	geldt	dat	de	
opdrachtnemer	geen	aanvullende	eisen	kan	stellen	aan	de	wijze	waarop	het	afval	door	
opdrachtgever	wordt	aangeleverd.	

14.6. De	opdrachtnemer	garandeert	dat	de	afleverlocatie(s)	op	alle	inzameldagen	van	1	januari	tot	en	
met	31	december	tussen	7.00	uur	tot	en	met	17:00	uur	is(zijn)geopend.	In	onderling	overleg	
tussen	opdrachtgever	en	opdrachtnemer	kunnen	de	openingstijden	worden	aangepast.	In	de	
maand	september	van	het	jaar	voorafgaand	aan	ieder	contractjaar	zullen	partijen	nader	bepalen	
welke	openingstijden	gelden	rond	de	nationale	feestdagen.	

																																																													
1	 	gesteld	op:	<adres>,	vast	te	stellen	met	behulp	van	Google	Maps.	Inschrijver	stuurt	dan	een	kopie	mee	van	een	geldige	vergunning	van	

deze	overslag-locatie(s).	
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14.7. Partijen	onderkennen,	dat	het	op-	en	overslaan	van	verpakkingsmateriaal	slechts	mogelijk	is,	
indien	en	voor	zover	en	voor	zolang	de	vergunningen	van	opdrachtnemer	dit	toelaten.	
Opdrachtnemer	zal	al	het	redelijkerwijs	mogelijke	doen,	om	te	voorkomen	dat	een	met	zijn	
vergunningen	strijdige	situatie	optreedt.	Indien	een	dergelijke	situatie	zich	toch	voordoet	
garandeert	de	opdrachtnemer	dat	zij	zorg	draagt	voor	het	op-	en	overslaan	en	transporteren	
van	het	aangeboden	afval	op	een	andere	locatie	of	wijze.	Eventuele	extra	kosten	die	hierdoor	
gemaakt	worden	door	opdrachtgever	of	de	betrokken	gemeenten	komen	voor	rekening	van	de	
opdrachtnemer.	

14.8. Indien	de	opdrachtnemer	niet	in	staat	blijkt	tot	tijdige	of	juiste	uitvoering	van	het	op-	en	
overslaan	en	dit	leidt	tot	(logistieke)	problemen	op	de	overslaglocatie	kan	opdrachtgever	
overgaan	tot	het	laten	uitvoeren	van	het	op-	en	overslaan	door	een	derde.	De	kosten	die	
hiervoor	gemaakt	moeten	worden,	zijn	voor	rekening	van	opdrachtnemer.	

14.9. De	opdrachtnemer	vrijwaart	de	opdrachtgever	voor	alle	aanspraken	van	derden	die	verband	
houden	met	de	exploitatie	van	de	overslaglocatie.	De	opdrachtgever	aanvaardt	ter	zake	geen	
enkele	aansprakelijkheid	jegens	de	opdrachtnemer.		

14.10. De	opdrachtnemer	zorgt	voor:	
• in-	en	uitweging	per	vracht.	Voor	de	identificatie	van	de	voertuigen	zal	een	in	overleg	met	

opdrachtgever	te	kiezen	systeem	worden	toegepast;	
• het	laten	lossen	van	de	vrachten	op	de	overslaglocatie,	waarbij	wachttijden	zoveel	mogelijk	

vermeden	zullen	worden;2	
	
IV. BEPALINGEN	BETREFFENDE	HET	TRANSPORTEREN	
	
Artikel	15. Transport	
15.1. De	opdrachtnemer	draagt	zorg	voor	het	transporteren	van	het	verpakkingsmateriaal	vanaf	de	

overslaglocatie	naar	de	sorteerlocatie.	
15.2. De	opdrachtnemer	draagt	zorg	voor	het	tijdig	beschikbaar	hebben	van	(voldoende)	

transportmiddelen	ten	behoeve	van	het	transport.	
15.3. De	opdrachtnemer	draagt	zorg	voor	alle	(grensoverschrijdend)	transportgerelateerde	en	

aanverwante	wettelijke	vereisten	zoals	overheidstoestemmingen,	registraties,	kennis-gevingen	
en	bankgaranties.	

