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Onderwerp: 

1) Nieuwe overeenkomst inzamelen en transport huishoudelijk afval; 
2) Beantwoording vraag forum Samenleving d.d. 2 juli 2018 inzake het tot stand komen van de hoogte 

van de Afvalstoffenheffing. 

1) Kennisnemen van: 

Het afsluiten van een nieuwe overeenkomst voor het inzamelen en transporteren van groente- fruit en 
tuinafval (GFT), huishoudelijk restafval en plastic- en metaalverpakkingen en drankkartons (PMD) per 1 
januari 2019 

Inleiding: 

Sinds 2012 hebben wij een overeenkomst met Renewi (voorheen Van Gansewinkel) voor het inzamelen 
van huishoudelijk restafval, GFT en PMD uit minicontainers, boven- en ondergrondse collectoren en sinds 
2017 PMD-zakken. Deze overeenkomst liep eind 2014 af en is eerst verlengd tot eind 2016 en later tot eind 
2018. Contractueel was er nu geen verlenging van deze overeenkomst meer mogelijk. Bij de (Europese) 
aanbesteding van dit contract in 2010, heeft de gemeente geparticipeerd in een grotere 
aanbestedingstender van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking regio Utrecht (AVU). 

Vanwege het aflopen van de huidige overeenkomst met Renewi heeft de AVU opnieuw een Europese 
aanbesteding gehouden, waarin totaal negen deelnemers van de AVU participeerden. Als gemeente 
hebben wij hierin geparticipeerd voor het inzamelen en transporteren van huishoudelijk restafval, GFT en 
PMD. In de overeenkomst is rekening gehouden met de technische- en operationele aanpassingen die 
voortvloeien uit het nog vast te stellen nieuwe Grondstoffenbeleidsplan, dat later dit jaar aan uw Raad ter 
besluitvorming wordt voorgelegd. 



De nieuwe overeenkomst gaat in per 1 januari 2019 en heeft een looptijd van vier jaar tot eind 2022. De 
overeenkomst kan daarna nog tweemaal eenzijdig door de opdrachtgever met een periode van twee jaar 
worden verlengd tot uiterlijk eind 2026. 

De aanbesteding van het perceel Oudewater is 'gewonnen' door Cyclus NV. De kosten van de 
aanbesteding vallen ë 21.606 excl. BTW/jaar hoger ten opzichte van de huidige overeenkomst. Ook bij de 
aanbestedingen van de andere percelen zien we deze stijgende trend. Naast gestegen loonkosten is de 
economische situatie in Nederland hier debet aan. Bij het afsluiten van de vorige overeenkomst stonden we 
aan het begin van een economische recessie, die inmiddels achter ons ligt. Als gevolg daarvan was de 
'werkhonger' in 2010 groot wat zich toen vertaalde in scherpere (lagere) inschrijvingen. Inmiddels is de 
economische situatie in Nederland verbeterd wat leidt tot hogere prijzen. 

Cyclus NV heeft naast de aanbesteding van het perceel Oudewater ook de aanbesteding van het perceel 
Montfoort gewonnen. Bij de vooraf vastgestelde tarieven kon vanzelfsprekend geen rekening worden 
gehouden met de kosten voor Oudewater die uit de aanbesteding volgen. 

Cyclus NV 
Cyclus NV is ontstaan uit het Gemeenschappelijk Vuilverwerkingsbedrijf Midden-Holland en Rijnstreek 
(GVB) dat in 1974 door de gemeenten in de regio's Midden-Holland en Rijnstreek is opgericht, om 
huishoudelijk afval te verwerken. In 2000 ontstond in dit samenwerkingsverband het initiatief om de 
reinigingsdiensten van verschillende deelnemende gemeenten samen te voegen. Het resultaat hiervan is 
Cyclus. Cyclus is sinds 2003 van een gemeenschappelijke regeling overgegaan in een overheid NV In 
2006 is Cyclus NV haar takenpakket gaan verbreden met diensten op het gebied van het beheer van de 
openbare ruimte. In 2015 is het bedrijf zich door gaan ontwikkelen naar een afvalbeheerbedrijf en wordt de 
dienstverlening met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte afgebouwd. Cyclus NV is gevestigd 
in Moordrecht. 
De aandelen van Cyclus zijn in handen van de gemeenten Alphen a/d Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 
Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidpias. 

2) Opbouw Afvalstoffenheffing 
In het forum Samenleving van 2 juli 2018 is de vraag gesteld hoe de hoogte van de afvalstoffenheffing tot 
stand komt. De toenmalig verantwoordelijke wethouder heeft toegezegd hier schriftelijk op terug te komen. 

De Afvalstoffenheffing is net als de Rioolheffing een retributiebelasting. Dit houdt in dat het een belasting is 
voor een individueel bewezen dienst, in dit geval het inzamelen van afvalstoffen. De belasting dient dan ook 
alleen om de kosten die aan de betreffende dienstverlening verbonden zijn te bestrijden. Deze kosten wordt 
omgeslagen via een verdeelsleutel die afhankelijk is van de samenstelling van een huishouden. In onze 
gemeente maken wij onderscheid tussen; 

Eenpersoonshuishoudens 
Tweepersoonshuishouden 
Meer persoonshuishoudens 

De peildatum waarop de samenstelling van een huishouden wordt bepaald is 1 januari van het betreffende 
belastingjaar. De basisregistratie personen (BRP) vormt hiervoor de bron. 

De kosten die de hoogte van de Afvalstoffenheffing bepalen zijn; 
Personeels- en organisatiekosten (communicatie, overhead, etc.) 
Kosten voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afval en herbruikbare grondstoffen 
Kosten voor aankoop, vervanging en onderhoud van inzamelmiddelen 
Organisatie kosten voor de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 
Afschrijving van investeringen en rente 
Subsidie oud papier (aan verenigingen en kerkelijk instellingen) 



Deze kosten worden gereduceerd door inkomsten die verkregen worden uit afgevoerde 
materialen/grondstoffen, zoals de opbrengsten van: 

Oud papier (milieustraat) 
Glas 
PMD 
Elektrisch apparaten 
Metalen 
Kledinginzameling 

Kernboodschap: 

Er wordt een nieuwe overeenkomst gesloten voor het inzamelen en transporteren van huishoudelijk 
restafval, GFT en PMD per 1 januari 2019 met Cyclus NV. 

Financiën 

Als gevolg van de aanbesteding stijgen de kosten voor het ophalen van huishoudelijk restafval, GFT en 
PMD. Dit wordt meegenomen en verder uitgewerkt in het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan. 

Vervolg: 

n.v.t. 

Bijlagen: 

Overeenkomst inzamelen en transport huishoudelijk afval gemeente Oudewater - Cyclus NV, d.d. 25 juli 
2018 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De wnd. secretaris 

\ 
Duinda ir. W.J. Tempel 



Overeenkomst 
inzameling en transport 

huishoudelijk afval 
gemeente Oudewater 

Cyclus N.V. 

ìž 

Overeenkomst inzameling en transport huishoudelijk afval gemeente Oudewater - Cyclus N.V. - 25 juli 2018 - 1 van 18 



PARTIJEN: 

1. De gemeente Oudewater, hierbij vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer P. 

Verhoeve, hierna te noemen 'Opdrachtgever' of 'Gemeente'. 

