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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 11 februari 2020 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Deelnemersovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1. Op het keuzeformulier bij de Deelnemersovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 te kiezen voor het 
Bronscheidingsmodel en dit in te laten gaan per 1 april 2020; 
2. In te stemmen met de de Deelnemersovereenkomst met Nedvang en wethouder Bekhuis te mandateren 
om de Deelnemersovereenkomst met Nedvang voor 14 februari 2020 te ondertekenen. 
3. Twence opdracht te geven het contract met Attero voor de overslag en sortering van PMD per 1 april 2020 
te ontbinden. 
 
Toelichting 
Eind 2019 zijn door VNG en Stichting Afvalfonds Verpakkingen (AFV) nieuwe afspraken gemaakt over de 
inzameling van verpakkingen en de rol die de gemeenten daarin hebben. De gemeente Tubbergen zal 
daarom een nieuwe overeenkomst sluiten met de stichting AFV. 
 
De nieuwe afspraken maken het inzamelsysteem van verpakkingen eenvoudiger en eenduidiger. Kortom, 
een verbeterde aanpak waarin diverse knelpunten zijn opgelost. Regie, risico en verantwoordelijkheid komt 
te liggen bij de ketenpartners die primair verantwoordelijk zijn. De afspraken tussen VNG en AFV zijn 
vastgelegd in de Ketenovereenkomst Verpakkingen (KOV) die de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-
2022 opvolgt. Om als individuele gemeente gebruik te kunnen maken van de overeengekomen 
vergoedingen en afspraken moet er ook tussen gemeenten en AFV een overeenkomst gesloten worden, de 
zogenaamde Deelnemersovereenkomst (DOV). De gemeenten wordt gevraagd voor 14 februari 2020 deze 
DOV te ondertekenen. Daarmee kan de uitvoering in 2020 en later gecontinueerd worden. Besloten is om zo 
snel mogelijk de overeenkomst te tekenen en per 1 april 2020 over te gaan op de nieuwe afspraken.  
 
Huidige situatie 
De Twentse gemeenten zijn op basis van de Raamovereenkomst verantwoordelijk voor de hele keten van 
inzameling tot en met sortering en vermarkting van het ingezamelde PMD. Voor het post-collection deel (na 
inzameling) hebben de gemeenten gezamenlijk Twence verzocht de sortering en vermarkting aan te 
besteden. Dit heeft geleid tot een overeenkomst tussen Twence en Attero voor de sortering van PMD. Dit 
contract heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk tot ingewikkelde discussies geleid over afkeuren (al dan niet 
terecht), kwaliteit van het ingezamelde PMD en tegenvallende sorteerresultaten. Het contract met Attero is 

 



nog gebaseerd op oude uitgangspunten en aannames voor de samenstelling van het PMD. Dit past niet 
langer bij de huidige inzamelpraktijk. Al met al een situatie die voor beide partijen onwenselijk is en voor de 
gemeenten leidt tot stijgende kosten en tegenvallende sorteeropbrengsten. De nieuwe afspraken met 
Nedvang bieden wat dat betreft een beter perspectief voor de gemeenten. 
Het huidige contract met Attero loopt nog tot 31 december 2020. Maar Attero heeft in overleg met Twence al 
aangegeven dat ze bereid zijn in goed overleg over te gaan tot ontbinding per 1 april 2020. Het huidige 
contract is verliesgevend voor Attero. 
 
Op dit moment wordt het PMD binnen de gemeente huis aan huis ingezameld op basis van bronscheiding 
aan de hand van een PMD-container. In de nieuwe situatie blijft dit ongewijzigd. Het verschil is dat wij vanaf 
1 april in het voorgestelde model niet meer verantwoordelijk zijn voor het sorteren en vermarkten van het 
PMD. Wij zijn alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling. 
 
Samenvatting afspraken Ketenovereenkomst 2020-2029 
Bij de nieuwe afspraken in de KOV komt er landelijk meer uniformiteit in de geaccepteerde samenstelling 
van het PMD. Er worden nu ook kunststoffen zijnde niet verpakkingen toegestaan. Dit maakt de toegestane 
samenstelling breder. Hierdoor kan eenduidiger (landelijk) en op gelijke wijze gecommuniceerd worden. Dit 
maakt de nieuwe afspraken duidelijker voor de inwoner. De kans op afkeur wordt hierdoor kleiner. 
Gemeenten moeten op termijn allemaal over op het zogenaamde Bron- of Nascheidingsmodel. Uiterlijk per 1 
januari 2023 ligt de verantwoordelijkheid voor de sortering en vermarkting van al het PMD bij het Afvalfonds. 
De verantwoordelijkheid van de gemeenten beperkt zich dan tot de inzameling van PMD. De regierol op het 
sorteren en vermarkten kan de gemeente dan nog uitsluitend uitvoeren via samenwerkingspartners in de 
sorteerketen. Buiten de KOV kunnen hierover individuele afspraken gemaakt worden. Voor de 
samenwerkende Twentse gemeenten is dit niet van toepassing, aangezien het hiervoor benodigde minimale 
contractvolume niet behaald wordt. Wij moeten uiterlijk 1 januari 2023 kiezen voor het Bronscheidingsmodel. 
Echter per 1 april 2020 is er al de gelegenheid om over te stappen op de nieuwe DOV. 
 
Deelnemersovereenkomst & Keuzeformulier 
De Deelnemersovereenkomst (DOV) dient voor 14 februari 2020 getekend te worden. Gemeenten kunnen 
dit doen zonder relevante wijziging in de uitvoering. Om de afspraken tussen VNG en AFV ook van 
toepassing te laten zijn op de individuele gemeente wordt geadviseerd de DOV tijdig te ondertekenen. 
De nieuwe afspraken met AFV sluiten beter aan bij de uitvoeringspraktijk dan het contract met Attero. Er 
wordt straks een bredere stroom PMD geaccepteerd en de verantwoordelijkheid voor sorteren en het risico 
van vermarkten ligt niet langer bij gemeenten. 
 
Proces 
Vanwege de huidige situatie is het aan te bevelen zo snel mogelijk over te stappen op de nieuwe afspraken. 
Verwacht wordt, vanwege de nieuwe acceptatiecriteria en wederzijdse belangen van gemeenten en AFV, dat 
er minder afgekeurd gaat worden dan nu het geval is. Het contract met Attero bevat een aantal potentieel 
negatieve commerciële aspecten waarvan in de nieuwe afspraken afstand genomen wordt. Al met al een 
kans om een stap vooruit te zetten in dit dossier. 
Omdat het contract met Attero gezamenlijk (via Twence) tot stand is gekomen is het noodzakelijk dat ook 
gezamenlijk wordt besloten tot ontbinding en overgegaan wordt op de nieuwe afspraken. Attero is bereid hier 
medewerking aan te verlenen mits alle gemeenten hier aan meewerken en niet een deel vasthoudt aan het 
bestaande contract. Verwacht wordt dat, gezien de beschreven voordelen en argumenten, gemeenten 
gezamenlijk kiezen voor de nieuwe DOV. 
Om het proces en de overstap naar de nieuwe DOV zo snel mogelijk te laten ingaan en soepel te laten 
verlopen is de medewerking en spoedige besluitvorming hiertoe van de deelnemende gemeenten 
noodzakelijk. De toegenomen (financiële) nadelen van de overeenkomst met Attero worden dan zo veel 
mogelijk beperkt.  
 
Uitvoering 
Door de DOV te ondertekenen voor 14 februari en te kiezen voor het Bronscheidingsmodel (ingaande 1 april 
2020) kan de overstap naar de nieuwe afspraken geëffectueerd worden. AFV heeft aangegeven de 
uitvoering van sortering en overslag te kunnen regelen per 1 april 2020. De uitvoering wordt dan 
overgenomen door AFV en gemeenten blijven inzamelen zoals ze dat gewend zijn. AFV zorgt voor een 
overslag in de regio, waarbij aangegeven is dat het overslagpunt gelijk blijft. 
Benodigde acties door gemeente: 
·      Ondertekenen DOV en voor 14 februari toesturen naar Nedvang. 
·      Keuzeformulier bijvoegen en kiezen voor Bronscheiding per 1-4-2020. 
·      Twence doorgeven dat contract met Attero per 1-4-2020 opgezegd mag worden. 
 