15.4. Bij	het	in	artikel	15.1	van	deze	overeenkomst	bedoelde	transport	vanaf	de	overslag-locatie(s)	
dient	gebruik	gemaakt	te	worden	van	voertuigen	met	schone	motoren,	minimaal	Euro-5	of	
gelijkwaardig.	De	vervoersmiddelen	moeten	in	goede	staat	van	onderhoud	verkeren,	compleet	
zijn,	een	behoorlijk	aanzien	hebben	en	aan	alle	geldende	wettelijke	eisen	voldoen.	

15.5. De	opdrachtnemer	vrijwaart	de	opdrachtgever	voor	alle	aanspraken	van	derden	die	verband	
houden	met	het	transport.	De	opdrachtgever	aanvaardt	ter	zake	geen	enkele	aansprakelijkheid	
jegens	de	opdrachtnemer.	

	
V. BEPALINGEN	BETREFFENDE	HET	SORTEREN	

	
Artikel	16. Sorteren	
16.1. De	opdrachtgever	verplicht	zich	tot	het	aanbieden	van	het	brongescheiden	

verpakkingsmateriaal	aan	de	opdrachtnemer.	Hierbij	geldt	geen	minimale	of	maximale	aanlever-	
of	hoeveelheidverplichting.	

16.2. Opdrachtnemer	garandeert	dat	hij	bij	aanvang	van	deze	overeenkomst	operationele	
sorteerinstallatie(s)	tot	zijn	beschikking	heeft.	

																																																													
2		Bij	normale	bedrijfsvoering	mag	de	wachttijd	niet	meer	dan	15	minuten	bedragen.	
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16.3. Opdrachtnemer	garandeert	dat	hij	gedurende	de	duur	van	deze	overeenkomst	continue	
sorteerlocatie(s)	tot	zijn	beschikking	heeft.	

16.4. Opdrachtnemer	garandeert	dat	opslag	van	ontvangen	verpakkingsmateriaal	en	van	gesorteerde	
deelstromen	die	voldoen	aan	Raamovereenkomst	specificaties	overdekt	plaatsvindt.	

16.5. Voor	zover	acceptatie	van	het	verpakkingsmateriaal	nog	niet	heeft	plaatsgevonden	op	grond	van	
hetgeen	gesteld	in	artikel	9.2,	draagt	opdrachtnemer	zorg	voor	acceptatie	van	het	
verpakkingsmateriaal	dat	door	of	namens	opdrachtgever	wordt	aangeboden	conform	artikel	9	
en	registratie	conform	artikel	11	van	deze	overeenkomst.	

16.6. De	opdrachtnemer	draagt	zorg	voor	het	–	binnen	twee	weken	na	acceptatie	–	sorteren	van	het	
verpakkingsmateriaal	conform	hetgeen	gesteld	in	de	Raamovereenkomst	en	met	in	achtneming	
van	hetgeen	overeengekomen	in	onderhavige	overeenkomst.	

16.7. Het	hergebruikpercentage	kunststoffen	bedraagt	voor	de	installatie	gemiddeld	(per	jaar)	
minimaal	<percentage>.	Het	aandeel	monostromen	PE,	PP,	PET,	LDPE	(folies)	conform	hetgeen	
gesteld	in	de	Raamovereenkomst	dat	voor	hergebruik	wordt	afgenomen	bedraagt	minimaal	45%	
van	de	totale	hoeveelheid	materiaal	conform	de	definitie	van	hergebruik,	tenzij	op	grond	van	de	
Raamovereenkomst	een	ander	percentage	is/wordt	vastgesteld.	