2. Cyclus N.V., hierna te noemen 'Opdrachtnemer', gevestigd en kantoorhoudend te 

Moordrecht, Oostbaan 1090, 2841 ML, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur 

de heer J.T.W. Krapels. 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk hierna te noemen: "Part i jen" 

NEMEN IN OVERWEGING DAT: 

« gemeenten de wettel i jke taak hebben zorg te dragen voor de inzameling en verwijdering van 

huishoudelijk afval; 

« de gemeente als wettel i jk verantwoordeli jke de regie heeft en houdt over de wijze van 

inzamelen van huishoudelijk afval; 

« 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 (afval)stoffen en meer in het algemeen vermindering van de belasting van 

milieu door afvalstoffen; 

« Opdrachtnemer de mogelijkheid heeft de door de Opdrachtgever aangegeven fracties van het 

ingezamelde huishoudelijk afval in te zamelen en te transporteren naar de daartoe 

aangewezen Overslaglocatie(s); 

« Opdrachtgever - onder regie van de AfvalVerwijdering Utrecht (AVU) - een Europese 

aanbestedingsprocedure heeft gevolgd om te komen to t onderhavige overeenkomst; 

« Opdrachtnemer een aanbieding heeft gedaan voor de uitvoering van de Opdracht. 

m de door Opdrachtnemer gedane aanbieding op basis van de in aanbestedingsleidraad 

beschreven beoordelingssystematiek gekwalificeerd is als de inschrijving met de beste 

prijs-kwaliteitverhouding en op basis daarvan de Opdracht gegund heeft gekregen. 

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

I. ALGEMEEN 

Artikel 1. Definities 

Ter verduidelijking zijn de belangrijke begrippen van deze aanbesteding hieronder gedefinieerd in 
tabel 1: 

Begrip Definitie 

Aanbestedingsleidraad Dit document inclusief bijlagen. 

Aanbestedingswet (Aw) Herziene aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 houdende 
nieuwe regels omtrent aanbestedingen. De wet implementeert de 
Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. 

In het afvalstadium geraakte elektrische en elektronische 
apparatuur die met ingang van 15 augustus 2018 valt onder de 
Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(Regeling Aeea) , met uitzondering van gasontladingslampen. Het 
gaat hierbij in feite om alle appraten waaraan een stekker zit of 
die op batterijen werken. Wanneer in dit document wordt 
gesproken over AEEA wordt hiermee bedoeld hetgeen is 

Afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur 
(AEEA) 
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beschreven in Sectorplan 71 van LAP3 (Landelijk Afvalbeheerplan 

3 ) 
Bijlagen Bijlagen bij deze aanbestedingsleidraad die geacht worden hier 

integraal deel van uit te maken. 

Combinatie Inschrijvers (combinanten) die een gezamenlijke Inschrijving 
doen. 

Container Een verzamelcontainer of minicontainer bedoeld voor 
afvalinzameling en/of afvaltransport. 

Derde De ondernemer waarop inschrijver een beroep doet ten behoeve 
van de gestelde eisen van financieel economische draagkracht 
en/of technische bekwaamheid. 

Huishoudelijk restafval dat normaliter in een minicontainer of 
plastic zak of een ander algemeen gangbaar inzamelmedium 
wordt aangeboden en bestemd is voor verbranding, en niet zijnde 
gescheiden ingezameld groente-, fruit- en tuinafval, gescheiden 
ingezameld bouw- en sloopafval en/of gevaarlijk afval. Hieronder 
valt ook op huishoudelijk restafval gelijkend afval van bedrijven, 
niet uit het bedrijfsproces afkomstig en Kantoor, Winkel en 
Diensten afval (KWD). 

Gunningsbeslissing De keuze van de aanbestedende dienst voor de inschrijver(s) met 
wie hij voornemens is de overeenkomst te sluiten waarop 
onderhavige aanbestedingsprocedure betrekking heeft, 
waaronder mede wordt verstaan de keuze om geen 
overeenkomst te sluiten. 

GFT-afval van huishoudens betreft het gescheiden ingezameld 
en/of afgegeven groente-, fruit- en (fijn) tuinafval, zoals 
beschreven in Sectorplan 6 van LAP3. 

Huishoudelijk restafval dat door stukgrootte of gewicht 
normaliter niet gelijk met fijn restafval wordt ingezameld en 
waarvoor op basis van vigerende wet- en regelgeving geen 
gescheiden inzamelingsstructuren, gericht op hergebruik/nutt ige 
toepassing operationeel zijn, niet zijnde gescheiden ingezameld 
bouwafval, sloopafval, gevaarlijk afval en ander afval dat op de 
AVU-milieustraten wordt ingezameld. 

Grof tuinafval (GTA) Zowel aan de bron gescheiden gehouden, als gescheiden 
afgegeven groenafval. Het gaat om grof tuinafval afkomstig van 
huishoudens, zoals beschreven in Sectorplan 8 van LAP3. 

Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval is al het afval dat ontstaat bij particuliere 
huishoudens, zoals HRA, GHA, GFT en PMD. 

Huishoudelijk restafval Huishoudelijk restafval is het mengsel van huishoudelijk afval dat 
overbli j f t nadat andere afvalstromen (zoals GFT-afval, oud papier 
en karton, glas, PMD en milieustraatstromen) gescheiden zijn 
gehouden en afgevoerd. 
Het kunnen ook resten zijn die ontstaan bij het sorteren of op een 
andere manier verwerken van huishoudelijk restafval, zoals 
beschreven in Sectorplan 1 van LAP3. 
Opdrachtgever maakt onderscheid tussen fijn en grof restafval 
(zie definitie). 

Hoofdaannemer De natuurli jke of rechtspersoon die voor de uitvoering van de 
Opdracht één of meerdere Onderaannemers wenst in te 
schakelen en die, indien hem de Opdracht wordt gegund, de 

Fijn huishoudelijk restafval 
(HRA) 

Groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT) 

Grof huishoudelijk restafval 
(GHA) 
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enige contractuele wederpart i j van Opdrachtgever zal 
zijn. 

Inschrijver De natuurli jke of rechtspersoon die een Inschrijving doet:- de 
ondernemer die zelfstandig inschrijft; -de Combinatie van 
ondernemers of de Hoofdaannemer. De hoedanigheid van 
Inschrijver geldt gedurende de gehele aanbestedingsprocedure. 

Inschrijving Een aanbieding, inclusief de bijbehorende bescheiden, van een 
Inschrijver. 

Inwoners Inwoners van gemeente van opdrachtgever. 

Inzamelplan Een document dat het inzamelingssyteem van een bepaalde 
gemeente of gebied beschrijft. In het inzamelplan worden 
minimaal de inzamelwerkzaamheden, frequentie, de 
inzameldagen en de volgorde van inzameling in wijken en 
buitengebieden beschreven 

Kantoor-, Winkel- en Restafval afkomstig van bedrijven, instellingen en winkels. Ook 
Dienstenafval (KWD) wel Handel en Diensten afval genoemd. 

Kerstbomen Zowel aan de bron gescheiden gehouden, als gescheiden 
afgegeven kerstbomen. Het gaat om kerstbomen van 
huishoudens en aan huishoudens gelijkgestelde bedrijven, zoals 
beschreven in Sectorplan 8 van LAP3 omtrent kerstbomen. 

LAP3 Landelijk Afvalbeheerplan 3, zoals omgeschreven in: 
ht tps: / / lap3.nl / 

Luiers De wegwerp absorberende broekjes voor baby's en peuters en de 
eenmalig te gebruiken absorberende verbanden en broekjes voor 
personen met urineverlies of ontlastingsincontinentie, ook wel 
incontinentiemateriaal genoemd. 

Metalen Zowel ferro als non-ferro metaalafvalstoffen: (metaal)schroot, 
roestvast staal, restanten zink, aluminium, koper, lood en 
legeringen, edele metalen, metaalstof en katalysatoren gebruikt 
in auto's. Dit betreft zowel gescheiden ingezameld, gescheiden 
afgegeven als metaalfracties ontstaan na sorteren of scheiden van 
gemengde afvalstromen. Wanneer in dit document wordt 
gesproken over metalen wordt hiermee bedoeld hetgeen is 
beschreven in Sectorplan 12 van LAP3. 