 



Financiën 
Aangezien de nieuwe werkwijze ingaat per 1 april 2020 gaan we voor wat betreft de financiële 
consequenties uit van de ramingen opgenomen in de begroting 2020. Feitelijk veranderen er in onze 
begroting de volgende twee zaken: 
 
1.    Wegvallen kosten voor sorteren en vermarkten PMD 
Deze kosten betreffen een afspraak die wij als gemeente via onze verwerker Twence hebben gemaakt met 
Attero voor het sorteren en vermarkten van PMD. Op jaarbasis gaan we uit van een kostenpost van 
ongeveer € 165.000. De werkelijke kosten zijn uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden PMD 
en de kwaliteit daarvan.  
 
2.    Wegvallen te ontvangen vergoeding Nedvang voor sorteren en vermarkten PMD 
Van Nedvang ontvangen wij via de stichting Afvalfonds Verpakkingen een bijdrage voor de gehele keten, 
namelijk het inzamelen, overslaan, sorteren en vermarkten van PMD. Nu het sorteren en vermarkten niet 
langer door de gemeenten geschiedt komt ook dat deel van de te ontvangen vergoeding te vervallen. Dit 
betekent op basis van de ramingen uit de begroting 2020 een verlaging van de vergoeding met € 165.000. 
 
Al met al gaan we uit van een budgettair neutrale operatie voor de gemeente. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 
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onderwerp
Uitvoering ofsproken Ketenovereenkomst Verpokkingen 2020 - 2O29

Geocht College,

ledere Nederlonder opent gemiddeld 7 verpokkingen per dog. Gemeenten zorgen voor de
(gescheiden) inzomeling von verpokkingen. Door de geldende producentenverontwoordelijkheid voor
verpokkingen zijn hierover ofsproken gemookt in de Roomovereenkomst Verpokkingen 2013-2022: de
overeenkomst die invulling geeÍt oon producentenverontwoordelijkheid voor olle

verpokkingsmoteriolen (glos, popier, metolen, hout en kunststof).

Noor oonleiding von de uitkomst von de tussent'rjdse evoluotie von deze roomovereenkomst, z'rjn nu

nieuwe ofsproken vostgesteld in één somenhongend pokket: de KetenovereenkomsÍ Verpokkingen

2020-2029 . De ketenovereenkomst is op 29 november jl. met 98,1% oongenomen in de Buitengewone

Algemene Ledenvergodering (BALV) von VNG en op l7 december 2019 ondertekend door
vertegenwoordigers von VNG en Slichting Afvolfonds Verpokkingen (AFV). De nieuwe ofsproken goon

het iysteem voor de inzomeling en verwerking von huishoudelijk kunststof verpokkingsofvol

vereenvoudigen, verduidelijken én verbeteren.

Voor meer ochtergrond over hel nieuwe pokket von ofsproken ven,rijs ik u noor de VNG Ledenbrief

Nieuwe ofsproken RoomovereenkomsÍ Verpokkingen (Lbr. l9108ó, I november 2019) en de
Ketenovereenkomst Verpokkingen2020-2029. Beide documenten zijn te vinden op zowel de website

von VNG ols Nedvong.

ln deze brief informeer ik u over de impoct von de uitvoering von de nieuwe ofsproken op uw
gemeente:
- Er lreedl een nieuwe Deelnemersovereenkomst (DNO) in werking vonof I jonuori 2020;

- Uw gemeente kon de keuze moken om over te stoppen von het ketenregiemodel noor heÍ bron-

en/of noscheidingsmodel voor PMD.
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nedvone
Deelnemersovereenkomsl

Nedvong is door AFV qongewezen ols uitvoeringsorgonisotie om de DNO of te sluiten mel qlle

Nederlondse gemeenten. Alle Nederlondse gemeenten hebben doorom op dil moment ol een DNO

meÍ Nedvong. ln de DNO z'rjn ofsproken opgenomen om uitvoering te geven oon de
Roomovereenkomsl. Nu er een nieuwe Ketenovereenkomst (KOV) is, is er in het verlengde von deze

overeenkomst ook een nieuwe DNO opgesteld en ofgestemd mel de VNG. De DNO verbindt de
individuele gemeenten oon de rechten en plichten von de KOV en dooruil volgende ofsproken in het

Plotform Ketenoptimolisotie (PKO). De nieuwe DNO treedt voor olle gemeenten in werking vonof I

jonuori 2O20 en vervongt de huidige DNO. U vindt de DNO ols bijloge von deze brief.

Mogelflkheld von modelkeuze PMD yoor uw gemeente

De KOV biedt keuzevrijheid ten oonzien von de rol die uw gemeente wil innemen in de keten von
inzomeling tot recycling von kunststof verpokkingen. Gemeenten kunnen er nomelijk voor kiezen om

hun rol in de kunststofketen te beperken ïot inzomeling. Doornoost kunnen ze ervoor kiezen zich oon te
sluiten bij een somenwerkingsverbond von gemeenten. De detoils ten oonzien von de keuzes vindt u in

de eerdergenoemde VNG-ledenbrief en in de KOV. Puntsgewijs en op hoofdlijnen biedt de KOV ruimte

voor de onderstoonde modellen.
- Bronscheidingsmodel. Uw gemeente zomelt PMD in b'rj huishoudens, levert oon op een

oversloglocotie en droogt het geoccepteerde moteriool vervolgens over oon een door of
nomens het AFV gecontrocteerd somenwerkingsverbond von gemeenten don wel oon een

door hel AFV oongewezen orgonisotie (zie ook het lootste deel von deze olineo).
- Noscheldingsmodel. Uw gemeente loot bij huishoudens ingezomeld restofvol noscheiden bij

een door of nomens AFV gecontrocteerde noscheider. Dil kon een somenwerkingsverbond

von gemeenten zijn, zie ook het lootste deel von deze olineo.
- Ketenregiemodel. Uw gemeente behoudt de huidige ketenregie voor bron- en/ of noscheiding

tot uiterlijk 1 -l -2023.

Gemeenten hebben binnen het Bronscheidingsmodel en het Noscheidingsmodel de mogelijkheid om

betrokken te blijven bij de keten no inzomeling. Dit kon door oongesloten te zijn bij een door of nomens

AFV gecontrocteerd somenwerkingsverbond von gemeenten dot uitvoering geeft oon een of
meerdere von de octiviteiten noscheiding. opslog, overslog, tronsport, sortering, vermorkting, en

recycling.

Vio het bijgevoegde keuzeformulier PMD model dienl uw gemeente de keuze voor hoor rol in de
kunststofketen kenboor te moken, ook ols uw gemeente gebruik wil blijven moken von het

ketenregiemodel (tot uiterlijk 1-1-20231. Wij ontvongen het ingevulde keuzeformulier PMD model,

inclusief de DNO (in tweevoud) groog retour voor l4 februori 2020 met ondertekening door een

doortoe binnen uw gemeente bevoegd persoon. U kunï hiervoor gebruik moken von de bijgevoegde
retourenvelop.

No ontvongst von het ingevulde en ondertekende keuzeÍormulier en de in tweevoud ondertekende
DNO ontvongt u von ons een ontvongstbevestiging. ln de ontvongstbevestiging lichten we ook de
verder te volgen procedure toe. lndien uw gemeente kiest voor het Ketenregiemodel, don bevesÍigen

wij uw keuze en is geen verdere octie noodzokelijk. ln olle ondere gevollen storten wij een

keteninventorisotie noor de proktische en orgonisotorische ospecten von uw keuze en stemmen of met
AFV. Wij doen vervolgens een voorstel voor een ingongsdotum, inclusief eventuele voorwqorden. Een

von onze occountmonogers bespreekt dot met u. We streven ernoor om zoveel mogelijk gemeenten

tegelijkertijd te loten overstoppen op een eerste dog von een kwortool.