	
Artikel	17. Sorteeranalyses	
17.1. Opdrachtnemer	dient	jaarlijks	één	of	meerdere	sorteeranalyse(s)	uit	te	laten	voeren	door	een	

onafhankelijke	deskundige.	Deze	onafhankelijke	deskundige	dient	vooraf	door	opdrachtgever	te	
zijn	geaccordeerd.	Het	uitgangspunt	is	dat	de	sorteeranalyse	zodanig	wordt	uitgevoerd	dat	er	
sprake	is	van	een	representatieve	bepaling	van	de	samenstelling	van	het	verpakkingsmateriaal	
onderverdeeld	in	de	fracties	kunststoffen,	drankenkarton,	blik	en	residu.	Hiervoor	wordt	
verwezen	naar	het	'Meetprotocol	en	het	Controlesysteem	voor	kunststofverpakkingsafval	en	
drankkartons'	afkomstig	van	huishoudens	van	de	NEDVANG.		

17.2. De	opdrachtgever	verleent	de	benodigde	medewerking	aan	deze	sorteeranalyses	en	draagt	er	
daar	waar	nodig	zorg	voor	dat	voor	de	sorteeranalyses	van	beide	stromen	verpakkingsmateriaal	
(wel	en	niet	gecombineerd	ingezameld)	batches	worden	aangeleverd.	

17.3. De	sorteeranalyses	zijn	bedoeld	ter	vaststelling	van	de	gemiddelde	hoeveelheden	kunststof	en	
drankenkartons	die	aanwezig	zijn	in	het	verpakkingsmateriaal.		

17.4. Opdrachtnemer	kan	geen	rechten	ontlenen	aan	de	uitkomsten	van	de	sorteeranalyses	anders	
dan	voor	het	in	artikel	17.3	bedoelde.	

17.5. De	rapportage	van	en	over	de	uitgevoerde	sorteeranalyses	maakt	deel	uit	van	de	jaarlijkse	
rapportage	aan	de	opdrachtgever.	

	
VI. BEPALINGEN	BETREFFENDE	VERMARKTEN	

	
Artikel	18. Vermarkten	
18.1. De	opdrachtnemer	draagt	zorg	voor	het	binnen	drie	maanden	vermarkten	van	alle	stromen	

voortvloeiend	uit	het	sorteerproces	conform	hetgeen	gesteld	in	deze	overeenkomst.	
18.2. De	gesorteerde	stromen	als	bedoeld	in	lid	18.1	worden	enkel	aangeboden	aan	EN	15343	(of	

vergelijkbaar)	gecertificeerde	verwerkers	die	binnen	(werkafspraken	voortvloeiend	uit)	de	
Raamovereenkomst	worden	erkend	als	afzetkanalen	voor	hergebruik.		

18.3. De	opdrachtnemer	draagt	zorg	voor	een	met	weegbonnen	gestaafde	registratie	van	en	
rapportage	over	de	hoeveelheden	(gewichten)	vermarkte	deelstromen,	één	en	ander	conform	
hetgeen	gesteld	in	Artikel	11.	
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VII. FINANCIELE	BEPALINGEN	
	
Artikel	19. Prijzen	en	indexering		
19.1. De	door	opdrachtgever	verschuldigde	vergoeding	voor	het	op-	en	overslaan	(prijspeil	1	januari	

2017)	bedraagt	gedurende	de	looptijd	van	deze	overeenkomst:	
• €	<tarief>	per	ton	verpakkingsmateriaal	voor	het	op-	en	overslaan	van	het	

verpakkingsmateriaal;	
• €	<tarief>	per	ton	verpakkingsmateriaal	voor	het	transporteren	van	het	

verpakkingsmateriaal.	
De	vergoeding	die	de	opdrachtgever	voor	het	op-,	overslaan	en	transporteren	aan	de	
opdrachtnemer	verschuldigd	is,	wordt	berekend	als	het	product	van	de	door	opdrachtgever	
aangeboden	hoeveelheid	verpakkingsmateriaal	en	het	tarief	per	ton	voor	het	op-	en	overslaan.	
De	hoeveelheid	aangeboden	verpakkingsmateriaal	wordt	door	opdrachtnemer	vastgesteld	door	
weging	op	de	op-	en	overslaglocatie.	