Na te scheiden huishoudelijk Afval van particuliere huishoudens, dat normaliter in een 
restafval (NHRA) minicontainer of plastic zak of een ander algemeen gangbaar 

inzamelmedium wordt aangeboden en dat bestemd is 
nagescheiden te worden, en niet zijnde gescheiden ingezameld 
groente-, fruit- en tuinafval, gescheiden ingezameld bouw- en 
sloopafval en/of gevaarlijk afval. 

Nota van inlichtingen Een schriftelijke weergave van de toelichting van de 
Aanbestedende dienst uit eigen beweging of naar aanleiding van 
vragen van ondernemers over de Aanbestedingsleidraad inclusief 
bijlagen. 

Onderaannemer De ondernemer aan wie de Hoofdaannemer een deel van de 
Opdracht in onderaanneming zal geven. 

Opdracht De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd dan wel de 
prestaties die moeten worden geleverd door Opdrachtnemer op 
basis van deze overeenkomst inclusief bijlagen. 

Opdrachtgever De colleges van de individuele gemeenten. 

Opdrachtnemer Inschrijver aan wie de opdracht is gegund. 
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Overeenkomst(en) De bij de aanbestedingsleidraad gevoegde conceptovereenkomst 
inclusief eventuele wijzigingen op basis van de Nota('s) van 
inlichtingen. 

Overslaglocatie Een door of namens de Opdrachtgever geëxploiteerde locatie die 
geschikt is voor het op- en overslaan van huishoudelijk afval en 
waar Opdrachtnemer het ingezamelde huishoudelijke kan 
afgeven. 

Plastic-, metaal- en Alle verpakkingen zoals omschreven in het Besluit beheer 
drankenkartonverpakkingen verpakkingen 2014 1 bestaande uit de materialen plastic, metaal 
(PMD) of drankenkarton. 
Tabel 1: Definities 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1. De vigerende algemene inkoopvoorwaarden van de AVU zijn van toepassing op deze 

overeenkomst. 

2.2. Voorwaarden van de Opdrachtnemer worden expliciet afgewezen. Van de in lid 1 van 

dit artikel genoemde Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten kan 

slechts worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk (middels of op 

grond van deze overeenkomst) zijn overeengekomen. 

Artikel 3. Duur van de overeenkomst 

3.1. De Opdracht gaat in op 1 januari 2019. 

3.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar, en eindigt van 

rechtswege op 31 december 2022. Deze overeenkomst kan door Opdrachtgever 

tweemaal eenzijdig worden verlengd met 2 jaar to t uiterlijk 31 december 2026. 

3.3. Verlenging van de overeenkomst wordt uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van 

de loopti jd aan de Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar gemaakt door Opdrachtgever. 

3.4. In geval van overdracht van de werkzaamheden aan een derde, verleent 

Opdrachtnemer haar volledige medewerking aan een vloeiende overdracht van de 

werkzaamheden aan deze derde. 

Artikel 4. Algemene bepalingen 

4 .1 . De navolgende documenten zijn als bijlage aan deze overeenkomst gehecht en de 

inhoud daarvan maakt deel uit van deze overeenkomst: deze overeenkomst (inclusief 

bijlagen); Aanvullende vragen aanbesteding inzameling huishoudelijk afval 9 Utrechtse 

gemeenten d.d. 2018-06-18; Aanvullende vragen aanbesteding inzameling huishoudelijk 

afval 9 Utrechtse gemeenten d.d. 2018-06-13; Nota van Inlichtingen II d.d. 2018-06-06 

(kenmerk: 1017259-016); Nota van Inlichtingen I d.d. 2018-06-06 (kenmerk: 1017259-

016a); Aanbestedingsleidraad inzameling huishoudelijk afval 9 Utrechtse gemeenten 

d.d. 2018-03-28 (kenmerk: 1017259-013); de inkoopvoorwaarden zoals beschreven in 

artikel 2.1 en de inschrijving van de marktpart i j , inclusief inzamelplan. Voor zover deze 

documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document 

boven het later genoemde. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035711/2016-01-01 
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Artikel 5. Algemene verplichtingen Opdrachtnemer 

5.1. De uitvoering van de werkzaamheden komt voor rekening en risico van de 

Opdrachtnemer. 

5.2. De Opdrachtnemer dient verzekerd te zijn tegen haar contractuele en wettel i jke 

aansprakelijkheden conform de wettel i jke verplichtingen. 

5.3. De Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van de certif icaten, vergunningen, 

ontheff ingen en toestemmingen die vereist zijn bij de uitvoering van de 

werkzaamheden en dient voorts alle relevante wet- en regelgeving na te leven. 

5.4. In gevallen van overmacht en omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid 

en billijkheid nakoming van de verplichtingen krachtens de overeenkomst niet kunnen 

plaatsvinden, of ernstige vertraging ondervinden, dient de 

Opdrachtgever/Opdrachtnemer de andere partij zo spoedig mogelijk daarvan schriftelijk 

op de hoogte te brengen. 

5.5. Onder overmacht wordt in dit verband verstaan de situatie dat de niet nakoming niet te 

wi j ten is c.q. de schuld is van de Opdrachtnemer 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: 

m onvoldoende beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel; 

m ziekte van personeel; 

m stakingen, tenzij het algemene, collectieve of georganiseerde stakingen zijn; 

m ongeschiktheid van materieel of programmatuur; 

m het tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden; 

m liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen. 

Artikel 6. Onderaanneming 

6.1. De Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoerende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk 

uit te besteden, met dien verstande dat de Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever 

verantwoordeli jk blijft voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden. Derden aan wie 

uitbesteding van werkzaamheden door de Opdrachtnemer plaatsvindt 

(onderaannemers) dienen gekwalificeerd te zijn voor de betreffende werkzaamheden. 

6.2. De Opdrachtnemer besteedt niet - zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Opdrachtgever - de onder deze overeenkomst uit te voeren 

werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden uit. 

6.3. Indien de onder deze overeenkomst uit te voeren werkzaamheden op grond van het 

voorgaande lid geheel of gedeeltelijk aan derden worden uitbesteed, zorgt de 

Opdrachtnemer ervoor dat voornoemde derden in gelijke mate jegens Opdrachtnemer 

aansprakelijk zijn als Opdrachtnemer dit is jegens Opdrachtgever onder deze 

overeenkomst. 

6.4. Uitbesteding van enig deel van onder deze overeenkomst uit te voeren werkzaamheden 

aan enige derden ontslaat Opdrachtnemer op generlei wijze van zijn aansprakelijkheid 

jegens Opdrachtgever onder deze overeenkomst. 

6.5. Indien gedurende de loopti jd van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van 

onderaanneming, is dit uitsluitend toegestaan indien dit geschiedt overeenkomstig de 

inschrijving van de Opdrachtnemer. 

Artikel 7. Algemene verplichtingen Opdrachtgever 

7.1. Opdrachtgever zal op verzoek van de Opdrachtnemer alle inlichtingen en gegevens 

verstrekken voor zover die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. 
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7.2. Opdrachtgever kan door Opdrachtnemer niet worden gehouden aan enige aanlever- of 

minimale of maximale hoeveelheidsverplichting. 

Artikel 8. Social Return 

8.1. De Opdrachtnemer is verplicht minimaal 5% van de opdrachtsom (exclusief btw) jaarlijks 

in te zetten voor social return activiteiten, met een minimumwaarde van C 14.031,628. 

