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ONDERGETEKENDEN: 
 
1. Nedvang, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te Rotterdam aan de 

[adres] ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en functie], geregistreerd 
in het Handelsregister onder [12-cijferig KVK nummer], hierna te noemen de 
“Nedvang”; 

 
en, 
 
2. [invullen naam gemeente], gevestigd te [naam plaats], aan de [adres], ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en functie], hierna te noemen “de 
Gemeente”; 

 
Partij onder 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”. 
 
OVERWEGENDE DAT:  
 
- VROM, VNG en het verpakkende bedrijfsleven op 27 juli 2007 een Raamovereenkomst 

hebben afgesloten over de aanpak van ondermeer het dossier verpakkingen, waarvan de 
specifiek tussen VNG en het verpakkende bedrijfsleven afgesloten Annex 1 onderdeel 
uitmaakt; 

- in voornoemde Annex 1 afspraken zijn vastgelegd over het afsluiten van 
overeenkomsten met Gemeenten (direct of indirect) over de inzameling, en/of sortering 
en/of verwerking van Verpakkingsafval bestaande uit papier en karton, glas, metalen en  
kunststof; 

- de Raamovereenkomst op 29 september 2008 is aangevuld met een Addendum waarin 
aanvullende afspraken zijn opgenomen; 

- voornoemde Raamovereenkomst inclusief addendum aansluit bij het op 1 januari 2006 in 
werking getreden Besluit beheer verpakkingen en papier en karton waarin is vastgelegd 
dat Producenten en Importeurs de producentenverantwoordelijkheid dragen voor de 
gescheiden inzameling, nascheiding, nuttige toepassing en/of recycling van hun 
Verpakkingsafval; 

- VNG (namens de gemeenten), Nedvang (namens het verpakkende bedrijfsleven) en 
VROM overleg hebben gevoerd en een Uitvoerings- en Monitoringprotocol met diverse 
bijlagen zijn overeengekomen als richtlijn voor de uitvoering van de Raamovereenkomst; 

- Nedvang als uitvoeringsorganisatie namens het gezamenlijke bedrijfsleven optreedt om 
uitvoering te geven aan de verplichtingen die op het verpakkende bedrijfsleven rusten 
uit hoofde van het Besluit en de Raamovereenkomst; 

- als uitgangspunten voor Partijen gelden de uitgangspunten zoals vastgelegd in (Annex 1 
van) de Raamovereenkomst; 

 
 
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
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Artikel 1. Definities en bijlagen 
1. Alle met een beginhoofdletter aangeduide begrippen verwijzen naar de definities die zijn 

opgenomen in bijlage G (Definities) bij het Uitvoerings- en Monitoringprotocol. Het 
begrip Overeenkomst verwijst naar de voorliggende overeenkomst inclusief bijlagen. 

 
2. De Bijlagen bij deze Overeenkomst maken een onverbrekelijk deel uit van de 

Overeenkomst en kunnen niet los worden gezien van de Overeenkomst. 

Artikel 2. Verplichtingen 
1. De Gemeente en Nedvang verplichten zich naar elkaar om – elk voor de aan hen 

toegekende rol – zich te houden aan het bepaalde in de Raamovereenkomst en 
uitvoering te geven aan het bepaalde in het Uitvoeringsprotocol Huishoudens en de 
bijbehorende bijlagen.  

 
2. De Gemeente draagt zorg voor het gescheiden inzamelen van verpakkingen dan wel het 

nascheiden van materialen in een installatie zodat aan de doelstellingen van het Besluit 
kan worden voldaan. 

 
3. Voor zover de Gemeente dienstverleners inschakelt bij het vervullen van haar 

verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op grond van een contract of 
mandateringsovereenkomst, blijft zij jegens Nedvang volledig verantwoordelijk voor de 
tijdige en juiste taakuitvoering door die dienstverleners. 

 
4. De Gemeente doet aan Nedvang elektronisch opgave van alle ingezamelde 

Verpakkingsafval volgens de door Nedvang vastgestelde richtlijnen. De Gemeente 
verstrekt hiertoe vóór het van kracht worden van deze Overeenkomst aan Nedvang een 
volledig ingevuld registratieformulier zoals opgenomen in Bijlage 1.  