19.2. De	door	opdrachtgever	verschuldigde	vergoedingen	voor	sorteren	(prijspeil	1	januari	2017)	
bedragen	gedurende	de	looptijd	van	deze	overeenkomst		
• €	<bedrag>	per	ton	gerealiseerd	hergebruik	kunststoffen;		
• €	<bedrag>	per	ton	gerealiseerd	hergebruik	drankenkartons;	
• €	<bedrag>	per	ton	gerealiseerd	hergebruik	blik.	
De	hoeveelheden	gerealiseerd	hergebruik	kunststoffen,	drankenkartons	en	blik	wordt	door	
opdrachtnemer	vastgesteld	door	weging	op	de	sorteerlocatie	van	de	hoeveelheid	kunststoffen,	
drankenkartons	en	blik	die	door	opdrachtnemer	daadwerkelijk	aan	verwerker	is	geleverd.	

19.3. De	door	opdrachtgever	verschuldigde	vergoedingen	voor	het	vermarkten	van	kunststoffen	
bedragen	gedurende	de	looptijd	van	deze	overeenkomst	(per	ton	gerealiseerd	hergebruik	
kunststoffen)	de	vergoeding	voor	het	vermarkten	van	kunststoffen	zoals	deze	wordt	vastgesteld	
conform	de	Raamovereenkomst.	In	het	geval	een	negatieve	vergoeding	wordt	vastgesteld,	dient	
de	opdrachtnemer	de	vergoeding	aan	opdrachtgever	te	voldoen.	Het	betreft	een	integrale	
vergoeding	voor	het	vermarkten,	inclusief	de	daarbij	komende	kosten	zoals	transport	naar	de	
verwerker.		

19.4. De	door	de	opdrachtgever	verschuldigde	vergoeding	voor	het	vermarkten	van	drankenkartons	
en	blik	bedraagt	€	0.	De	kosten	of	baten	van	vermarkten	van	deze	materialen	zijn	ten	laste	of	
ten	bate	van	de	opdrachtnemer.	

19.5. De	onkosten	en	opbrengsten	verbonden	aan	de	uitvoering	van	deze	overeenkomst	zijn	in	de	
vergoedingen	in	dit	artikel	inbegrepen.	

19.6. De	tarieven	voor	op-	en	overslaan,	transporteren	en	sorteren	kunnen	jaarlijks	op	1	januari	
middels	indexering	worden	aangepast.	Hierbij	geldt	het	volgende:	
a. De	indexering	voor	het	op-	en	overslaan	en	transporteren	vindt	plaats	op	basis	van	de	

afgeleide	Dienstenprijsindex	(DPI)	voor	vervoer	en	opslag,	zoals	dat	iedere	maand	wordt	
gepubliceerd	door	het	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek,	peildatum	1	september	van	het	
jaar	voorafgaand	aan	de	aanpassingsdatum.	

b. De	indexering	voor	sorteren	vindt	plaats	op	basis	van	de	afgeleide	Consumenten	Prijs	
Indexcijfer	(CPI),	zoals	dat	iedere	maand	wordt	gepubliceerd	door	het	Centraal	Bureau	voor	
de	Statistiek,	peildatum	1	september	van	het	jaar	voorafgaand	aan	de	aanpassingsdatum.	

De	procentuele	wijziging	wordt	op	tienden	nauwkeurig	(één	cijfer	achter	de	komma)	afgerond.	
De	tarieven	kunnen	voor	de	eerste	keer	op	<datum>	worden	geïndexeerd.	