Social return maakt het mogelijk dat investeringen die de Opdrachtgever doet naast het 

"gewone rendement", ook een concrete sociale winst opleveren door mensen met een 

afstand to t de arbeidsmarkt een kans op werk te bieden. Opdrachtsom is hierin 

gedefinieerd als het totaal van de kosten die voortkomen uit de werkzaamheden van 

deze overeenkomst. 

8.2. De daadwerkelijke invulling van social return wordt vastgelegd in prestatieafspraken. 

Deze prestatieafspraken worden na overleg tussen de Opdrachtnemer en de 

Opdrachtgever overeengekomen en zijn gericht op maatwerk. Het toezicht op de 

nakoming van de prestatieafspraken en daarmee de social return verplichting is in 

handen van de Opdrachtgever. 

8.3. Voor het bepalen van de waarde van de social return inspanning van Opdrachtnemer 

gelden de uitgangspunten zoals beschreven in de Handleiding Social Return van de 

gemeente Utrecht, welke als bijlage 2 bij de aanbestedingsleidraad is gevoegd. 

8.4. Het staat de Opdrachtgever vrij om een onafhankelijke derde partij in te schakelen die 

controleert op de nakoming van de in lid 2 van dit artikel genoemde prestatieafspraken. 

Indien Opdrachtgever besluit to t deze controle, verleent de Opdrachtgever de 

onafhankelijke derde partij volledige inzage in de documenten welke benodigd zijn voor 

het toetsen van de prestatieafspraak. 

8.5. Voor de social return verplichting geldt dat deze naar haar aard bli jft voortduren totdat 

de Opdrachtgever schriftelijk verklaard heeft dat de Opdrachtnemer de met de 

Opdracht gepaard gaande social return verplichting volledig is nagekomen. 

8.6. Indien opdrachtnemer zijn social return prestatieafspraak als bedoeld in lid 2 van dit 

artikel niet volledig nagekomen is, is de Opdrachtgever bevoegd een boete op te leggen. 

De boete zal gesteld worden op een bedrag gebaseerd op de mate waarin 

Opdrachtnemer zijn social return verplichting niet is nagekomen. 

II. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

Artikel 9. Algemeen 

9.1. De in te zamelen afvalstoffen moeten door de inwoner overeenkomstig de plaatselijke 

regelgeving worden aangeboden en geplaatst. Op andere wijze aangeboden afvalstoffen 

worden in beginsel niet ingezameld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de 

Opdrachtgever. Dit dient op de dag van inzameling door Opdrachtgever te worden 

gemeld aan Opdrachtnemer. 

9.2. Alle werkzaamheden voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden geacht te 

zijn inbegrepen in de totale kosten van de dienstverlening tenzij expliciet anders 

vermeld. 

Artikel 10. Werkwijze 
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10.1. Opdrachtnemer handelt bij de uitvoering van de Opdracht conform de wet ten, 

verordeningen, besluiten en voorschriften die door de rijksoverheid, provinciale en 

gemeentelijke overheid zijn vastgesteld ten aanzien van afvalinzameling en transport. 

Voor zover een activiteit (nog) niet onder een regeling valt handelt de Opdrachtnemer 

met inachtneming van de vereiste zorg voor het milieu. 

10.2. Opdrachtnemer verricht de inzameling in overeenstemming met onderhavige 

overeenkomst en het overeengekomen inzamelplan. 

10.3. Opdrachtnemer dient na gunning het inzamelplan te verf i jnen, waarin de 

inzamelwerkzaamheden, frequentie, de wijze van inzameling, de inzameldagen en de 

volgorde van inzameling in wijken en buitengebieden worden beschreven. De routes 

worden afgestemd met Opdrachtgever en worden op efficiënte en milieu-hygiënische 

wijze (minst milieubelastend) volgens voorschriften van Opdrachtgever opgesteld. Het 

inzamelplan wordt gezamenlijk besproken en geaccordeerd door Opdrachtgever. Het 

afval dient te worden ingezameld volgens de in het inzamelplan aangegeven routes. 

10.4. Containers dienen ti jdig c.q. conform onderhavige overeenkomst en eventueel nadere 

afspraken (frequentie en/of vulgraad) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zoals 

verwoordt in het inzamelplan geledigd te worden. In geval van het niet ti jdig ledigen van 

één of meerdere containers per route bedraagt de boete C 500 per route per keer. 

10.5. Indien Opdrachtgever besluit de inzameling anders te organiseren dan is voorzien in 

onderhavige aanbesteding, dan verleent Opdrachtnemer hieraan zijn medewerking. Het 

anders organiseren kan bijvoorbeeld een andere inzamelfrequentie inhouden. In deze 

situaties, met uitzondering van reeds voorziene wijzigingen zoals benoemd in de 

aanbestedingsleidraad, maken Opdrachtgever en -nemer nadere afspraken omtrent de 

uitvoering met elkaar. 

10.6. De afvalstoffen moeten worden afgevoerd naar een door de Opdrachtgever 

aangewezen Overslaglocatie. Het ingezamelde huishoudelijk afval dient bij de 

Overslaglocatie te worden gewogen en op aanwijzing van het personeel van de De 

afvalstoffen moeten worden afgevoerd naar een door de Opdrachtgever aangewezen 

Overslaglocatie. Het ingezamelde huishoudelijk afval dient bij de Overslaglocatie te 

worden gewogen en op aanwijzing van het personeel van de Overslaglocatie te worden 

gestort. 

10.7. Indien Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst een andere locatie 

aanwijst waarnaar de afvalstoffen moeten worden afgevoerd, dient Opdrachtnemer 

hieraan zijn volledige medewerking te verlenen en treden partijen in overleg over de 

gevolgen hiervan voor de hoogte van de vergoeding. 

10.8. Hierbij is het uitgangspunt dat indien de nieuwe overslaglocatie zich binnen een straal 

van 5 km ten opzichte van de oude overslaglocatie bevindt er geen onderlinge 

verrekening plaatsvindt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Indien de nieuwe 

overslaglocatie zich buiten een straal van 5 km ten opzichte van de oude overslaglocatie 

bevindt er onderlinge verrekening (zowel positief als negatief) van de meer- c.q. 

minderkosten plaatsvindt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

10.9. De overslaglocaties zijn onderdeel van de samenwerking van de gemeenten in de 

gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het is niet mogelijk om 

daarvan af te wijken. Afhankelijk van de overslaglocatie word t er een pasjessystematiek 

gehanteerd waaraan Opdrachtnemer moet voldoen. Hierbij dient rekening te worden 

gehouden dat pasjes vóór inzameling moeten worden aangevraagd. 

10.10. Het verkeer wordt zo min mogelijk gehinderd bij de uitvoering van de werkzaamheden. 

Hierbij dient onder andere rekening te worden gehouden met schoolomgevingen en 

bijbehorende t i jden. 
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10.11. Het is Opdrachtnemer verboden gelijktijdig met hetzelfde inzamelvoertuig als dat 

waarmee de Opdracht wordt uitgevoerd afvalstoffen van meerdere gemeenten en/of 

derden in te zamelen en/of af te voeren. Indien Opdrachtnemer toch gelijktijdig 

afvalstoffen van meerdere gemeenten en/of derden inzamelt en/of afvoert staat hierop 

een straf van C 10.000 per overtreding. 

10.12. Opdrachtnemer is bereid en in staat illegaal geplaatst afval (illegale stort) op te halen en 

te vervoeren naar het overlaadstation na goedkeuring en overleg met de 

Opdrachtgever. Deze werkzaamheden zullen worden gefactureerd op basis van 

nacalculatie voorzien van gedetailleerde specificatie voorzien van km registratie, 

urenbesteding, uurtarieven en datum en ti jdstip van dienstverlening. 