Pogino 2 von 3 Kenmerk: MvdG/CG/NV 505.1 9.287
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Huldige vergoedingsoptles (excl. PMD) von uw gemeenle

De huidige vergoedingsopties woor uw gemeente gebruik von mookt zijn weergeven in de
onderstoonde lobel. Voor verdere detoils en voorwoorden verwijs ik u noor het Uitvoerings- en

Monitoringprotocol (UMP), in te zien vlo www.umpverpokkingen.nl, en de Íoctsheet Vergoedingen

Roomovereenkomst Verpokkingen 2013-2022, op te vrogen vio www.nedvong.nl.

Iobel l: overzicht huidige vergoedingsopÍies

Deze brlef zol oqn de bij ons bekende contoctpersoon von uw gemeente in kopie worden verstuurd.

Mocht u noor oonleiding von deze brieÍ vrogen hebben don kunt u contoct op loten nemen met uw
Nedvong occountmonoger vio kelenovereenkomst@nedvong.nl

Wij ontvongen het ingevulde en ondertekende keuzeformulier PMD model, inclusief de getekende DNO

(in tweevoud) groog retour voor l4 februori 2020. U kunt hiervoor gebruik moken von de bijgevoegde
retourenvelop.

Mel vriendelijke groet

von de Grift

Algemeen Directeur Nedvong

Bijlogen

Deelnemersovereenkomst 2020-2029 in tweevoud
Keuzeformulier rol gemeente kunststofketen

Gemeente Tubbergen

OPK (tot tltl2022l Vergoedingsoptie B (registrotievergoeding)

Glos (bont en kleurgescheiden) Gorontie- en lronsportvergoeding

EPS Gorontie- en tronsportvergoeding

Pogino 3 von 3 Kenmerk: MvdG/CGlNV505. I 9.287
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Keuzeformulier PMD model

Gemeentenoom : Tubbergen

lngevuld door :

Functie :

Dotum :

Vio dil formulier kon uw gemeente de modelkeuze voor PMD kenboor moken. Dit

ondertekende formulier vormt een toevoeging op de Deelnemersovereenkomst (DNO) die
geldt tussen uw gemeente en Nedvong. Noost dit ingevulde en ondertekende formulier
dient u ook een getekende versie von de DNO (in tweevoud) retour te sturen.

Huidige siluolie kelenregiemodel

Zomelt uw gemeente PMD gescheiden in?

En, indien het ontwoord 'jo' is:

o. Vio welke ketenportner?

b. Vio welke oversloglocotie?

c. Wot is de loopt'rjd von het controct?

2. Levert uw gemeente restofvol oon b'rj een
portijdie het PMD dooruit noscheidt?

En, indien het ontwoord 'jo';is:
o. Vio welke ketenportner?

b. Wot is de looplijd von het controcl?

Modelkeuze PMD

Onderstoond vindt u een korte uitleg von de modellen, woorvoor uw gemeenle op bosis von

de Kete noveree n komst Verpo kkin g en 2020-2029 ko n kieze n :

Bronscheidingsmodel; Gemeente zomelt PMD in, levert oon op een oversloglocotie

en droogt het geoccepteerde moterioolvervolgens over oon het verpokkende

bedrijfsleven. Of gemeente zomelt in, levert oon op een oversloglocotie en blijft

betrokken b'rj de keten vio het somenwerkingsverbond woorbij de Gemeente is

oongesloten.
Noscheldingsmodel; Gemeente zomelt restofvol in en levert oon bijeen door het
verpokkende bedrijfsleven gecontrocteerde noscheider. Gemeente kon betrokken

blijven bij de keten indien de gecontrocteerde noscheider een

somenwerkingsverbond is woorb'rj de Gemeente is oongesloten.
Kelenregiemodel; Gemeente behoudt de huidige ketenregie voor bron- en/of
noscheiding tot uiterlijk 1 -1 -2023.

Pogino I von 2 Kenmerk: MvdG/CGlNV505. I 9.287
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Op bosis von de bovenstoonde modellen z'rjn een viertol opties mogelijk. Voor welke optie
kiest uw gemeente?

a Bronscheidingsmodel
I Noscheidingsmodel
! Bronscheidingsmodelvoor bepoolde inzomelroutes en het Noscheidingsmodelvoor

ondere routes (zie ook ortikel I lid 9 KOV)

E Ketenregiemodel

Onderlekening

I Niet invullen bij keuze voor Ketenregiemodel. Eerste mogel[kheid voor Bronscheidingsmodel is 114/2020

Pogino 2 von 2 Kenmerk: MvdG/CGi NV505.I9.2BZ

lndien uw gemeente is oongesloten bij een
somenwerkingsverbond von gemeenten,
groog noom somenwerkingsverbond invullen

- Somenwerkingsverbondvoor
bronscheiding:

- Somenwerkingsverbondvoor
noscheiding:

Voorkeur ingongsdotum nieuwe regiekeuzer:

Voorkeur oversloglocotie bronscheiding:

Gemeentenoom Tubbergen

Noom rechtsgeldig ondertekenoor:

Functie ondertekenoor:

Dotum

Hondtekening:



Deelnemersovereenkomst

ln het kader van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 - 2029

inzameling en recycling verpakkingsafual van huishoudens

betreffende

Gemeente Tubbergen

Deelnemersovereenkomst gemeente Tubbergen

Pagina 1/8



Partijen

1. Stichting Nedvang, statutair gevestigd te Rotterdam, geregistreerd in het Handelsregister onder
27282303, hierna te noemen "Nedvang";

€h,

2. De Gemeente Tubbergen, hierbij ingevolge het bepaalde ín artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig

vertegenwoordigd door haar burgemeester, dan wel haar daartoe op grond van het bepaalde in

artikel 171 Gemeentewet gemachtigde, handelend ter uitvoering van een besluit van burgemeester
en wethouders, hierna te noemen de "Gemeente";

Partij onder 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen "Partijen"

OVERWEGENDE DAT

a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ("VNG") en Stichting Afvalfonds Verpakkingen ("AFV"),

na goedkeuring in respectievelijk de ledenvergadering van de VNG op 29 november 2019 en de

bestuursvergadering van AFV op L7 december 2019, op 17 december 2019 de Ketenovereenkomst
Verpakkingen 2O2O - 2029 ("de Ketenovereenkomst") zijn aangegaan ter aanvulling en opvolging van

de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 -2022 ("de Raamovereenkomst") vanuit hun gezamenlijke

streven naar circulaire economie voor verpakkingen: naar het zoveel mogelijk sluitend maken van

verpakkingsketens, om hergebruik van fossiele grondstoffen te verbeteren en maatschappelijke
kosten te doen dalen, doordat de keten kan voldoen aan de vraag naar kwalitatief goed recyclaat;

b. VNG en AFV in de Ketenovereenkomst overeen zijn gekomen, dat zij samen het Platform
Ketenoptimalisatie ("het PKO") vormen, als zodanig regelmatig bijeen komen en zich daarbij te
goeder trouw richten op de doelstelling van de samenwerking als opgenomen in Overweging A van

de Ketenovereenkomst inclusief bijlagen en alle in het kader van de Ketenovereenkomst met
wederzijdse instemming van VNG en AFV te nemen besluiten;

c. Partijen een samenwerking zijn aangegaan, vastgelegd in opeenvolgende
deelnemersovereenkomsten, ter uitvoering van achtereenvolgens de Raamovereenkomst 2OO7 -