19.7. De	op	basis	van	de	in	artikel	19.1	en	19.2	genoemde	tarieven	te	betalen	vergoeding	aan	
opdrachtnemer	voor	het	op-,	overslaan,	transporteren	en	sorteren	van	het	
verpakkingsmateriaal	mag	in	totaal	in	ieder	jaar	niet	hoger	zijn	dan	de	dan	geldende	
vergoedingen	zoals	bedoeld	in	artikel	6	van	de	Raamovereenkomst,	inclusief	de	in	2014	
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vastgestelde	vergoeding	voor	drankenkartons.	In	deze	vergoeding	zit	ook	de	kosten	voor	
inzameling	verwerkt.	

19.8. Opdrachtnemer	is	verantwoordelijk	voor	het	tijdig	aankondigen	van	aanpassing	van	tarieven	als	
gevolg	van	artikelen	19.6	en/of	19.7.	De	noodzaak	om	tot	aanpassing	van	de	tarieven	wordt	
vóór	1	oktober	onderbouwd	ter	goedkeuring	voorgelegd	aan	opdrachtgever,	waarop	na	
goedkeuring	per	1	januari	de	indexering	in	werking	treedt.	De	indexering	kan	nimmer	hoger	zijn	
dan	de	benoemde	indexen	op	prijspeilen	in	de	artikelen	19.6	en	19.7.	

19.9. Heffingen	en	belastingen	op	reststoffen	en	afvalwaterlozingen	zijn	in	het	tarief	begrepen.	
Verhogingen	of	verlagingen	van	deze	heffingen	en	belastingen	alsmede	nieuwe	belastingen,	
heffingen	en	subsidies	op	verwerking	van	het	afval,	reststoffen	en	afvalwaterlozingen	worden	na	
goedkeuring	door	opdrachtgever	in	het	tarief	verrekend,	met	dien	verstande	dat	de	
opdrachtnemer	gehouden	is	de	verschuldigdheid	van	heffingen	en	dergelijke	zoveel	mogelijk	te	
voorkomen.	Indien	noodzakelijk	kan	de	opdrachtgever	hierbij	een	onafhankelijke	deskundige	
aanwijzen	voor	een	second	opinion.		

19.10. Indien	opdrachtnemer	tekortschiet	in	de	nakoming	van	één	of	meer	van	de	verplichtingen	uit	
de	overeenkomst	en	de	opdrachtnemer	–	na	schriftelijk	in	gebreke	te	zijn	gesteld	met	een	
redelijke	termijn	voor	nakoming	–	niet	binnen	de	gestelde	termijn	alsnog	naleving	van	de	
overeenkomst	weet	te	realiseren,	verbeurt	de	opdrachtnemer	een	direct	opeisbare	boete	ter	
grootte	van	<bedrag>	per	overtreding	met	een	maximum	van	<bedrag>	per	jaar.	Het	verbeuren	
van	de	boete	laat	het	recht	van	opdrachtgever	op	vergoeding	van	de	door	opdrachtgever	
geleden	schade	onverlet.	

19.11. Indien	opdrachtgever	na	afloop	van	een	kalenderjaar	vaststelt	dat	opdrachtnemer	het	
minimale	hergebruikpercentage	van	80%	in	dat	jaar	niet	heeft	gerealiseerd,	verbeurt	
opdrachtnemer	in	afwijking	van	de	in	het	voorgaande	artikel	vermelde	boete	aan	opdrachtgever	
een	direct	opeisbare	boete	gelijk	aan	10%	van	de	jaarwaarde	van	de	overeenkomst3	voor	ieder	
procentpunt	dat	opdrachtnemer	het	in	artikel	16.7	bedoelde	hergebruikpercentage	in	dat	jaar	
niet	heeft	gerealiseerd,	onverminderd	het	recht	van	de	opdrachtgever	om	daarnaast	vergoeding	
te	vorderen	van	de	schade	die	hij	daardoor	heeft	geleden.	Het	boetebedrag	in	dit	artikellid	telt	
niet	mee	in	het	in	artikel	19.10	genoemde	maximum.	

