concept

MODELOVEREENKOMST
voor
POST-COLLECTION en VERMARKTEN
van
KUNSTSTOF VERPAKKINGSAFVAL
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Ondergetekenden,
De gemeente xxx (hierna: Gemeente), gevestigd aan de [adres], [postcode], te [plaats],
en
NV HVC, (hierna: HVC), gevestigd Jadestraat 1 te 1812 RD Alkmaar,

hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”,

Overwegende dat:

•

•

•

•
•
•

•

Vanaf 1 januari 2015 de Nederlandse gemeenten onder andere op grond van
afspraken (Raamovereenkomst II van 2013 tot 2022) tussen het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het verpakkende
bedrijfsleven verantwoordelijk zijn voor inzameling, op- en overslag en sortering van
kunststof verpakkingsafval (tezamen ‘post-collection’) en (optioneel) vermarkting van
de gesorteerde kunststofmonostromen;
De Gemeente de beschikking heeft over kunststof verpakkingsafval afkomstig uit haar
verzorgingsgebied dat wordt ingezameld door een door de Gemeente aangewezen
inzamelaar;
De Gemeente met HVC overleg heeft gevoerd over mogelijkheden de op- en overslag
en de sortering van ingezameld kunststof verpakkingsafval, alsmede (optioneel) de
vermarkting van de gesorteerde kunststofmonostromen, te organiseren;
Producenten mogelijk een ketenvergoeding verstrekken aan gemeenten voor de
inzameling van drankenkartons en/of blik;
Kunststof verpakkingsafval in de nabije toekomst gecombineerd zal kunnen worden
ingezameld met drankkartons (mede afhankelijk van de ketenvergoeding) en/of blik;
HVC ten behoeve van de ‘ontzorging’ van de Gemeente en de overige gemeenten
met wie soortgelijke overeenkomsten worden gesloten een regie-organisatie heeft
ontwikkeld voor de volgende activiteiten:
o Het selecteren en contracteren van sorteerders van het kunststof
verpakkingsafval door middel van openbare aanbesteding, met als doel een
duurzame verwerking te realiseren;
o Het vermarkten van gesorteerde kunststofmonostromen en residustromen;
o Het periodiek rapporteren over het gesorteerde kunststof verpakkingsafval en
de vermarkting van gesorteerde kunststofmonostromen inclusief de financiële
verantwoording daarvan;
o Op- en overslag van door de gemeenten aangeboden kunststofafvalstromen.
Partijen hun afspraken wensen vast te leggen in een Overeenkomst die zij onder
gelijkluidende condities beschikbaar stellen aan alle direct en indirect in HVC
participerende gemeenten;
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KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
Artikel 1 Onderwerp/hoeveelheid/samenstelling
1.1

De Gemeente biedt de totale hoeveelheden kunststof verpakkingsafval waarover zij de
beschikking verkrijgt aan HVC aan voor op- en overslag, sortering en verdere
vermarkting van gesorteerde kunststofmonostromen. Het tonnage door de Gemeente
aan te bieden kunststof verpakkingsafval schatten Partijen op xxx ton op jaarbasis.

1.2

HVC verbindt zich jegens de Gemeente om voor de duur van de Overeenkomst zorg te
dragen voor op- en overslag en sortering van door de Gemeente aangeboden kunststof
verpakkingsafval en voor verdere vermarkting van gesorteerde kunststofmonostromen.
HVC draagt zorg voor het beheer van een netwerk van op- en overslaglocaties waar de
Gemeente het kunststof verpakkingsafval kan aanleveren.

1.3

De Gemeente draagt ervoor zorg dat aangeleverd kunststof verpakkingsafval voldoet
aan de acceptatiecriteria, aangehecht aan deze Overeenkomst als Bijlage I. Bij
significante afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde samenstelling van het aanbod
van de andere gemeenten waarmee soortgelijke overeenkomsten zijn gesloten, en die
mogelijk kunnen leiden tot een doorbelasting van hogere sorteerkosten aan HVC door
de sorteerder, zullen Partijen in goed overleg bezien welke maatregelen genomen
kunnen worden om te voorkomen dat deze hogere kosten zich zullen voordoen. Indien
de sorteerder deze hogere kosten aan HVC doorbelast, zullen deze worden
doorberekend aan de Gemeente die deze hogere kosten heeft veroorzaakt.

Artikel 2 Keuring, inspectie, acceptatie
2.1

Het door de Gemeente aan te bieden kunststof verpakkingsafval zal door de Gemeente
worden aangeboden bij een door HVC beschikbaar gestelde overslaglocatie waar het
materiaal door middel van visuele inspectie zal worden gekeurd door een acceptant die
toetst of het aangeboden materiaal qua samenstelling redelijkerwijs voldoet aan de in
deze Overeenkomst vastgestelde acceptatiecriteria.