2012 ("de Raamovereenkomst Oud", zoals vastgelegd in "de Deelnemersovereenkomst Oud") en de
Raamovereenkomst (zoals vastgelegd in "de Deelnemersovereenkomst ROV"), en welke
samenwerking zij wensen te continueren onder de Ketenovereenkomst met inbegrip van alle rechten
en plichten zoals deze in de Ketenovereenkomst zijn vastgelegd en zoals deze voortvloeien uit met
wederzijdse instemming van VNG en AFV te nemen besluiten in het PKO;

d. de uitvoerings- en monitoringsafspraken in het kader van voornoemde samenwerking zijn

vastgelegd in een Uitvoerings- en Monitoringsprotocol ("het UMP") welke periodiek door VNG en

AFV in het PKO zal worden vastgesteld;

e. de Ketenovereenkomst voorziet in een deelnemersovereenkomst ("deze

Deelnemersovereenkomst"), aangehecht als Bijlage lV van de Ketenovereenkomst, welke alle

Nederlandse gemeenten zullen aangaan met AFV dan wel een door AFV aangewezen organisatie;
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f. AFV haar uitvoeringsorganisatie Nedvang heeft aangewezen om deze Deelnemersovereenkomst af
te sluiten met alle Nederlandse gemeenten;

g. de Deelnemersovereenkomst ROV zoals deze gold tussen Partijen voorziet in een

wijzigingsbevoegdheid van Nedvang, mits deze wijzigingen tot stand zijn gekomen na overleg met de

VNG, aan welke voorwaarde onder meer is voldaan blijkens de integratie van deze

Deelnemersovereenkomst in de tussen VNG en AFV afgesloten Ketenovereenkomst;

h. deze Deelnemersovereenkomst geldt als wijziging van de Deelnemersovereenkomst ROV welke
wijziging door Nedvang alsmede de VNG schriftelijk is medegedeeld aan de Gemeente en met
terugwerkende kracht in werking treedt op l januari 2020 gelijktijdig aan de inwerkingtreding van de

Ketenovereenkomst;

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Definities en vergoedingsopties

1. Alle met een beginhoofdletter aangeduide begrippen verwijzen naar de definities die zijn

opgenomen in deze Deelnemersovereenkomst, de Ketenovereenkomst, en het UMP. ln geval van

strijdigheid tussen voornoemde documenten prevaleert het bepaalde in de in vorige volzin eerder
genoemd document boven het bepaalde in een in die volzin later genoemd document.

2. Bestaande vergoedingsopties welke van kracht zijn tussen Partijen voorafgaand aan de

inwerkingtreding van deze Deelnemersovereenkomst worden gecontinueerd zolang de

Ketenovereenkomst en het UMP in deze vergoedingsopties voorzien en de Gemeente geen keuze

voor een andere vergoedingsoptie schriftelijk aan Nedvang kenbaar heeft gemaakt en Nedvang de

inwerkingtreding van de door de Gemeente gekozen vergoedingsoptie niet schriftelijk aan de

Gemeente heeft bevestigd. Vergoedingsopties voorzien in de Raamovereenkomst komen te vervallen
na het verstrijken van de looptijd van de Raamovereenkomst. Alle door de Gemeente gekozen

vergoedingsopties zullen schriftelijk tussen Partijen worden vastgelegd.

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 Ketenovereenkomst en de Raamovereenkomst gedurende de
respectieve looptijden van beide overeenkomsten alsmede de in dat kader genomen besluiten van

AFV en VNG ín het PKO.

2. De Gemeente draagt per Materiaalsoort zorg voor de gescheiden inzameling van verpakkingsafval
dan wel de inzameling en nascheiding van verpakkingsafual zodat de producenten en importeurs aan

hun verplichtingen uit hoofde van het Besluit kunnen voldoen. De Gemeente zal dienaangaande een

zodanige administratie (de "Afualadministratie") voeren dat voldaan wordt aan de verplichtingen
zoals vastgesteld in deze Deelnemersovereenkomst, de Ketenovereenkomst en het UMP. De

Gemeente zal medewerking verlenen aan alle met de Ketenovereenkomst en/of het UMP

samenhangende (kosten)onderzoeken.

3. Nedvang zal aan de Gemeente de gelegenheid bieden om Opgave te doen als bedoeld in Artikel 4

van deze Deelnemersovereenkomst. Voorts zal Nedvang zorg dragen voor de vaststelling van te
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vergoeden gewichten en de correcte afhandeling van deze Opgave conform het UMP, onder meer
door het opstellen van betaaladviezen aan AFV ten behoeve van het uitkeren van (voorschotten op)

vergoedingen aan de Gemeente.

4. Partijen zullen op regelmatige basis overleg voeren over (i) de resultaten van de Gemeente van de
gescheiden inzameling, dan wel inzameling en nascheiding, en hergebruik en (ii) eventuele
mogelijkheden om die resultaten te optimaliseren.

5. De Gemeente is gehouden om voornemens en besluiten die van directe invloed zijn op de

rechtsverhouding tussen Partijen, waaronder begrepen wijzigingen van afval- en inzamelbeleid
alsmede gemeentelijke herindeling, onverwijld schriftelijk aan Nedvang kenbaar te maken.

Artikel 3. Materiaalsoorten

1. Het UMP is voor alle Materiaalsoorten onverminderd van toepassing, inclusief door VNG en AFV in

het PKO vastgestelde wijzigingen. Onder Materiaalsoorten wordt verstaan elk van de verschillende
soorten materiaal waaruit verpakkingen bestaan waaronder mede begrepen combinaties van

materialen en verpakkingssoorten zoals drankenkartons en PMD, tenzij anders gedefinieerd in het
UMP.

2. lndien en zodra de werkwijze van de Gemeente ten aanzien van een Materiaalsoort wijzigt ten
opzichte van hetgeen de Gemeente aan Nedvang heeft opgegeven, dan zal de Gemeente die

wijziging schriftelijk aan Nedvang kenbaar maken (de "Wijziging"). ln het UMP kunnen nadere eisen

worden gesteld aan de wijze waarop een gemeente de wijziging kenbaar dient te maken als bedoeld
in de vorige volzin. De Wijziging treedt in werking conform de voorwaarden opgenomen in de

Ketenovereenkomst en het UMP en alle in dat kader schriftelijk tussen Partijen vastgelegde

afspraken.

3. Het UMP kan worden gewijzigd in het PKO door AFV en VNG gezamenlijk. Nedvang informeert de

Gemeente tijdig over eventuele wijzigingen. De meest recente versie van het UMP, alsmede

eventuele eerdere versies, zullen door de Beheercommissie UMP - voorzien van een

versieaanduiding - online beschikbaar worden gesteld.

Artikel4. Opgave

1. De Gemeente doet aan Nedvang Opgave van al het door of namens de Gemeente ingezamelde

Verpakkingsafual en de door de Gemeente gehanteerde keteninrichting waaronder mede begrepen

het toegepaste inzamelsysteem. ln het UMP kunnen nadere eisen worden gesteld aan de Opgave. De

Gemeente zal de Opgave doen binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar doch te allen tijde
binnen de termijn genoemd in het UMP.

2. lndien de Gemeente voorziet dat het voor haar niet mogelijk is om de Opgave te doen bínnen de

termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan de Gemeente Nedvang verzoeken een uitstel te
verlenen van 1 maand ten opzichte van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel. Nedvang zal haar

instemming aan een dergelijk verzoek niet op onredelijke gronden onthouden.

3. lndien Nedvang de Opgave niet heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit
artikel en/of (indien uitstel is verleend) lid 2 van dit artikel, zal Nedvang door middel van een

schriftelijke kennisgeving aan het College van Burgemeester en Wethouders de Gemeente een
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laatste termijn geven van L maand na dagtekening van die schriftelijke kennisgeving om alsnog de

Opgave te doen. lndien en voor zover de Opgave bij het verstrijken van die termijn door de

Gemeente niet of niet volledig is gedaan, vervalt het recht op Vergoeding over het betreffende
kalenderjaar ten aanzien van de Materiaalsoort waarover door de Gemeente niet tijdig Opgave is

gedaan.