19.12. Indien	er	in	de	samenstelling	of	hoeveelheid	sprake	is	van	significante	afwijkingen	van	hetgeen	
in	alle	redelijkheid	te	verwachten	is,	zal	opdrachtgever	hierover	in	alle	redelijkheid	en	billijkheid	
met	opdrachtnemer	in	overleg	treden.	Dit	betekent	overigens	niet	dat	zomaar	tot	
prijsaanpassing	kan	worden	overgegaan,	omdat	aanbestedende	dienst/opdrachtgever	
gehouden	is	aan	aanbestedingsregelgeving.	In	voorkomende	gevallen	zal	juridisch	beoordeeld	
moeten	worden	hoe	de	situatie	in	redelijkheid	en	billijkheid	(voor	opdrachtgever,	
opdrachtnemer	en	mogelijk	ook	andere	belanghebbenden)	opgelost	kan	worden.	

19.13. Bij	het	afgeven	van	de	in	de	in	artikelen	19.1	en	19.2	genoemde	tarieven	heeft	opdrachtnemer	
echter	nadrukkelijk	rekening	moeten	houden	met	te	voorziene	landelijke	ontwikkelingen,	zoals	
een	eventuele	afschaffing	van	statiegeld	op	PET-flessen,	en	gemeentelijke	ontwikkelingen,	zoals	
intensivering	van	de	brongescheiden	inzameling.	Dergelijke	situaties	kunnen	daarom	in	ieder	
geval	niet	worden	gezien	als	significante	wijzigingen	zoals	gesteld	in	artikel	19.12	in	de	
samenstelling	en/of	hoeveelheid	van	het	verpakkingsmateriaal.		

	
Artikel	20. Facturering	en	betaling		
20.1. De	opdrachtnemer	zendt	opdrachtgever	voor	de	15e	van	elke	maand	een	factuur	over	de	

voorafgaande	maand.	De	facturen	zullen	tenminste	de	volgende	gegevens	bevatten:	naam	van	
de	opdrachtnemer,	factuurdatum,	nummer	van	de	opdracht,	specificatie	van	de	aangeleverde	

																																																													
3	 De	jaarwaarde	wordt	als	volgt	bepaald:	de	tarieven	voor	sorteren	vermenigvuldigd	met	de	hoeveelheid	
aangeboden	verpakkingsmateriaal,	maal	het	minimale	hergebruikpercentage	van	80,	per	jaar.	
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en	gesorteerde	hoeveelheden	afvalstoffen,	per	soort,	per	dag	en	per	vracht,	betreffende	
afdeling	en	naam	contactpersoon	en	btw.	

20.2. Facturen	dienen	bij	voorkeur	digitaal	verzonden	te	worden	aan:	<e-mailadres>.	Bij	verzending	
van	facturen	per	post:	Gemeente	<gemeentenaam>,	Postbus	<postbusnummer,	<postcode>	
<plaats>.	

20.3. De	opdrachtgever	verplicht	zich	het	bedrag	van	de	door	hem	toegezonden	facturen	telkens	
binnen	30	dagen	na	verzending	te	voldoen.	Bij	overschrijding	van	de	betalingstermijn	is	
opdrachtnemer	gerechtigd	de	wettelijke	rente	in	rekening	te	brengen.		

	
VIII. EINDE	OVEREENKOMST		
	
Artikel	21. Opschorting	en	ontbinding	(deel)	van	de	overeenkomst	
21.1. Indien	één	of	meer	bepalingen	van	de	overeenkomst	onverbindend	zou(den)	blijken	te	zijn,	dan	

blijven	de	overige	bepalingen	van	kracht.	
21.2. Partijen	verbinden	zich	om	de	niet-verbindende	bepalingen	te	vervangen	door	bepalingen	die	

wel	verbindend	zijn	en	(gelet	op	het	doel	en	de	strekking	van	deze	overeenkomst)	zo	min	
mogelijk	afwijken	van	de	niet-verbindende	bepalingen.	