2.2

Indien de onder 2.1. bedoelde acceptant bij aanlevering van het kunststof
verpakkingsafval te kennen geeft het aangeboden afval niet te zullen accepteren,
aangezien niet in redelijke mate voldaan wordt aan de geldende acceptatiecriteria, zal
de Gemeente in de gelegenheid worden gesteld worden de betreffende partij kunststof
verpakkingsafval zelf te inspecteren. Indien partijen geen overeenstemmend oordeel
over de kwaliteit van het aangeboden kunststof verpakkingsafval kunnen bereiken, kan
op verzoek van de Gemeente het betreffende materiaal door een onafhankelijke
deskundige worden gekeurd, wiens oordeel bindend is. De kosten van deze keuring
komen ten laste van de in het ongelijk gestelde Partij. Tenzij naar het oordeel van de
hiervoor bedoelde deskundige het aangeboden kunststof verpakkingsafval wel voldoet
aan de acceptatiecriteria, zullen afgekeurde hoeveelheden kunststof verpakkingsafval
door HVC op alternatieve wijze worden verwerkt, waarvan de kosten voor rekening
komen van de Gemeente. De Gemeente heeft de mogelijkheid om aangeboden
hoeveelheden kunststof verpakkingsafval binnen drie werkdagen na afkeuring retour te
nemen.
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Artikel 3 Tarief
3.1

Het jaarlijkse tarief voor de door HVC op grond van deze Overeenkomst uit te voeren
werkzaamheden is gelijk aan de desbetreffende ketenvergoeding voor de door HVC
uitgevoerde werkzaamheden die de gemeente van het Afvalfonds ontvangt voor postcollection en vermarkten minus een collectiviteitskorting van € 3,50/ton. Bij een
hergebruikspercentage van 75 procent bedragen de ketenvergoeding en het tarief in
2015:
Op- en overslag:
Vermarkten
Ketenvergoeding totaal:
HVC Collectiviteitskorting
Tarief:

€ 204,-- per ton
€ 65,-- per ton +
€ 269,-- per ton
€ 3,50 per ton -/€ 265,50 per ton

Indien het gerealiseerde hergebruikspercentage hoger is dan 75%, neemt de
ketenvergoeding van het Afvalfonds toe. Het tarief van HVC voor post-collection neemt
dan pro rata toe als gevolg van hogere ketenkosten; de vergoeding voor vermarkting
blijft gelijk.
Ter illustratie: bij een hergebruikspercentage van 90% neemt de vergoeding voor postcollection toe van € 204 naar € 246 per ton. Het totale tarief van HVC, inclusief
vermarkten, bedraagt dan € 246 + € 65 - € 3,50 = € 307,50 per ton.
3.2

Belastingen (zoals omzetbelasting), heffingen en andere door de overheid opgelegde
lasten die zijn gerelateerd aan de dienstverlening die HVC op basis van deze
overeenkomst voor de Gemeente verricht, zullen door HVC worden gespecificeerd en
doorberekend aan de Gemeente.

Artikel 4 Facturering en betaling
4.1.

De tarieven die HVC aan de Gemeente in rekening brengt, zullen maandelijks vooraf
door HVC, op basis van het werkelijk aantal aangeleverde tonnen van de voorafgaande
maand, aan de Gemeente worden gefactureerd. In december 2014 vindt facturatie
plaats gebaseerd op het voor januari 2015 geprognotiseerde aanbod en
hergebruikspercentage.

4.2.

De betaaltermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.

4.3

Jaarlijks zal tegen het einde van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een
eindafrekening worden opgesteld en gefactureerd aan de Gemeente op basis van het
werkelijke aanbod en het qua hergebruikspercentage toepasselijke tarief gedurende
het voorafgaande jaar.

Artikel 5 Eigendomsoverdracht
5.1

Het eigendom van het kunststof verpakkingsafval gaat over op HVC op het moment dat
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het afval op de door HVC aangewezen overslaglocatie wordt geleverd en door of
namens HVC is geaccepteerd.

Artikel 6 Rapportage maandelijks/jaarlijks
6.1

HVC verstrekt twee keer per jaar aan de Gemeente overzichten van de aangeleverde
volumes en de gerealiseerde hergebruikspercentages door de sorteerder.

6.2

Ten minste eenmaal per jaar zal HVC met de Gemeente overleg voeren over de
prestaties, gewenste rapportages en eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Artikel 7 Aanvangsdatum en duur van de Overeenkomst
7.

Deze Overeenkomst treedt in werking per 1 januari 2015 en wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd. Partijen spreken de intentie uit de Overeenkomst aan te gaan voor
tenminste vier jaar. De overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste een jaar, waarna de overeenkomst eindigt op 1 januari van
het eerstvolgende oneven kalenderjaar, doch niet eerder dan 1 januari 2017.
Laatstgenoemde datum is alleen van toepassing indien om onvoorziene,
zwaarwegende redenen de hiervoor genoemde intentie door een Partij niet kan worden
gevolgd.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden
8.1

Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de Overeenkomst indien
zwaarwegende, onvoorziene omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 6:258 BW,
ertoe leiden dat ongewijzigde voortzetting van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
de wederpartij kan worden gevergd.