10.13. Containers welke een andere fractie bevatten dan waarvoor bedoeld, worden in 

principe niet geleegd. Indien gewenst door Opdrachtgever wordt op de betreffende 

container een waarschuwingskaart gehangen. Het betreft hier met name vervuiling met 

gevaarlijk afval en het waarborgen van de kwaliteit van het GFT en PMD. Hierover 

worden nadere afspraken gemaakt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in het 

inzamelplan. 

10.14. Al het in de directe omgeving van de verzamelcontainers bevindende zwerfafval (binnen 

een straal van 6 meter) dient te worden verwijderd en de containerlocatie dient 

bezemschoon te zijn. Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor afvoer van het zwerfafval 

naar de betreffende Overslaglocatie. Kosten hiervoor worden niet verrekend door 

Opdrachtnemer. 

10.15. Indien bijplaatsing qua samenstelling gelijksoortig afval betreft en qua maatvoering in 

het inzamelvoertuig past dient Opdrachtnemer deze bijplaatsing kosteloos mee te 

nemen. Wanneer afvalstoffen die niet thuishoren in en/of passen in het inzamelvoertuig 

zijn bijgeplaatst neemt Opdrachtnemer direct telefonisch contact op met 

Opdrachtgever, maakt melding van de bijplaatsing waarna Opdrachtgever en -nemer in 

overleg treden over de (wijze van) verwijdering en de hiermee gemoeide kosten. 

Nadere afspraken tussen Opdrachtgever en -nemer inzake procedure bijplaatsing 

kunnen worden vastgelegd in het inzamelplan. 

10.16. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle afvalstoffen in het inzamelvoertuig worden 

gestort. Tijdens de belading gemorste afvalstoffen moeten meteen worden opgeruimd. 

Hiertoe beschikt het personeel op het inzamelvoertuig over het benodigde materieel. Er 

mag geen percolaat lekken uit het inzamelvoertuig. 

10.17. Na lediging dienen de containers teruggezet te worden op dezelfde plaats. Hierbij geldt 

(in ieder geval) het volgende: 
» niet op fietspad; 
» geen belemmering doorgaande weg; 
» geen belemmering toegang erven en woningen. 

Indien door nalatigheid van Opdrachtnemer een container beschadigd wordt , vergoedt 
Opdrachtnemer de nieuwprijs aan Opdrachtgever. 

10.18. De verschillende fracties worden gescheiden (van elkaar) ingezameld en 

getransporteerd naar de Overslaglocatie. Verschillende fracties mogen niet met één 

voertuig worden ingezameld en/of getransporteerd. 

10.19. Opdrachtnemer is verantwoordeli jk voor het regelen van afvalstroomnummers en de 

administratieve handelingen ten behoeve van transport van het huishoudelijk afval naar 

de Overslaglocatie. 

10.20. Opdrachtgever ontvangt rechtstreekse telefoonnummers en mailadressen van de 

operationeel contactpersoon en planning van de Opdrachtnemer. Operationeel 
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contactpersoon Opdrachtnemer dient voor Opdrachtgever te allen ti jde bereikbaar te 

zijn tijdens kantooruren en op zaterdag indien het een inzameldag betreft. 

10.21. Het personeel van het inzamelvoertuig dient tijdens de inzameling voor Opdrachtnemer 

bereikbaar te zijn. 

10.22. Het aanmelden van een afspraak voor de aan huis inzameling van grof huishoudelijk 

afval door Opdrachtnemer geschiedt danwel via Opdrachtgever of rechtstreeks door 

inwoners van de gemeente van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.. 

Artikel 11. Tijdstip van inzameling 

11.1. Het (digitale) jaarlijks overzicht van inzameldagen, inclusief de vervangende 

inzameldagen voor feestdagen moet ten minste 8 weken voor de geplande 

verspreidingsdatum van de jaarlijkse afvalkalender gereed zijn. Deze afvalkalender 

wordt elk jaar in december door Opdrachtgever verspreid. 

11.2. De inzameling vindt plaats op werkdagen tussen 07.30u en 17.00u. Opdrachtnemer 

dient hierbij rekening te houden met de reguliere openingstijden van overlaadstations 

en verwerkingsinrichtingen. 

11.3. Afvalstoffen worden niet ingezameld op zaterdag, zondag en algemeen erkende 

feestdagen. Als in verband met (een) feestdag(en), het afval niet op de reguliere 

inzameldag ingezameld wordt , word t in overleg met de Opdrachtgever een andere dag 

vastgesteld. Deze inhaaldag kan, maar hoeft geen zaterdag te zijn. Kosten voor 

communiceren inhaaldagen zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Welke partij 

(Opdrachtgever of -nemer) de kosten voor wijzigen van inzameldagen voor zijn rekening 

dient te nemen is afhankelijk van welke partij met het verzoek to t wijziging van de 

inzameldagen komt. Wanneer Opdrachtnemer een verzoek indient om de inzameldagen 

te wijzigen zijn de kosten hiervan voor Opdrachtnemer. 

11.4. Opdrachtnemer is in redelijkheid verplicht zijn medewerking te verlenen met betrekking 

to t wijzigingen van vaste ophaaldagen, zonder dat Opdrachtnemer hiervoor extra 

kosten in rekening kan brengen bij Opdrachtgever. 

11.5. De inzameling dient onder alle weersomstandigheden plaats te vinden behoudens die 

omstandigheden die gevaar opleveren voor inzamelaar en de inwoners. Bij een 

dergelijke omstandigheid zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer. 

Artikel 12. Materieel van Opdrachtnemer 
12.1. De inzamelvoertuigen dienen te voldoen aan de toepasselijke regelgeving (o.a. 

Arbowetgeving- en Wegenverkeerswet) en te zijn afgestemd op de in de gemeente 

toegepaste aanbiedingsvormen van afvalstoffen. 

12.2. Het inzamelvoertuig ziet er netjes, schoon en verzorgd uit. 

12.3. Op het inzamelvoertuig moet de naam van het bedrijf staan en duidelijk moet zijn dat 

het inzamelvoertuig bestemd is voor het inzamelen van afvalstoffen. 

12.4. Op het inzamelvoertuig staat het te lefoonnummer van het klachtenmeldpunt van de 

Opdrachtnemer vermeld of andere door Opdrachtgever gewenste uitingen. 

12.5. Het inzamelvoertuig dient in ieder geval te beschikken over achteruitri jdsignalering, 

snelheidsbegrenzer, dodehoekspiegel, zwaailichten en telefoon of een ander 

communicatiemiddel dat tijdens de inzamelingstijden een verbinding biedt met het 

inzamelbedrijf en via deze met Opdrachtgever. 

12.6. Het laadgedeelte van het inzamelvoertuig dat is bestemd voor de inzameling van GFT en 

PMD dient, voordat met de inzameling wordt aangevangen, voldoende te zijn gereinigd 

van stoffen die de kwaliteit van de ingezamelde fractie aantasten. 
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12.7. Opdrachtnemer is verplicht de werkzaamheden uit te voeren met materieel dat in 

goede staat van onderhoud verkeert, en voldoet aan de wettel i jke voorschriften, 

waardoor geen beschadiging van inzamelmiddelen kan ontstaan. 

12.8. Onderhoudswerkzaamheden worden, behoudens calamiteiten, zodanig gepland dat de 

inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente niet word t verstoord. 

Opdrachtnemer is verantwoordeli jk voor de continuïteit van de afvalinzameling. Indien 

nodig zorgt Opdrachtnemer voor vervangend materieel. 