 
5. Nedvang beoordeelt de Opgave en voert zonodig audits of controles uit naar de juistheid 

en volledigheid van de Opgave. De Gemeente of de door de Gemeente ingeschakelde 
dienstverleners zullen voor zover nodig hieraan hun medewerking verlenen. In het geval 
het controleonderzoek bij een Gemeente betreft zal Nedvang in eerste instantie een 
accountant namens de Gemeente (gemeentelijke accountant) in de gelegenheid stellen 
om deze controleopdracht uit te voeren.  

 
6. Nedvang legt de geaccordeerde Opgave van de Gemeente voor aan het Afvalfonds ter 

vergoeding van de kosten van de Gemeente met in acht name van de (annexen bij) de 
Raamovereenkomst en (de materiaalspecifieke bijlagen bij) het Uitvoeringsprotocol 
Huishoudens. Nedvang zal het Afvalfonds alle door het Afvalfonds gewenste informatie 
verstrekken over de beoordeling van de hoeveelheid van het door de Gemeente 
ingezamelde Verpakkingsafval. 

Artikel 3. Keuze mogelijkheid Annex 1 Raamovereenkomst 
1. De Gemeente kiest hierbij - voor de volledige looptijd van de Overeenkomst - voor de 

Materiaalsoort papier en karton voor optie [invullen optie A of B], als bedoeld in 
Annex 1, artikel 2.1 Raamovereenkomst. 
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2. De Gemeente kiest hierbij voor de volledige looptijd van de Overeenkomst1 – voor de 
Materiaalsoort kunststof voor optie [invullen optie A1, A2 of B], als bedoeld in Annex 
1, artikel 2.4 Raamovereenkomst en aangevuld door het Addendum Raamovereenkomst.  

 
3. De Gemeente registreert voor de overige Materiaalsoorten de werkwijze in het 

registratieformulier en geeft eventuele bijzonderheden per Materiaalsoort aan. 
 
4. Wijziging van het Uitvoeringsprotocol Huishoudens is voorbehouden aan Nedvang en 

VNG na overleg met VROM. Nedvang informeert de Gemeente tijdig aangaande 
wijzigingen in (de materiaalspecifieke bijlagen bij) het Uitvoeringsprotocol Huishoudens. 

Artikel 4. Duur 
De Overeenkomst wordt gesloten voor de duur van de Raamovereenkomst zijnde tot en met 
31 december 2012.  

Artikel 5. Aansprakelijkheid 
1. Partijen zijn ieder voor hun rol verantwoordelijk voor de deugdelijke en zorgvuldige 

uitvoering van de activiteiten in het kader van deze Overeenkomst, een en ander in 
overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en het bepaalde in deze 
Overeenkomst.  

 
2. Partijen zijn niet aansprakelijk voor vorderingen die ingesteld zijn door derden in 

verband met de wijze waarop de andere Partij zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
Overeenkomst uitvoert. Voor de Gemeente betreft het in ieder geval de inzameling van 
het Verpakkingsafval ten behoeve van hergebruik of overige nuttige toepassing. De 
Gemeente vrijwaart Nedvang tegen alle aanspraken van derden in verband met deze 
inzameling, waaronder begrepen alle schade en kosten die Nedvang in dat verband lijdt 
of maakt.   

Artikel 6. Gegevensuitwisseling 
1. De Gemeente stemt er mee in dat - vanuit het oogpunt van efficiency - de communicatie 

en/of gegevensuitwisseling tussen partijen - waaronder het indienen van Opgaven - 
zoveel mogelijk elektronisch en digitaal zal plaatsvinden.  

 
2. De inhoud van een mededeling, bevestiging en/of andere informatieverstrekking door 

Nedvang wordt in ieder geval geacht de Gemeente te hebben bereikt op de datum 
waarop de betreffende informatie – blijkens een uittreksel uit de administratie van 
Nedvang - door Nedvang per e-mail aan de Gemeente is verstrekt. 