21.3. De	opdrachtgever	is	gerechtigd	de	overeenkomst	tussentijds	per	aangetekende	brief	op	te	
schorten,	zonder	dat	de	opdrachtgever	uit	enigerlei	hoofde	gehouden	is	tot	schadevergoeding	
van	door	de	opdrachtnemer	in	dit	verband	met	deze	opschorting	geleden	schade,	indien	de	
vergoedingen	zoals	bedoeld	in	artikel	6	van	de	Raamovereenkomst	voor	het	voorliggend	jaar	
nog	niet	zijn	vastgesteld.	

21.4. De	opdrachtgever	is	gerechtigd	de	overeenkomst	tussentijds	per	aangetekende	brief	te	
ontbinden,	zonder	dat	de	opdrachtgever	uit	enigerlei	hoofde	gehouden	is	tot	schadevergoeding	
van	door	de	opdrachtnemer	in	dit	verband	met	deze	ontbinding	geleden	schade:	
• Indien	de	opdrachtnemer	jegens	de	opdrachtgever	toerekenbaar	tekortschiet	in	het	

nakomen	van	zijn	verplichtingen	onder	de	overeenkomst	en	de	opdrachtnemer	deze	niet	
binnen	een	redelijke	termijn	na	daartoe	door	de	opdrachtgever	te	zijn	aangemaand	alsnog	
correct	nakomt.	

• Indien	de	Raamovereenkomst	een	wezenlijke	wijziging	in	de	verantwoordelijkheden	kent.	
• Indien	de	vergoeding	in	het	kader	van	de	Raamovereenkomst	voor	het	op-	en	overslaan,	

transporteren,	sorteren	en	vermarkten	van	het	ingezamelde	kunststof	en	drankenkartons	
lager	uitvalt	dan	de	aan	opdrachtnemer	verschuldigde	vergoeding	(inclusief	indexering)	zoals	
opgenomen	in	artikel	19.		

• Met	onmiddellijke	ingang:	indien	de	opdrachtnemer	niet	meer	over	de	vereiste	certificaten,	
vergunningen	en/of	ontheffingen	beschikt.	

• Met	onmiddellijke	ingang:	indien	de	opdrachtnemer	niet	meer	voldoet	aan	de	selectie-eisen	
en	voorwaarden	voor	gunning	als	opgenomen	in	de	aanbestedingsleidraad	die	onderdeel	is	
van	deze	overeenkomst.	

• Met	onmiddellijke	ingang:	ingeval	van	het	faillissement	van	de	opdrachtnemer	of	in	het	geval	
diens	surseance	van	betaling	wordt	aangevraagd	of	ingeval	van	stillegging,	liquidatie	of	
overname	of	enige	daarmee	te	vergelijken	toestand	van	de	onderneming	van	de	
opdrachtnemer.	

21.5. De	opdrachtgever	is	in	hierboven	genoemde	gevallen	tevens	gerechtigd	betalingsverplichting	op	
te	schorten	en/of	uitvoering	van	de	werkzaamheden	geheel	of	gedeeltelijk	aan	derden	op	te	
dragen,	zonder	dat	de	opdrachtgever	ter	zake	tot	enige	schadevergoeding	gehouden	is,	
onverminderd	eventuele	aan	de	opdrachtgever	verder	toekomende	rechten	daaronder	
begrepen	het	recht	van	de	opdrachtgever	op	volledige	schadevergoeding.	Deze	bepaling	is	niet	
van	toepassing	op	bulletpoint	2	en	3	van	artikel	21.4.	
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21.6. Indien	de	opdrachtgever	jegens	de	opdrachtnemer	toerekenbaar	tekortschiet	in	het	nakomen	
van	zijn	verplichtingen	onder	de	overeenkomst	en	de	opdrachtgever	deze	niet	binnen	een	
redelijke	termijn	na	daartoe	door	de	opdrachtnemer	te	zijn	aangemaand	alsnog	correct	nakomt	
is	de	opdrachtnemer	gerechtigd	de	overeenkomst	tussentijds	per	aangetekende	brief	te	
ontbinden,	zonder	dat	de	opdrachtnemer	uit	enigerlei	hoofde	gehouden	is	tot	
schadevergoeding	van	door	de	opdrachtgever	in	dit	verband	met	deze	ontbinding	geleden	
schade.	