8.2

Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk nadat zij daarvan kennis heeft de wederpartij
in kennis stellen van de onder 8.1. bedoelde onvoorziene omstandigheden. Daarbij zal
de betreffende Partij gemotiveerd aangeven wat de consequenties zijn en voorstellen
doen hoe met deze consequenties moet worden omgegaan in het licht van deze
Overeenkomst. Partijen zullen daarop met bekwame spoed reageren en vervolgens
gezamenlijk bezien of en, zo ja, op welke wijze de Overeenkomst het beste kan worden
aangepast. Uitgangspunt daarbij is dat eventuele aanpassingen zich tot het minimaal
noodzakelijke zullen beperken en dat Partijen rekening zullen houden met elkaars
gerechtvaardigde belangen.

Artikel 9 Ontbinding en tussentijdse beëindiging
9.1 Elk van de Partijen heeft de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden op grond van de
daartoe bepaalde wettelijke gronden. Al dan niet in aanvulling daarop is ieder van Partijen
gerechtigd deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buiten rechte bij aangetekende brief
te ontbinden in geval:
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• aan de andere Partij al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend;
• de andere Partij failliet is verklaard;
• de andere Partij wordt verzelfstandigd, dan de door haar uitgeoefende activiteiten met
betrekking tot het onderhavige onderwerp worden vervreemd;
• nakoming van (onderdelen van) de Overeenkomst door Partijen gedurende een
aaneengesloten periode van zestig kalenderdagen is uitgebleven, ongeacht of dat niet
nakomen aan hem kan worden toegerekend c.q. ongeacht of er sprake is van
overmacht;
• vaststaat of in redelijkheid kan worden aangenomen dat nakoming van (onderdelen
van) de Overeenkomst door Partijen gedurende een aaneengesloten periode van
zestig kalenderdagen zal uitblijven, ongeacht of dat niet nakomen aan hem kan worden
toegerekend c.q. ongeacht of er sprake is van overmacht.

Artikel 10 Informatieverstrekking
10.1

Partijen zullen elkaar de informatie te verstrekken die nodig is voor een goede
uitvoering van deze Overeenkomst.

Artikel 11 Geheimhouding
11.1

Partijen zullen de in het kader van (de uitvoering van) deze Overeenkomst
uitgewisselde dan wel uit te wisselen informatie geheimhouden tot drie jaar na
beëindiging van deze Overeenkomst. Partijen zullen deze Overeenkomst, geheel noch
gedeeltelijk, niet aan enige derde bekend maken, behoudens indien vereist op
wettelijke gronden. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie die
beschikbaar is in het openbare domein.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Artikel 13 Slotbepalingen
13.1

Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk
worden overeengekomen.

13.2

Deze Overeenkomst met bijlagen omvat alles wat Partijen over dit onderwerp zijn
overeengekomen.

13.3

Indien op enig moment een bepaling in deze Overeenkomst als niet-bindend dient te
worden beschouwd, zullen Partijen de betreffende bepaling vervangen door een
alternatieve bepaling waarvan de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel mogelijk
benadert. Het overige deel van de Overeenkomst blijft in een dergelijke situatie
ongewijzigd van kracht .
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Gemeente ____________________
datum:__________

NV HVC
datum:________

voor deze,

voor deze,

_______________

__________________

Bijlage I: acceptatiecriteria kunststof verpakkingsafval
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Bijlage I: Acceptatiecriteria kunststof verpakkingsafval
Acceptatiecriteria
De ingezamelde kunststof verpakkingen worden geaccepteerd op het door HVC beschikbaar
gestelde overslagpunt van het sorteercentrum en daar gewogen. De kwaliteitseisen bij
acceptatie luiden:
•
gestort kunststof afval heeft op basis van visuele waarnemingen een maximale
vervuilingsgraad van 20 gewichtsprocenten;
•
Bij een hogere vervuilingsgraad wordt de Gemeente geïnformeerd over de afwijking;
•
Met de Gemeente worden afspraken gemaakt over het voorsorteren op de
aanbiedlocatie, het accepteren en afvoeren van het aangeboden afval in een andere
categorie dan kunststof afval of het laten verwijderen van niet acceptabel kunststof afval
door de Gemeente.
WEL-lijst
Kunststof verpakkingsafval is samengesteld uit de volgende componenten:

•

Plastic tasjes, tassen, broodzakkenPasta- en rijstzakken

•

Snoepzakken

•

Verpakking van vleeswaren en kaas

•

Folies om tijdschriften en reclamefolders

•

Blisterverpakkingen voor o.a. tandenborstels, snoeren, schroeven

•

Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté-, of koffiemelkkuipjes

•

Groente-, fruit-, en saladebakjes of -zakjes, patatbakjes

•

Bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs

•

Plastic deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.

•

Knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise

•

Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen

•

Flacons voor bijv. shampoo, douchegel, badschuim en zeep

•

Tubes voor bijv. gel, crème, bodylotion en tandpasta

•

Plastic flessen voor olie en azijn

•

Plastic flessen voor frisdrank, water en zuivel

•

Plastic potjes voor gel, medicijnen, vitamines

•

Kunststof plantenpotten
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