12.9. Inzamelvoertuigen (achterladers en/of zijladers) dienen te voldoen aan de eisen zoals 

opgenomen in NEN-EN 1501 en geschikt te zijn voor de inzameling van de aanwezige 

inzamelmiddelen. 

12.10. Uiterlijk per 1 juli 2019 dienen de inzamelvoertuigen van Opdrachtnemer minimaal te 

voldoen aan de norm waarmee Opdrachtnemer haar inschrijving heeft gedaan op basis 

waarvan de opdracht gegund is aan Opdrachtnemer. 

12.11. Het gebruik van zijladers bij de inzameling is enkel toegestaan wanneer dit in het 

inzamelplan is overeengekomen met Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer zijbelading 

wenst toe te passen en dit is overeen gekomen met Opdrachtgever zijn alle 

invoeringskosten (zoals voorlichtingskosten en kosten van het aanpassen van 

opstelplaatsen) - indien van toepassing - voor rekening van Opdrachtnemer. 

12.12. Het staat de Opdrachtgever vrij om de inzet van voertuigen te controleren middels 

weegbonnen en inzage de voertuigenadministratie van de opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer dient te allen ti jde mee te werken met het leveren van de gevraagde 

weegbonnen, dan wel voertuigenadministratie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

tijdens de uitvoering de inzet van duurzamere voertuigen dan opgegeven bij de 

inschrijving, is toegestaan. 

Artikel 13. Inzet van personeel 
13.1. Opdrachtnemer zet voor de uitvoering van de Opdracht personeel in dat goed 

geïnstrueerd is, over voldoende kennis inzake wettel i jke eisen beschikt en over de 

nodige vakkennis. 

13.2. Personeel dat wordt ingezet als chauffeur bij de uitvoering van de Opdracht heeft een 

training gevolgd en succesvol afgerond die is gebaseerd op de principes van "Het 

nieuwe r i jden" of een daarmee ten minste gelijkwaardige training 

(www.hetnieuweri jden.nl). Ook tijdelijk personeel dat wordt ingezet als chauffeur dient 

vakbekwaam te zijn en de training "Het nieuwe r i jden" of een gelijkwaardige training te 

volgen. 

13.3. Opdrachtnemer neemt bij haar bedrijfsvoering de bepalingen in acht die volgens de 

Arbeidsomstandighedenwet en overige toepasselijke wetgeving zijn gesteld. 

13.4. De Opdrachtnemer ziet erop toe dat haar personeel en haar in te zetten 

uitzendkrachten en vrijwil l igers: 
» instructies ten aanzien van veiligheid in acht neemt; 
» wettel i jke voorgeschreven beschermende kleding en eventueel andere 

beschermingsmiddelen draagt; 
» kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de Opdracht 

worden aangetroffen op het gemeentehuis deponeert; 
» zich correct en klantvriendelijk gedraagt ten opzichte van het publiek; 
» over de vereiste fysieke gesteldheid beschikt; 
» werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende middelen en andere 

het rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen; 
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» voldoende het vakjargon in de Nederlandse taal beheerst om onderling te kunnen 
communiceren ten behoeve van een goede en veilige uitvoering van de 
inzamelwerkzaamheden; 

» geen fooi in ontvangst neemt; 
» een minimale leefti jd van 18 jaar hebben. 

13.5. Bij het niet nakomen van het gestelde in dit artikel kan Opdrachtgever te allen t i jde, na 

schriftelijk en gemotiveerd verzoek, verlangen dat een of meerdere personeelsleden 

van de Opdrachtnemer worden vervangen door anderen. Opdrachtnemer dient hieraan 

direct gehoor te geven. 

Artikel 14. Afvoer en weging 
14.1. Het afval wordt gewogen en geregistreerd conform het Besluit melden en registreren. 

14.2. Opdrachtnemer stel op verzoek van Opdrachtgever onmiddelli jk de weeg- en 

begeleidingsbrieven ter beschikking. 

14.3. De Opdrachtnemer dient op de hoogte te zijn van de door de verwerkers gehanteerde 

acceptatievoorwaarden en ervoor te zorgen dat hieraan word t voldaan. 

14.4. De Opdrachtnemer is verplicht de weegbrieven van het overlaadstation te gebruiken en 

het reglement van het overlaadstation na te leven. Pasjes op de Overslaglocaties dienen 

zorgvuldig en juist te worden gebruikt. Bij onjuist en/of het niet gebruiken van de pasjes 

staat een boete van C 250 per keer. 

Artikel 15. Routeplanning 
15.1. Uiterlijk 1 oktober van ieder jaar zal Opdrachtnemer het inzamelplan actualiseren. In het 

inzamelplan worden minimaal de wekelijkse inzamelwerkzaamheden, de inzameldagen 

en de volgorde van inzameling in wijken en buitengebieden beschreven. De 

inzamelstructuur van de Opdrachtgever moet in het inzamelplan worden gevolgd. 

15.2. De vastgestelde dagroutes dienen zo veel mogelijk op dezelfde ti jd te worden gereden. 

15.3. De routes kunnen te allen t i jde in geval van werkzaamheden of om andere redenen 

kosteloos in overleg met Opdrachtgever worden herzien. Van de routes mag zonder 

voorafgaande toestemming van Opdrachtgever niet worden afgeweken. 

Artikel 16. Communicatie extern 
16.1. Opdrachtgever draagt zorg voor de bekendmaking onder de inwoners van de gemeente 

van de inzameldagen, de aanbiedingsvorm en de plaats waar de afvalstoffen moeten 

worden aangeboden. 

16.2. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan zelfstandig of zonder toestemming van 

Opdrachtgever foldermateriaal of andere informatie onder inwoners van Opdrachtgever 

te verspreiden. 

Artikel 17. Klachten, overleg en rapportage 
17.1. Klachten c.q. meldingen door inwoners komen rechtstreeks telefonisch binnen bij 

Opdrachtnemer. 

17.2. Opdrachtnemer draagt zorg voor het oplossen van klachten binnen een periode van 24 

uur. Van de periode van 24 uur mag alleen met toestemming van Opdrachtgever 

worden afgeweken. 

17.3. Opdrachtnemer zorgt voor een deugdelijke klachtenregistratie (meldingen en wijze van 

afdoening), welke maandelijks aan Opdrachtgever wordt verstrekt. 
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17.4. Opdrachtnemer neemt deel in periodiek overleg dat minimaal 2 keer per jaar 

plaatsvindt, waarin aspecten als werkprocessen, klachtenafhandeling et cetera worden 

besproken. 

17.5. Jaarlijks voor 1 februari dient inzamelaar een jaarrapportage op te stellen met daarin 

informatie over de afvalinzameling (zie lid 7 van dit artikel) in het voorgaande jaar. Deze 

jaarrapportage bestaat uit een cijfermatig deel met een daarbij behorende toelichting. 

Tevens bevat de jaarrapportage een beknopte analyse van de ontwikkelingen. 

Daarnaast is Opdrachtnemer verplicht om jaarlijks alle gegevens en informatie met 

betrekking to t de uitvoering van de Opdracht ordelijk gerangschikt, overzichtelijk en 

toegankelijk voor derden ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever. 

17.6. Binnen een maand na afloop van ieder kwartaal dient inzamelaar een 

kwartaalrapportage (zie lid 8 van dit artikel) op te stellen met daarin een cijfermatige 

weergave van de resultaten van de afvalinzameling in het voorgaande kwartaal. Binnen 

twee weken na afloop van iedere maand dient inzamelaar een maandrapportage op te 

stellen met daarin een cijfermatige weergave van de resultaten van de afvalinzameling 

in de voorgaande maand (zie lid 8 van dit artikel). 