4. De Gemeente stemt er mee in dat de gegevens van de Gemeente zoals door de Gemeente
opgegeven door Nedvang ter beschikking kunnen worden gesteld aan VNG en AFV alsmede aan

overige uitvoeringsorganisaties van AFV.

Artikel 5. Controle

1. Nedvang beoordeelt de Opgave en voert controles uit naar de juistheid en volledigheid van de

Opgave. De Gemeente of de door de Gemeente ingeschakelde dienstverleners zullen hieraan hun

medewerking verlenen.

2. Nedvang zal door middel van steekproeven of naar aanleiding van risicosignalen bepalen bij welke
gemeenten controles zullen plaatsvinden ter verificatie van de juistheid en de volledigheid van de

ingediende Opgave(n). lndien bij een Gemeente een controle plaats zal vinden, zal Nedvang dat
schriftelijk aan de Gemeente kenbaar maken.

3. Nedvang zal in geval van een door een accountant uit te voeren controle in eerste instantie de

Gemeente in de gelegenheid stellen om een door de Gemeente aan te wijzen (al dan niet interne)
accountant opdracht te geven om de controle uit te voeren. De Gemeente dient de eindrapportage
van de controle door de door de gemeente aangewezen accountant aan Nedvang ter beschikking te
stellen binnen 8 weken nadat Nedvang aan de Gemeente kenbaar heeft gemaakt dat de controle
dient te worden uitgevoerd. De kosten die samenhangen met een in opdracht van de Gemeente
uitgevoerde controle uit hoofde van dit artikellid komen voor rekening van de Gemeente.

4. lndien de Gemeente een controle als bedoeld in lid 3 niet of niet tijdig heeft (doen) uitvoeren, zal

Nedvang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het College van Burgemeester en

Wethouders de Gemeente een laatste termijn geven van 1 maand na dagtekening van die
schriftelijke kennisgeving om alsnog de controle als bedoeld in lid 3 uit te (doen) voeren. lndien en

voor zover de controle als bedoeld in lid 3 bij het verstrijken van die termijn door de Gemeente niet
of niet volledig is gedaan, zal Nedvang een accountant aanwijzen om de controle uit te voeren op

kosten van de Gemeente. Bij onvoldoende medewerking door de Gemeente aan de uitvoering van de

controle door de door Nedvang aangewezen accountant, vervalt het recht op Vergoeding over het

betreffende kalenderjaar.

5. Nedvang is te allen tijde gerechtigd om controles bij een Gemeente te doen uitvoeren indien en

voor zover Nedvang en/of AFV, dan wel de controlerende accountants van Nedvang en/of AFV in

onvoldoende mate hebben kunnen vaststellen dat (i) de door de Gemeente ingediende Opgave juist

en/of volledig is, dan wel dat (ii) de Gemeente deze Deelnemersovereenkomst en/of de

Ketenovereenkomst en/of het UMP op de juiste wijze naleeft. De Gemeente en de door de

Gemeente ingeschakelde dienstverleners zullen hieraan hun medewerking verlenen en tijdig de door
Nedvang en/of AFV, dan wel de controlerende accountants van Nedvang en/of AFV gevraagde

informatie en bescheiden beschikbaar stellen en inzage geven in de Afvaladministratie.
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Artikel 6. lnformatieverstrekking aan AFV en Self-billing

1,. Nedvang legt de geaccordeerde Opgave van de Gemeente voor aan AFV ter vergoeding van de

kosten aan de Gemeente met in acht name van de (bijlagen en annexen bij) de Ketenovereenkomst
en de Raamovereenkomst en het UMP. Nedvang zal AFV alle door AFV gewenste informatie
verstrekken over de beoordeling van de gewichten van het door de Gemeente ingezamelde

Verpakkingsafval.

2. lndien de Gemeente hier schriftelijk mee instemt kan facturering plaatsvinden op basis van self-

billing. Dit houdt in dat Nedvang na Opgave door de Gemeente, mogelijke controle daarvan, en het
uitbrengen van een betaaladvies aan AFV, uit naam van de Gemeente een factuur aan AFV kan

opstellen. Betaling aan de Gemeente door AFV zal dan plaatsvinden op basis van deze door Nedvang

opgestelde factuur.

Artikel 7. 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 digitaal
zal plaatsvinden. ln dat kader wordt onder schriftelijke mededelingen en/of kennisgevingen uit
hoofde van deze Overeenkomst mede een kennisgeving en/of mededeling per e-mail begrepen. Het

bepaalde in de vorige volzin geldt niet voor de kennisgevingen uit hoofde van Artikel 4 lid 3, alsmede

Artikel 7 lid 4.

2. Nedvang zal aan de Gemeente inloggegevens ter beschikking stellen waarmee door de Gemeente
digitaal Opgave kan worden gedaan en gegevens van de Gemeente door de Gemeente online kunnen
worden beheerd. De Gemeente kan onder de voorwaarden van het UMP een derde partij

mandateren om namens haar geheel of gedeeltelijk Opgave te doen.

3. 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 schriftelijk aan

de Gemeente is verstrekt.

4. Aanzeggingen met rechtsgevolg zullen door Nedvang schriftelijk worden gedaan aan het College

van Burgemeester en Wethouders.

5. Partijen houden zich over en weer aan de toepasselijke privacywetgeving in relatie tot het beheer
van bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst betrokken persoonsgegevens.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Partijen zijn ieder voor hun rol verantwoordelijk voor de deugdelijke en zorgvuldige uitvoering van

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

2. Een Partij is niet aansprakelijk voor vorderingen die ingesteld zijn door derden in verband met de
wijze waarop de andere Partij de verplichtingen uit hoofde van deze Deelnemersovereenkomst
uitvoert. Voor de Gemeente betreffen deze verplichtingen in ieder geval de inzameling van het
Verpakkingsafual ten behoeve van hergebruik of overige nuttige toepassing. De Gemeente vrijwaart
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Nedvang tegen alle aanspraken van derden in verband met de inzameling van verpakkingsafval,

waaronder begrepen alle schade en kosten die Nedvang in dat verband lijdt of maakt.

3. Voor zover de Gemeente dienstverleners inschakelt bij het vervullen van haar verplichtingen uit
hoofde van deze Deelnemersovereenkomst op grond van een contract of
mandateringsovereenkomst, blijft zij jegens Nedvang volledig verantwoordelijk voor de tijdige en

juiste taakuitvoering door die dienstverleners.

Artikel9. Duur

Deze Deelnemersovereenkomst wordt gesloten voor de duur van de Ketenovereenkomst zijnde

vanaf l januari 2020 tot en met 3L december 2029.

Artikel 10. Beëindiging

1. Partijen zijn gerechtigd deze Deelnemersovereenkomst met een opzegtermijn van tenminste 3

maanden op te zeggen indien:

(i) de Ketenovereenkomst eindigt; dan wel,

(ii) uit na de sluiting van deze Deelnemersovereenkomst uitgevaardigde wet- en/of regelgeving of
een rechterlijke uitspraak volgt dat de uitvoering van (a) deze Deelnemersovereenkomst, (b) de

Ketenovereenkomst, (c) de Raamovereenkomst en/of (d) het UMP 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,

(iii) een zodanige wijziging optreedt in de voor de uitvoering van de Ketenovereenkomst en/of het

UMP relevante omstandigheden dat het in stand houden van deze Deelnemersovereenkomst

redelijkerwijs niet langer van (een van) Partijen kan worden gevergd.

2. Gedurende twee maanden nadat Nedvang een schriftelijke mededeling heeft gedaan van een

wijziging als bedoeld in Artikel LLlid 2 en de Gemeente door de wijziging redelijkerwijs niet langer

geacht kan worden deze Deelnemersovereenkomst ongewijzigd in stand te houden is de Gemeente

bevoegd de Overeenkomst met een schriftelijke kennisgeving aan Nedvang op te zeggen met in acht

name van een opzegtermijn van 6 maanden. Gedurende de opzegtermijn zal deze

Deelnemersovereenkomst gelden zoals deze luidde voorafgaand aan voornoemde wijziging.