 
3. Indien de Gemeente na afloop van een kalenderjaar langer dan 3 maanden in gebreke 

blijft met het aanleveren van een Opgave over het betreffende kalenderjaar vervalt het 
recht op Vergoeding over het betreffende kalenderjaar ten aanzien van het materiaal 
waarvoor de gegevens ontbreken. 

                                            
1 Indien de Begeleidingscommissie Raamovereenkomst op basis van nog uit te voeren onderzoek in 
het kader van de evaluatie van nascheiding besluit dat nascheiding mogelijk is op andere 
voorwaarden dan in het Addendum Raamovereenkomst is beschreven, kan de Gemeente in overleg 
met Nedvang haar eerder gemaakte keuze voor een optie voor de materiaalsoort kunststof herzien 
(zie ook: brief van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer van 24 april 2009; DP2009031340). 
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Artikel 7. Geheimhouding 
Nedvang en de Gemeente zullen er voor zorgdragen dat hun medewerkers en/of door hen in 
te schakelen, dan wel ingeschakelde derden, volstrekte geheimhouding betrachten ten 
aanzien van de inhoud van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan. Van het voorgaande 
is uitgezonderd informatie: 
- verstrekt moet worden op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur;   
- uit publieke bronnen;  
- die Nedvang - om haar verplichtingen als collectieve uitvoeringsorganisatie in het kader 

van het Besluit te kunnen uitvoeren - gehouden is te verstrekken, ondermeer aan de 
toezichthoudende instantie. 

Artikel 8. Ongeldigheid of onverbindendheid 
Indien enig onderdeel van de Overeenkomst en/of de Bijlagen ongeldig of in strijd met het 
recht blijkt te zijn - al dan niet vanwege wijzigingen in de regelgeving of enig ander 
overheidsbesluit - zal dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Op 
voorstel van de Begeleidingscommissie Raamovereenkomst zal Nedvang het ongeldige of 
onverbindende deel vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan 
de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Overeenkomst, zo veel mogelijk 
overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte. Nedvang zal de 
Gemeente onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de betreffende wijziging(en).  

Artikel 9. Beëindiging 
1. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met een opzegtermijn van 3 maanden op te 

zeggen indien uit na de sluiting van de Overeenkomst uitgevaardigde wet- en/of 
regelgeving of een rechterlijke uitspraak zou volgen dat de uitvoering van de 
Overeenkomst, de Raamovereenkomst en/of het daarbij behorende Uitvoerings- en 
Monitoringprotocol op een met het oog op de belangen van de opzeggende partij 
belangrijk aspect van de uitvoering niet of niet ongewijzigd mogelijk en/of toegestaan is, 
dan wel een zodanige wijziging optreedt in de voor de uitvoering van de 
Raamovereenkomst en/of de daarbij behorende uitvoeringsprotocollen relevante 
omstandigheden dat het in stand houden van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer 
van (een van) Partijen kan worden gevergd.  

 
2. Ieder der Partijen is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden 

zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, en zonder 
gehouden te zijn tot schadevergoeding en/of restitutie jegens de andere Partij, ingeval 
van: 
a. surséance van betaling of faillissement van die andere Partij; 
b. verkoop of beëindiging van de onderneming van die andere Partij; 
c. beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van die andere Partij. 

Artikel 10. Geschil   
Een geschil over de totstandkoming, uitvoering en/of uitleg van de Overeenkomst dient door 
de Gemeente schriftelijk aan Nedvang kenbaar te worden gemaakt. Partijen verbinden zich 
om met elkaar in overleg te treden teneinde een minnelijk oplossing te vinden voor het 
gerezen geschil. 

Artikel 11. Toepasselijk recht 
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die 
voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst zullen in eerste aanleg worden 
voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag, tenzij Partijen alsnog anders overeenkomen. 
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Namens Stichting Nedvang, Namens [naam Gemeente] 
door: [naam]  door: [naam] 
datum: [datum] datum: [datum] 
 
 
 
Bijlagen: 
 
1. Registratieformulier 
2. Uitvoerings- en Monitoringprotocol 
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Registratieformulier 

 
behorende bij de deelnemersovereenkomst  

 
inzameling verpakkingsafval van huishoudens 
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Onderdeel deelnemersovereenkomst 
 
Het registratieformulier maakt integraal onderdeel uit van de deelnemersovereenkomst. Het 
formulier is gericht op de aanmelding van de basisgegevens die nodig zijn om WasteTool in 
te richten per gemeente. De gegevens die in WasteTool beschikbaar zijn kan de gemeente 
altijd zelf inzien of kan contact opnemen met een adviseur van Nedvang om te helpen, 
bijvoorbeeld bij de registratie. 
 