17.7. Binnen twee weken na afloop van iedere maand dient inzamelaar een maandrapportage 

op te stellen met daarin een cijfermatige weergave van de resultaten van de 

afvalinzameling in de voorgaande maand. In de rapportage is in ieder geval opgenomen: 
» ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afval minicontainers per fractie; 
» ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afval verzamelcontainers per fractie; 
» tonnage opgeruimd bijgeplaatst afval; 
» tonnage opgeruimd illegaal afval; 
» totaal ontvangen klachten (melding en wijze van afdoening); 
» een overzicht van het aantal uitgevallen containers; 
» aantal ledigingen per verzamelcontainers; 
» een overzicht waar en hoeveel grof huishoudelijk restafval aan huis is opgehaald; 
» overzicht van alle routes op vrachtniveau. Alle routeinformatie zoals kenteken, 

voertuig, t i jdstip, gewichten, afval(stroomnummer), e.d. 
Opdrachtgever is gerechtigd alle rapportagegegevens aan derden ter beschikking te 
stellen ten behoeve van toekomstige aanbestedingen. 

Artikel 18. Schade 
18.1. Opdrachtnemer dient er alles aan te doen om schade te vermijden c.q. te voorkomen. 

18.2. Opdrachtnemer heeft hierbij een meldplicht richting Opdrachtgever. De termijn 

waarbinnen de melding van schade dient plaats te vinden is maximaal 24 uur. 

Afhandeling van de schade vindt zo spoedig mogelijk plaats. 

18.3. In geval van schade, aan bijvoorbeeld containers, straatwerk en particulier eigendom, 

beoordeelt Opdrachtgever in redelijkheid en billijkheid of dit te wi j ten is aan personeel 

of materieel van Opdrachtnemer. Indien hiervan sprake is zijn de kosten voor reparatie 

van de schade en/of vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer. 

Artikel 19. Chips 

19.1. Opdrachtnemer leest c.q. is in staat de chips van de containers van Opdrachtgever uit te 
lezen. 

Artikel 20. Aansprakelijkheid 

20.1. De Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de Opdracht aan de vigerende 
veiligheids- en milieubeschermende voorschriften. 
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20.2. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever of door 
ingeschakelde derden wordt geleden voortvloeiende uit de uitvoering van de 
werkzaamheden ingevolge deze overeenkomst, dan wel het gevolg zijn van het niet-
naleven van wetgeving of van een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst 
waardoor niet de benodigde veiligheid wordt geboden, ongeacht of de schade is 
veroorzaakt door de Opdrachtnemer zelf, haar personeel en/of onderaannemers dan 
wel degenen die door de Opdrachtnemer op welke andere wijze dan ook bij de 
uitvoering van de Opdracht betrokken zijn. 

20.3. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die - in welke vorm dan ook - door de 
Opdrachtnemer wordt geleden als gevolg van of in verband met een onrechtmatige 
daad of een toerekenbare tekortkoming door Opdrachtgever onder de overeenkomst, 
tenzij die schade het gevolg is van de grove schuld of opzet van Opdrachtgever. 
Opdrachtgever is jegens de Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
waaronder mede begrepen: gevolgschade, vertragingsschade en schade wegens 
gederfde winst. 

20.4. De Opdrachtnemer dient verzekerd te zijn tegen haar contractuele en wettel i jke 
aansprakelijkheden conform de wettel i jke verplichtingen. 

20.5. De Opdrachtnemer dient verzekerd te zijn tegen beroepsaansprakelijkheden met een 
dekking van minimaal C 2.500.000 per gebeurtenis of reeks van samenhangende 
gebeurtenissen. 

20.6. De Opdrachtnemer dient verzekerd te zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheden met een 
dekking van minimaal C 1.250.000 per jaar. 

20.7. Voorts verleent Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever inzage in de 
originele verzekeringspolissen en verplicht zich de betalingsbewijzen te overleggen ten 
aanzien van de betaalde verzekeringspremies. 

20.8. Indien één van partijen door een derde wordt aangesproken to t vergoeding van door 
die derde geleden schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst, stelt de 
gedaagde partij zijn wederpart i j onder de overeenkomst daarvan met bekwame spoed 
schriftelijk in kennis. 

III. FINANCIËLE BEPALINGEN 

Artikel 21. Prijzen, meerwerk en minderwerk 

21.1. De vergoeding die Opdrachtgever per jaar voor de inzameling van het huishoudelijk 

afval aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, wordt berekend als het product van de uit 

te voeren diensten en het door de Opdrachtnemer ingeschreven tarief per dienst. Zie 

voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding per jaar (prijspeil 1 januari 

2019) de bijlage inschrijfformulier. 

21.2. Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever een combinatiekort ing van 0% op de totale 

jaarlijkse opdrachtsom. De combinatiekorting wordt jaarlijks eenmalig verrekend in de 

eindafrekening. De combinatiekorting komt te vervallen indien het binnen dezelfde 

aanbesteding ontstane afvalinzamelingscontract van een andere gemeente die binnen 

dezelfde combinatie viel niet verlengd wordt . 

21.3. Meerwerk wordt alleen verrekend indien hiertoe vooraf door de Opdrachtgever 

schriftelijk opdracht is verleend. 

21.4. De onkosten en opbrengsten verbonden aan de uitvoering van deze overeenkomst zijn 

in de vergoedingen in onderhavig artikel inbegrepen. 

21.5. Tariefswijzigingen voorvloeiend uit de door de rijksoverheid opgelegde heffingen en/of 

belastingen of andere regelgeving, welke derhalve voor alle Nederlandse gemeenten 

van toepassing zijn, kunnen 1 op 1 worden doorbelast aan Opdrachtgever. 
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21.6. In geval van een substantiële stijging (of daling) van de uitvoeringskosten per dienst van 

Opdrachtnemer welke het gevolg zijn van een beleidswijziging van Opdrachtgever (dat 

wil zeggen een stijging of daling met meer dan ten opzichte van de 

uitvoeringskosten per dienst waarop de tarieven waarmee is ingeschreven door 

Opdrachtnemer zijn gebaseerd), kan een overleg over de tarieven worden belegd 

waarbij Opdrachtgever (in geval van een stijging) of Opdrachtnemer (in het geval van 

een daling) een (gedeeltelijke) verrekening kan toewijzen. Hierbij is een open 

kostprijscalculatie het uitgangspunt. Indien noodzakelijk kunnen Opdrachtgever en -

nemer daarbij een onafhankelijke kostendeskundige aanwijzen voor een second opinion 

op deze calculatie. Wanneer gemeenten voor een specifieke dienst hebben gekozen 

voor een tariefstelling per ton , mag bij een gemeentelijke beleidswijziging een afwijking 

van de tonnages als (alternatieve) maatstaf worden gehanteerd, waarbij overleg over de 

tarieven kan plaatsvinden indien de ingezamelde tonnages met meer dan 15% afwijken 

ten opzichte van de situatie voor de wijziging. De tarieven kunnen jaarlijks op 1 januari 

middels indexering worden aangepast op basis van de indexeringen zoals bepaald in lid 

7 van dit artikel. De procentuele wijziging wordt op tienden nauwkeurig (één cijfer 

achter de komma) afgerond. De tarieven kunnen voor de eerste keer op 1 januari 2020 

worden geïndexeerd. 

21.7. De indexering betreft de som van: 0,5*loonindex + 0,5*NEA-index. Loonindex CBS voor 

CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen voor particuliere bedrijven (jaar 

2000 = 100). NEA-index voor Binnenlands vrachtautovervoer algemene distributie solo 

(inclusief congestie en inclusief brandstofkostenontwikkeling). 