3. leder der Partijen is bevoegd deze Deelnemersovereenkomst 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.

Deelnemersovereenkomst gemeente Tubbergen
Pagina 7 /8



Artikel 11. Ongeldigheid of onverbindendheid en wijzigingsbevoegdheid

L. lndien enig onderdeel van deze Deelnemersovereenkomst 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. Nedvang zal 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).

2. Nedvang mag wijzigingen in deze Deelnemersovereenkomst aanbrengen, onder meer indien de

nadere uitwerking van de Ketenovereenkomst en/of de daarmee samenhangende

(kosten)onderzoeken daartoe redelijkerwijs aanleidingen geven. Nedvang zal een dergelijke wijziging

vaststellen na bespreking van de wijziging door AFV en VNG in het PKO. Voornoemde wijzigingen

treden niet eerder in werking dan 3 maanden na de schriftelijke mededeling van Nedvang van de

desbetreffende wijziging(en) aan de Gemeente.

3. Nedvang is gerechtigd de rechtsverhouding van Nedvang ten opzichte van de Gemeente zoals deze

bestaat ingevolge deze Deelnemersovereenkomst over te dragen aan AFV dan wel een andere door

AFV aangewezen uitvoeringsorganisatie van AFV. De Gemeente stemt reeds nu voor alsdan in met de

contractsoverneming als bedoeld in de vorige volzin. Nedvang zal de Gemeente hiervan onverwijld

schriftelijk in kennis stellen onder mededeling van de organisatie die in haar plaats treedt als Partij bij

deze Deelnemersovereenkomst. Verplichtingen die door Partijen bij deze Deelnemersovereenkomst

reeds dan zijn nagekomen en/of rechten die zijn uitgeoefend worden daarbij geacht te zijn

nagekomen of uitgeoefend tussen de Gemeente en de in de plaats van Nedvang getreden

organisatie.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

L. Een geschil over de totstandkoming, uitvoering en/of uitleg van deze Deelnemersovereenkomst

dient door elk der partijen schriftelijk aan de andere partij kenbaar te worden gemaakt. Partijen

verplichten zich om met elkaar in overleg te treden teneinde een minnelijk oplossing te vinden voor

het gerezen geschil. Partijen kunnen hiertoe advies inwinnen bij het PKO of andere relevante

overlegorganen.

2. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Deelnemersovereenkomst zullen in

eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Namens Stichting Nedvang, Namens Gemeente Tubbergen,

door:

functie:

datum:

door:

functie:

datum:
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Deel nemersovereen komst

ln het kader van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2O2O - 2029

inzameling en recycling verpakkingsafval van huishoudens

betreffende

Gemeente Tubbergen
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Partijen

1. Stichting Nedvang, statutair gevestigd te Rotterdam, geregistreerd in het Handelsregister onder
27282303, hierna te noemen "Nedvang";

€[,

2. De Gemeente Tubbergen, hierbij ingevolge het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar burgemeester, dan wel haar daartoe op grond van het bepaalde in
artikel 171 Gemeentewet gemachtigde, handelend ter uitvoering van een besluit van burgemeester
en wethouders, hierna te noemen de "Gemeente";

Partij onder 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen "Partijen"

OVERWEGENDE DAT:

a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ("VNG") en Stichting Afvalfonds Verpakkingen ("AFV"),

na goedkeuring in respectievelijk de ledenvergadering van de VNG op 29 november 2019 en de

bestuursvergadering van AFV op 17 december 2019, op 17 december 2019 de Ketenovereenkomst
Verpakkingen 2O2O - 2029 ("de Ketenovereenkomst") zijn aangegaan ter aanvulling en opvolging van

de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 -2022 ("de Raamovereenkomst") vanuit hun gezamenlijke

streven naar circulaire economie voor verpakkingen: naar het zoveel mogelijk sluitend maken van

verpakkingsketens, om hergebruik van fossiele grondstoffen te verbeteren en maatschappelijke
kosten te doen dalen, doordat de keten kan voldoen aan de vraag naar kwalitatief goed recyclaat;

b. VNG en AFV in de Ketenovereenkomst overeen zijn gekomen, dat zij samen het Platform
Ketenoptimalisatie ("het PKO") vormen, als zodanig regelmatig bijeen komen en zich daarbij te
goeder trouw richten op de doelstelling van de samenwerking als opgenomen in Overweging A van

de Ketenovereenkomst inclusief bijlagen en alle in het kader van de Ketenovereenkomst met
wederzijdse instemming van VNG en AFV te nemen besluiten;

c. Partijen een samenwerking zijn aangegaan, vastgelegd in opeenvolgende

deelnemersovereenkomsten, ter uitvoering van achtereenvolgens de Raamovereenkomst 2OO7 -

2012 l"de Raamovereenkomst Oud", zoals vastgelegd in "de Deelnemersovereenkomst Oud") en de

Raamovereenkomst (zoals vastgelegd in "de Deelnemersovereenkomst ROV"), en welke
samenwerking zij wensen te continueren onder de Ketenovereenkomst met inbegrip van alle rechten
en plichten zoals deze in de Ketenovereenkomst zijn vastgelegd en zoals deze voortvloeien uit met
wederzijdse instemming van VNG en AFV te nemen besluiten in het PKO;

d. de uitvoerings- en monitoringsafspraken in het kader van voornoemde samenwerking zijn

vastgelegd in een Uitvoerings- en Monitoringsprotocol ("het UMP") welke periodiek door VNG en

AFV in het PKO zal worden vastgesteld;

e. de Ketenovereenkomst voorziet in een deelnemersovereenkomst ("deze

Deelnemersovereenkomst"), aangehecht als Bijlage lV van de Ketenovereenkomst, welke alle

Nederlandse gemeenten zullen aangaan met AFV dan wel een door AFV aangewezen organisatie;
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f. AFV haar uitvoeringsorganisatie Nedvang heeft aangewezen om deze Deelnemersovereenkomst af
te sluiten met alle Nederlandse gemeenten;

g. de Deelnemersovereenkomst ROV zoals deze gold tussen Partijen voorziet in een

wijzigingsbevoegdheid van Nedvang, mits deze wijzigingen tot stand zijn gekomen na overleg met de

VNG, aan welke voorwaarde onder meer is voldaan blijkens de integratie van deze

Deelnemersovereenkomst in de tussen VNG en AFV afgesloten Ketenovereenkomst;

h. deze Deelnemersovereenkomst geldt als wijziging van de Deelnemersovereenkomst ROV welke
wijziging door Nedvang alsmede de VNG schriftelijk is medegedeeld aan de Gemeente en met
terugwerkende kracht in werking treedt op l januari 2020 gelijktijdig aan de inwerkingtreding van de

Ketenovereenkomst;

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Definities en vergoedingsopties

1. Alle met een beginhoofdletter aangeduide begrippen verwijzen naar de definities die zijn

opgenomen in deze Deelnemersovereenkomst, de Ketenovereenkomst, en het UMP. ln geval van

strijdigheid tussen voornoemde documenten prevaleert het bepaalde in de in vorige volzin eerder
genoemd document boven het bepaalde in een in die volzin later genoemd document.

2. Bestaande vergoedingsopties welke van kracht zijn tussen Partijen voorafgaand aan de

inwerkingtreding van deze Deelnemersovereenkomst worden gecontinueerd zolang de

Ketenovereenkomst en het UMP in deze vergoedingsopties voorzien en de Gemeente geen keuze

voor een andere vergoedingsoptie schriftelijk aan Nedvang kenbaar heeft gemaakt en Nedvang de

inwerkingtreding van de door de Gemeente gekozen vergoedingsoptie niet schriftelijk aan de

Gemeente heeft bevestigd. Vergoedingsopties voorzien in de Raamovereenkomst komen te vervallen
na het verstrijken van de looptijd van de Raamovereenkomst. Alle door de Gemeente gekozen

vergoedingsopties zullen schriftelijk tussen Partijen worden vastgelegd.