Mandatering van dienstverlener 
 
De gemeente kan er voor kiezen om een dienstverlener de opgaven te laten doen en 
namens de gemeente op te treden voor de uitvoering van de administratie (zie ook 
Uitvoeringsprotocol Huishoudens). In dat geval dienen de gegevens van de dienstverlener te 
worden doorgegeven met een mandateringsbesluit van de gemeente. Uitbetaling door het 
Afvalfonds vindt uitsluitend plaats aan de gemeente op het door de gemeente aangegeven 
bankrekeningnummer.    
 
Registratienummers bij derden 
 
Ten behoeve van de registratie en uitwisseling van gegevens worden ook registraties bij 
derden opgevraagd, o.a. het VIHB-nummer. VIHB staat voor Vervoerders, Inzamelaars, 
Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen. Meer info: www.lma.nl en www.niwo.nl  
 
Contractgegevens 
 
De gegevens van de bewerker aan wie de gemeente de ingezamelde materialen aflevert en 
die de weging uitvoert is van belang om relaties met bewerkers te leggen en controles uit te 
kunnen voeren.  Bij meer dan één bewerker per materiaal moeten er meerdere tabellen 
ingevuld worden. De registratie is per bewerker! 
   
De gemeente vermeldt de gegevens op basis van een contract met de bewerker. De 
gemeente registreert ten minste de jaarlijkse opbrengst op dit contract in WasteTool en 
meldt deze binnen twee maanden na afloop van het jaar (elektronisch). De gemeente 
bevestigt door (elektronische) ondertekening dat de contracten met inzamelaars of 
bewerkers geen diensten bevatten die niet voor vergoeding in aanmerking komen of dat 
deze diensten zijn geschoond uit de opgegeven jaaropbrengst. De gemeente hoeft geen 
kopie van de contracten met het registratieformulier mee te zenden aan Nedvang. De 
contracten dienen wel te allen tijde door Nedvang in te zien of opgevraagd te kunnen 
worden. 
 
De gemeente geeft de keuze voor een vergoedingsoptie in het kader van de 
Raamovereenkomst (art. 3.1 en 3.2) door aan Nedvang, waarna Nedvang deze in de te 
ondertekenen deelnemersovereenkomst opneemt en de opgemaakt versie toezendt aan de 
gemeente.  
 
De benodigde gegevens voor kunststof registreert de adviseur van Nedvang op basis van het 
overleg met de gemeente in het kader van de start van de inzameling en zorgt ervoor dat de 
gegevens ook in WasteTool zijn opgenomen.  
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Naam gemeente:  

 
Afvalstroom Glas 

Naam adres woonplaats Bewerker:  
VIHB Bewerker:  
Afvalstroom nr.:  
Afvalstroom Papier en karton  

Naam adres woonplaats Bewerker 
(Oud Papier Onderneming): 

 

VIHB Bewerker:  
Afvalstroom nr.:  
Afvalstroom Metaal (indien brongescheiden ingezameld) 

Naam adres woonplaats Bewerker:  
VIHB Bewerker:  
Afvalstroom nr.:  
 
De gemeente bevestigt dat de contracten met inzamelaars of bewerkers geen diensten 
bevatten die niet voor vergoeding in aanmerking komen of dat de kosten van deze diensten 
zullen zijn geschoond uit de jaarlijks aan Nedvang voor 1 maart na afloop van het 
kalenderjaar op te geven opbrengst.  
De contracten zijn te allen tijde voor Nedvang in te zien of opvraagbaar. 
 
 
Ingevuld door:  

----------------------------------------------- 
 
Functie:   

----------------------------------------------- 
 
Datum:   

----------------------------------------------- 
 
Handtekening:   

----------------------------------------------- 
 