21.8. De indexering van de prijzen voor de voorschotnota's wordt in december bepaald 

uitgaande van de CBS-cijfers voor de voorgaande 12 maanden en de raming van NEA 

voor het komende jaar. 

21.9. Bij de eindafrekening wordt de indexering definit ief vastgesteld uitgaande van de CBS-

cijfers over het afgelopen kalenderjaar en het definitieve indexcijfer van NEA voor het 

afgelopen kalenderjaar. 

Artikel 22. Facturering en betaling 
22.1. De kosten die in rekening worden gebracht voor de te verrichten werkzaamheden zijn 

gebaseerd op werkeli jk afgevoerde hoeveelheden per afvalstroom en/of aantal 

aansluitingen en/of aantal ledigingen. 

22.2. Binnen veertien dagen na de eerste dag van elke kalendermaand zal Opdrachtnemer de 

Opdrachtgever een voorschotnota zenden voor de daarop volgende kalendermaand op 

basis van één twaalfde deel van de uitkomst van het aantal door de Opdrachtgever 

geraamde tonnen. De Opdrachtgever zal t i jdig voor aanvang van het boekjaar een 

opgave verstrekken van de geraamde hoeveelheden aangeleverd afval. 

22.3. Facturen dienen bij voorkeur digitaal verzonden te worden aan facturen@oudewater.nl 

onder vermelding van klantnummer en factuurnummer. Bij verzending van 

facturen per post: Gemeente Oudewater, postbus 100, 3420 DC Oudewater. Op verzoek 

van de Opdrachtgever kunnen de facturen per post toegezonden te worden. 

22.4. De Opdrachtgever verplicht zich het bedrag van de door haar toegezonden facturen 

telkens binnen 30 dagen na verzending te voldoen. Bij overschrijding van de 

betalingstermijn is Opdrachtnemer gerechtigd de wettel i jk rente in rekening te brengen. 

Verrekening van boetebedragen en/of verrekening van extra gemaakte kosten ten 

behoeve van meerwerk worden separaat gefactureerd. 

22.5. Bij niet tijdige of onjuiste uitvoering van de werkzaamheden waarbij de continuïteit van 

de afvalverwijdering door Opdrachtgever in het gedrang komt, verwij tbaar aan de 
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Opdrachtnemer, dan zal de Opdrachtnemer een boete van C 5.000 verschuldigd zijn aan 

de Opdrachtgever voor elke dag dat de uitvoering niet heeft plaatsgevonden 

onverminderd de overige rechten van de Opdrachtgever, waaronder het recht om 

schadevergoeding te vorderen. De boete kan oplopen to t een maximum van 20% van 

het totale jaarbedrag voor de Opdracht, onverminderd het recht van Opdrachtgever 

nakoming te eisen respectievelijk de overeenkomst door de burgerlijke rechter c.q. door 

een schriftelijke verklaring te ontbinden en de verplichtingen van de Opdrachtnemer om 

te zetten in een vervangende schadevergoeding ingeval de tekortkoming van de 

Opdrachtnemer dat rechtvaardigt. 

22.6. De eindafrekening vindt jaarlijks voor 1 februari plaats op basis van de door 

Opdrachtgever goedgekeurde werkelijk aangeboden hoeveelheid afvalstoffen en/of 

aantal aansluitingen en/of aantal ledigingen over het afgelopen jaar. 

IV. WIJZIGING OVEREENKOMST 

Artikel 23. Wijziging overeenkomst 

23.1. Opdrachtgever heeft het recht om wijzigingen buiten het contractuele kader met de 
Opdrachtnemer overeen te komen indien dit door een onvoorziene gebeurtenis 
noodzakelijk is of uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid, nadere wet 
en/of regelgeving of de volksgezondheid gerechtvaardigd is. 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 een 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. 

23.2. Veranderingen in de overeenkomst behoeven de instemming van zowel Opdrachtgever 
als Opdrachtnemer. 

23.3. De overeenkomst kan slechts worden gewijzigd en afstand van enig daaruit 
voortvloeiend recht kan slechts worden aangenomen, indien dit schriftelijk is 
vastgelegd, gedateerd en ondertekend door beide parti jen. 

V. EINDE OVEREENKOMST 

Artikel 24. Overdracht na einde Overeenkomst 
24.1. Opdrachtnemer is verplicht om ti jdig voor het moment van beëindiging van de 

Overeenkomst, alle gegevens en informatie over te dragen aan Opdrachtgever. Nadat 

de Overeenkomst is geëindigd - ongeacht of dat het gevolg is van het verstrijken van de 

bepaalde ti jd of van ontbinding of van tussentijdse beëindiging - is de Opdrachtnemer 

gehouden om alle gegevens en informatie met betrekking to t de uitvoering van de 

Opdracht ordelijk gerangschikt, overzichtelijk en toegankelijk voor derden kosteloos ter 

beschikking te stellen aan de Opdrachtgever en -eveneens mee te werken aan een 

eventuele overgang naar een derde die vergelijkbare taken krijgt als de Opdrachtnemer, 

zoals beschreven in artikel 3.4. 

Artikel 25. Opschorting en ontbinding (deel) van de overeenkomst 

25.1. Indien één of meer bepalingen van de onverbindend zou(den) blijken te zijn, dan blijven 
de overige bepalingen van kracht. 
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25.2. De overeenkomst bli jft na de genoemde einddatum gelden voor zover voor een goede 
afwikkeling van de rechtsverhoudingen tussen partijen dat vereist. Na de einddatum zal 
Opdrachtgever echter niet meer to t levering van afval en zal de Opdrachtnemer niet 
meer to t transport en overslag daarvan verplicht zijn. 

25.3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds per aangetekende brief te 
ontbinden, zonder dat Opdrachtgever, uit enigerlei hoofde gehouden is to t 
schadevergoeding van dóór de Opdrachtnemer in dit verband met deze ontbinding 
geleden schade: 

» indien de Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in het 
nakomen van haar verplichtingen onder de overeenkomst en de Opdrachtnemer 
deze niet binnen een redelijke termijn na daartoe door Opdrachtgever te zijn 
aangemaand alsnog correct nakomt; 

» met onmiddelli jke ingang: indien Opdrachtnemer niet meer over de vereiste 
vergunningen beschikt; 

» met onmiddelli jke ingang: indien de Opdrachtnemer niet meer voldoet aan de 
selectie-eisen en voorwaarde voor gunning als opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad dat onderdeel is van deze overeenkomst; 

» met onmiddelli jke ingang: ingeval van het faillissement van de Opdrachtnemer of 
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. 

25.4. 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 Opdrachtgever to t enige 
schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder 
toekomende rechten daaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op volledige 
schadevergoeding. 

25.5. Opdrachtgever is overigens zonder meer gerechtigd de overeenkomst met de 
Opdrachtnemer met onmiddelli jke ingang te beëindigen, in het geval van een 
rechterlijke procedure of uitspraak in verband met de Europese 
aanbestedingsprocedure welke is voorafgegaan aan de feitelijke totstandkoming van 
deze overeenkomst. 

Artikel 26. Toepasselijk recht en geschillen 

26.1. 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 Midden-Nederland te Utrecht, tenzij dwingend recht anders 
bepaald. 
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Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend door: 

Opdrachtgever : Gemeente Oudewater Opdrachtnemer: 
Naam bedrijf : Cyclus N.V. 

Vertegenwoordigd door: 
Naam : Dhr. P. Verhoeve 

Vertegenwoordigd door: 
Naam : Dhr. J.T.W. Krapels 

Plaats : 
Datum : 

Plaats : 
Datum : 

Handtekening : Handtekening : 
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