Artikel 2. Verplichtingen

L. De Gemeente en Nedvang verplichten zich naar elkaar om - elk voor de aan hen toegekende rol -
zich te houden aan het bepaalde in de Ketenovereenkomst en de Raamovereenkomst gedurende de
respectieve looptijden van beide overeenkomsten alsmede de in dat kader genomen besluiten van

AFV en VNG in het PKO.

2. De Gemeente draagt per Materiaalsoort zorg voor de gescheiden inzameling van verpakkingsafual

dan wel de inzameling en nascheiding van verpakkingsafual zodat de producenten en importeurs aan

hun verplichtingen uit hoofde van het Besluit kunnen voldoen. De Gemeente zal dienaangaande een

zodanige administratie (de "Afualadministratie") voeren dat voldaan wordt aan de verplichtingen
zoals vastgesteld in deze Deelnemersovereenkomst, de Ketenovereenkomst en het UMP. De

Gemeente zal medewerking verlenen aan alle met de Ketenovereenkomst en/of het UMP

samenhangende (kosten)onderzoeken.

3. Nedvang zal aan de Gemeente de gelegenheid bieden om Opgave te doen als bedoeld in Artikel 4

van deze Deelnemersovereenkomst. Voorts zal Nedvang zorg dragen voor de vaststelling van te
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vergoeden gewichten en de correcte afhandeling van deze Opgave conform het UMP, onder meer
door het opstellen van betaaladviezen aan AFV ten behoeve van het uitkeren van (voorschotten op)

vergoedingen aan de Gemeente.

4. Partijen zullen op regelmatige basis overleg voeren over (i) de resultaten van de Gemeente van de
gescheiden inzameling, dan wel inzameling en nascheiding, en hergebruik en (ii) eventuele
mogelijkheden om die resultaten te optimaliseren.

5. De Gemeente is gehouden om voornemens en besluiten die van directe invloed zijn op de

rechtsverhouding tussen Partijen, waaronder begrepen wijzigingen van afual- en inzamelbeleid
alsmede gemeentelijke herindeling, onverwijld schriftelijk aan Nedvang kenbaar te maken.

Arti kel 3. Materiaalsoorten

1. Het UMP is voor alle Materiaalsoorten onverminderd van toepassing, inclusief door VNG en AFV in

het PKO vastgestelde wijzigingen. Onder Materiaalsoorten wordt verstaan elk van de verschillende
soorten materiaal waaruit verpakkingen bestaan waaronder mede begrepen combinaties van

materialen en verpakkingssoorten zoals drankenkartons en PMD, tenzij anders gedefinieerd in het
UMP.

2. lndien en zodra de werkwijze van de Gemeente ten aanzien van een Materiaalsoort wijzigt ten
opzichte van hetgeen de Gemeente aan Nedvang heeft opgegeven, dan zal de Gemeente die
wijziging schriftelijk aan Nedvang kenbaar maken (de "Wijziging"). ln het UMP kunnen nadere eisen

worden gesteld aan de wijze waarop een gemeente de wijziging kenbaar dient te maken als bedoeld
in de vorige volzin. De Wijziging treedt in werking conform de voorwaarden opgenomen in de

Ketenovereenkomst en het UMP en alle in dat kader schriftelijk tussen Partijen vastgelegde

afspraken.

3. Het UMP kan worden gewijzigd in het PKO door AFV en VNG gezamenlijk. Nedvang informeert de

Gemeente tijdig over eventuele wijzigingen. De meest recente versie van het UMP, alsmede

eventuele eerdere versies, zullen door de Beheercommissie UMP - voorzien van een

versieaanduiding - online beschikbaar worden gesteld.

Artikel4. Opgave

1. De Gemeente doet aan Nedvang Opgave van al het door of namens de Gemeente ingezamelde

Verpakkingsafval en de door de Gemeente gehanteerde keteninrichting waaronder mede begrepen

het toegepaste inzamelsysteem. ln het UMP kunnen nadere eisen worden gesteld aan de Opgave. De

Gemeente zal de Opgave doen binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar doch te allen tijde
binnen de termijn genoemd in het UMP.

2. lndien de Gemeente voorziet dat het voor haar niet mogelijk is om de Opgave te doen binnen de

termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan de Gemeente Nedvang verzoeken een uitstel te
verlenen van 1 maand ten opzichte van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel. Nedvang zal haar

instemming aan een dergelijk verzoek niet op onredelijke gronden onthouden.

3. lndien Nedvang de Opgave niet heeft ontvangen binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit
artikel en/of (indien uitstel is verleend) lid 2 van dit artikel, zal Nedvang door middel van een

schriftelijke kennisgeving aan het College van Burgemeester en Wethouders de Gemeente een

Deelnemersovereenkomst gemeente Tubbergen

Pagina 4/8



laatste termijn geven van 1 maand na dagtekening van die schriftelijke kennisgeving om alsnog de

Opgave te doen. lndien en voor zover de Opgave bij het verstrijken van die termijn door de

Gemeente niet of niet volledig is gedaan, vervalt het recht op Vergoeding over het betreffende

kalenderjaar ten aanzien van de Materiaalsoort waarover door de Gemeente niet tijdig Opgave is

gedaan.

4. De Gemeente stemt er mee in dat de gegevens van de Gemeente zoals door de Gemeente

opgegeven door Nedvang ter beschikking kunnen worden gesteld aan VNG en AFV alsmede aan

overige uitvoeringsorganisaties van AFV.

Artikel 5. Controle

1. Nedvang beoordeelt de Opgave en voert controles uit naar de juistheid en volledigheid van de

Opgave. De Gemeente of de door de Gemeente ingeschakelde dienstverleners zullen hieraan hun

medewerking verlenen.

2. Nedvang zal door middel van steekproeven of naar aanleiding van risicosignalen bepalen bij welke
gemeenten controles zullen plaatsvinden ter verificatie van de juistheid en de volledigheid van de

ingediende Opgave(n). lndien bij een Gemeente een controle plaats zal vinden, zal Nedvang dat

schriftelijk aan de Gemeente kenbaar maken.

3. Nedvang zal in geval van een door een accountant uit te voeren controle in eerste instantie de

Gemeente in de gelegenheid stellen om een door de Gemeente aan te wijzen (al dan niet interne)

accountant opdracht te geven om de controle uit te voeren. De Gemeente dient de eindrapportage

van de controle door de door de gemeente aangewezen accountant aan Nedvang ter beschikking te
stellen binnen 8 weken nadat Nedvang aan de Gemeente kenbaar heeft gemaakt dat de controle

dient te worden uitgevoerd. De kosten die samenhangen met een in opdracht van de Gemeente

uitgevoerde controle uit hoofde van dit artikellid komen voor rekening van de Gemeente.

4. lndien de Gemeente een controle als bedoeld in lid 3 niet of niet tijdig heeft (doen) uitvoeren, zal

Nedvang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het College van Burgemeester en

Wethouders de Gemeente een laatste termijn geven van 1 maand na dagtekening van die

schriftelijke kennisgeving om alsnog de controle als bedoeld in lid 3 uit te (doen) voeren. lndien en

voor zover de controle als bedoeld in lid 3 bij het verstrijken van die termijn door de Gemeente niet

of niet volledig is gedaan, zal Nedvang een accountant aanwijzen om de controle uit te voeren op

kosten van de Gemeente. Bij onvoldoende medewerking door de Gemeente aan de uitvoering van de

controle door de door Nedvang aangewezen accountant, vervalt het recht op Vergoeding over het

betreffende kalenderjaar.