21.7. De	opdrachtgever	is	overigens	zonder	meer,	en	zonder	jegens	de	opdrachtnemer	verplicht	te	
zijn	tot	enige	vorm	van	schadevergoeding,	gerechtigd	de	overeenkomst	met	de	opdrachtnemer	
met	onmiddellijke	ingang	te	beëindigen,	indien	op	enig	moment	op	grond	van	een	
onherroepelijke	nationale	of	Europese	uitspraak	komt	vast	te	staan	dat	één	of	meer	in	deze	
overeenkomst	vervatte	afspraken	in	strijd	zijn	met	de	Europese	of	nationale	
aanbestedingsregelgeving	en/of	er	onregelmatigheden	kleven	aan	de	aan	het	sluiten	van	deze	
overeenkomst	voorafgegane	aanbestedingsprocedure.	Daarnaast	heeft	opdrachtgever	het	recht	
om	de	overeenkomst	geheel	of	gedeeltelijk	te	ontbinden	indien	opdrachtgever	onverhoopt	uit	
hoofde	van	een	door	de	Europese	Commissie	uitgebracht	“met	redenen	omkleed	advies”	
genoodzaakt	is	de	overeenkomst	te	beëindigen.	

21.8. Indien	de	overeenkomst	met	onmiddellijke	ingang	wordt	beëindigd,	zoals	bedoeld	in	artikel	21.4	
bulletpoints	4	tot	en	met	6	en	artikel	21.7,	dan	dient	opdrachtgever	het	reeds	geleverde	en	
geaccepteerde	verpakkingsmateriaal	te	(laten)	sorteren	en	vermarkten	en	daarover	conform	
artikel	11	te	rapporteren	aan	opdrachtgever.	

21.9. Indien	opdrachtnemer	niet	in	staat	is	tot	uitvoering	van	de	verplichting	als	bedoeld	in	artikel	
21.8	dan	dient	opdrachtnemer	de	geleverde,	maar	nog	niet	gesorteerde	en/of	vermarkte	
hoeveelheden	verpakkingsmateriaal	binnen	twee	(2)	weken	na	verzoek	van	opdrachtgever	terug	
te	leveren	aan	de	overslaglocatie	van	opdrachtgever.		

21.10. Indien	opdrachtnemer	verpakkingsmateriaal	retour	levert	aan	opdrachtgever,	zoals	bedoeld	in	
artikel	21.9,	dan	vindt	voor	de	hoeveelheid	verpakkingsmateriaal	geen	vergoeding	plaats	als	
bedoeld	in	artikelen	19.1	en	19.2.	De	kosten	van	retourtransport	zijn	voor	rekening	van	
opdrachtnemer.	

	
Artikel	22. Toepasselijke	recht	en	geschillen		
Op	deze	overeenkomst	is	het	Nederlands	recht	van	toepassing.	Alle	geschillen,	welke	mochten	
ontstaan	naar	aanleiding	van	de	onderhavige	overeenkomst	dan	wel	van	nadere	overeenkomsten,	
die	daarvan	het	gevolg	mochten	zijn,	zullen	worden	beslecht	door	de	Rechtbank	te	<plaats>.	
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Aldus	overeengekomen	en	in	drievoud	ondertekend	door:	
	
Opdrachtgever:		
Gemeente	<naam	gemeente>	

Opdrachtnemer:	
Naam	bedrijf		

	 	
	

	 	

Vertegenwoordigd	door:	 	 Vertegenwoordigd	door:	 	
	
Naam	

	 	 	
Naam	

	 	

	
Plaats	

	 	 	
Plaats	

	 	

	
Datum	

	 	 	
Datum	

	 	

	
	
	
	
Handtekening	

	 	 	
	
	
	
Handtekening	

	 	

	