5. Nedvang is te allen tijde gerechtigd om controles bij een Gemeente te doen uitvoeren indien en

voor zover Nedvang en/of AFV, dan wel de controlerende accountants van Nedvang en/of AFV in

onvoldoende mate hebben kunnen vaststellen dat (i) de door de Gemeente ingediende Opgave juist

en/of volledig is, dan wel dat (ii) de Gemeente deze Deelnemersovereenkomst en/of de

Ketenovereenkomst en/of het UMP op de juiste wijze naleeft. De Gemeente en de door de

Gemeente ingeschakelde dienstverleners zullen hieraan hun medewerking verlenen en tijdig de door

Nedvang en/of AFV, dan wel de controlerende accountants van Nedvang en/of AFV gevraagde

informatie en bescheiden beschikbaar stellen en inzage geven in de Afvaladministratie.
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Artikel 5. lnformatieverstrekking aan AFV en Self-billing

1. Nedvang legt de geaccordeerde Opgave van de Gemeente voor aan AFV ter vergoeding van de

kosten aan de Gemeente met in acht name van de (bijlagen en annexen bij) de Ketenovereenkomst
en de Raamovereenkomst en het UMP. Nedvang zal AFV alle door AFV gewenste informatie
verstrekken over de beoordeling van de gewichten van het door de Gemeente ingezamelde

Verpakkingsafual.

2. lndien de Gemeente hier schriftelijk mee instemt kan facturering plaatsvinden op basis van self-

billing. Dit houdt in dat Nedvang na Opgave door de Gemeente, mogelijke controle daarvan, en het
uitbrengen van een betaaladvies aan AFV, uit naam van de Gemeente een factuur aan AFV kan

opstellen. Betaling aan de Gemeente door AFV zal dan plaatsvinden op basis van deze door Nedvang

opgestelde factuur.

Artikel 7. 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 digitaal
zal plaatsvinden. ln dat kader wordt onder schriftelijke mededelingen en/of kennisgevingen uit
hoofde van deze Overeenkomst mede een kennisgeving en/of mededeling per e-mail begrepen. Het

bepaalde in de vorige volzin geldt niet voor de kennisgevingen uit hoofde van Artikel 4 lid 3, alsmede

Artikel 7 lid 4.

2. Nedvang zal aan de Gemeente inloggegevens ter beschikking stellen waarmee door de Gemeente

digitaal Opgave kan worden gedaan en gegevens van de Gemeente door de Gemeente online kunnen

worden beheerd. De Gemeente kan onder de voorwaarden van het UMP een derde partij

mandateren om namens haar geheel of gedeeltelijk Opgave te doen.

3. 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 schriftelijk aan

de Gemeente is verstrekt.

4. Aanzeggingen met rechtsgevolg zullen door Nedvang schriftelijk worden gedaan aan het College

van Burgemeester en Wethouders.

5. Partijen houden zich over en weer aan de toepasselijke privacywetgeving in relatie tot het beheer
van bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst betrokken persoonsgegevens.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Partijen zijn ieder voor hun rol verantwoordelijk voor de deugdelijke en zorgvuldige uitvoering van

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

2. Een Partij is niet aansprakelijk voor vorderingen die ingesteld zijn door derden in verband met de
wijze waarop de andere Partij de verplichtingen uit hoofde van deze Deelnemersovereenkomst
uitvoert. Voor de Gemeente betreffen deze verplichtingen in ieder geval de inzameling van het
Verpakkingsafual ten behoeve van hergebruik of overige nuttige toepassing. De Gemeente vrijwaart
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Nedvang tegen alle aanspraken van derden in verband met de inzameling van verpakkingsafval,

waaronder begrepen alle schade en kosten die Nedvang in dat verband lijdt of maakt.

3. Voor zover de Gemeente dienstverleners inschakelt bij het vervullen van haar verplichtingen uit
hoofde van deze Deelnemersovereenkomst op grond van een contract of
mandateringsovereenkomst, blijft zij jegens Nedvang volledig verantwoordelijk voor de tijdige en
ju iste taa ku itvoering door d ie di enstverleners.

Artikel 9. Duur

Deze Deelnemersovereenkomst wordt gesloten voor de duur van de Ketenovereenkomst zijnde
vanaf l januari 2020 tot en met 31 december 2029.

Artikel 10. Beëindiging

1. Partijen zijn gerechtigd deze Deelnemersovereenkomst met een opzegtermijn van tenminste 3

maanden op te zeggen indien:

(i) de Ketenovereenkomst eindigt; dan wel,

(ii) uit na de sluiting van deze Deelnemersovereenkomst uitgevaardigde wet- en/of regelgeving of
een rechterlijke uitspraak volgt dat de uitvoering van (a) deze Deelnemersovereenkomst, (b) de

Ketenovereenkomst, (c) de Raamovereenkomst en/of (d) het UMP 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,

(iii) een zodanige wijziging optreedt in de voor de uitvoering van de Ketenovereenkomst en/of het
UMP relevante omstandigheden dat het in stand houden van deze Deelnemersovereenkomst
redelijkerwijs niet langer van (een van) Partijen kan worden gevergd.

2. Gedurende twee maanden nadat Nedvang een schriftelijke mededeling heeft gedaan van een

wijziging als bedoeld in Artikel LLlid 2 en de Gemeente door de wijziging redelijkerwijs niet langer
geacht kan worden deze Deelnemersovereenkomst ongewijzigd in stand te houden is de Gemeente
bevoegd de Overeenkomst met een schriftelijke kennisgeving aan Nedvang op te zeggen met in acht
name van een opzegtermijn van 5 maanden. Gedurende de opzegtermijn zal deze

Deelnemersovereenkomst gelden zoals deze luidde voorafgaand aan voornoemde wijziging.

3. leder der Partijen is bevoegd deze Deelnemersovereenkomst 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.
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Artikel 11. Ongeldigheid of onverbindendheid en wijzigingsbevoegdheid

1. lndien enig onderdeel van deze Deelnemersovereenkomst 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. Nedvang zal 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).

2. Nedvang mag wijzigingen in deze Deelnemersovereenkomst aanbrengen, onder meer indien de

nadere uitwerking van de Ketenovereenkomst en/of de daarmee samenhangende
(kosten)onderzoeken daartoe redelijkerwijs aanleidingen geven. Nedvang zal een dergelijke wijziging
vaststellen na bespreking van de wijziging door AFV en VNG in het PKO. Voornoemde wijzigingen
treden niet eerder in werking dan 3 maanden na de schriftelijke mededeling van Nedvang van de

desbetreffende wijziging(en) aan de Gemeente.

3. Nedvang is gerechtigd de rechtsverhouding van Nedvang ten opzichte van de Gemeente zoals deze

bestaat ingevolge deze Deelnemersovereenkomst over te dragen aan AFV dan wel een andere door
AFV aangewezen uitvoeringsorganisatie van AFV. De Gemeente stemt reeds nu voor alsdan in met de

contractsoverneming als bedoeld in de vorige volzin. Nedvang zal de Gemeente hiervan onverwijld
schriftelijk in kennis stellen onder mededeling van de organisatie die in haar plaats treedt als Partij bij

deze Deelnemersovereenkomst. Verplichtingen die door Partijen bij deze Deelnemersovereenkomst
reeds dan zijn nagekomen en/of rechten die zijn uitgeoefend worden daarbij geacht te zijn

nagekomen of uitgeoefend tussen de Gemeente en de in de plaats van Nedvang getreden

organisatie.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

L. Een geschil over de totstandkoming, uitvoering en/of uitleg van deze Deelnemersovereenkomst
dient door elk der partijen schriftelijk aan de andere partij kenbaar te worden gemaakt. Partijen

verplichten zich om met elkaar in overleg te treden teneinde een minnelijk oplossing te vinden voor
het gerezen geschil. Partijen kunnen hiertoe advies inwinnen bij het PKO of andere relevante
overlegorganen.

2. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Deelnemersovereenkomst zullen in
eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Namens Stichting Nedvang, Namens Gemeente Tubbergen,

door:

functie:

datum:

door:

functie

datum:
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