Model samenwerkingsovereenkomst gemeente/afvalintercommunale en het
kringloopcentrum
De gemeente ............................................. , vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
............................... burgemeester en de heer/mevrouw...................................... secretaris, in
uitvoering van een besluit van het College van burgemeester en schepenen/de gemeenteraad van
..........................
hierna genoemd “de gemeente”
OF
De afvalintercommunale ....................................................... , vertegenwoordigd door de
heer/mevrouw ................................... voorzitter, de heer/mevrouw....................... secretaris en
de heer/mevrouw ....................................... directeur, in uitvoering van een besluit van de Raad
van Bestuur van .........................
hierna genoemd “de afvalintercommunale”
EN
Het kringloopcentrum ........................................................... gevestigd te
..................................... vertegenwoordigd door...................................... directeur
hierna genoemd “het kringloopcentrum”
komen overeen hetgeen volgt:
Artikel 1. Juridisch kader
De gemeente stimuleert lokaal producthergebruik door minstens een overeenkomst af te sluiten met
een door OVAM erkend kringloopcentrum.1
Hergebruik : elke handeling waarbij voorwerpen of componenten van voorwerpen die geen
afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. ²
Kringloopgoederen of herbruikbare goederen : potentieel herbruikbare goederen die door een door de
OVAM erkend kringloopcentrum worden ingezameld, opgeslagen, gesorteerd, eventueel hersteld en
verkocht met hergebruik als doel ³
Artikel 2. Inhoud van de opdracht
Het kringloopcentrum biedt diensten aan voor preventie van huishoudelijke afvalstoffen en met
huishoudens vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en lokale tewerkstelling met het oog op
producthhergebruik. Dit vindt plaats in het verzorgingsgebied, de gemeenten toegewezen in het
individueel erkenningsbesluit. Dit houdt onder andere in het inzamelen op afroep of op aanvraag van
potentieel herbruikbare goederen en een samenwerking in het kader van een specifieke opdracht of
overeenkomst.
Deze samenwerking ontstaat uit de doelstelling uit het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen van
de OVAM waarbij de kringloopsector 7 kg hergebruik moet realiseren tegen 2022. Hierbij is een goede
samenwerking met en ondersteuning van de lokale besturen essentieel. De regierol voor preventie
van huishoudelijk afval is toegekend aan de lokale besturen.
Artikel 3. Wederzijdse doorverwijzing en sensibilisering
§ 1. De gemeente/afvalintercommunale vermeldt in haar sensibiliserings- en informatiecampagnes
omtrent het gemeentelijk afvalstoffen- en materialenbeleid steeds de mogelijkheid voor de inwoners
om herbruikbare goederen rechtstreeks bij het kringloopcentrum of het recyclagepark aan te leveren,
of op te laten halen door het kringloopcentrum. De gemeente/afvalintercommunale bewaakt bij alle
inzamelacties op haar grondgebied de mogelijke meerwaarde voor lokaal hergebruik en brengt waar
nodig diensten en partners samen met kringloopcentra.
§ 2. Het kringloopcentrum zal bij aanmelding van niet-herbruikbare goederen de inwoners
doorverwijzen naar de ophaaldiensten van de gemeente/afvalintercommunale of naar het
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recyclagepark. Het kringloopcentrum beschikt over de correcte gegevens om deze informatie aan de
inwoners te kunnen verschaffen.
§ 3. Het kringloopcentrum en de gemeente/afvalintercommunale verbinden zich er toe om samen te
werken rond sensibilisering naar de burger op vlak van lokaal producthergebruik. In onderling overleg
wordt afgesproken via welke manier dit kan gebeuren (website, infokrantje, pers, campagnes …).
Artikel 4. Restfractie van het kringloopcentrum
§ 1. Met de restfractie van het kringloopcentrum worden de materialen bedoeld die door het
kringloopcentrum niet kunnen worden verkocht voor hergebruik. Deze omvatten zowel de nog
recycleerbare fracties als het restafval.
§ 2. Het kringloopcentrum is verantwoordelijk voor de correcte opslag en afvoer van de restfractie.
§ 3. Rond het restafval en recycleerbare fracties worden de volgende concrete afspraken gemaakt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Artikel 5. Vergoeding en facturatie
§ 1. De gemeente/afvalintercommunale betaalt een vergoeding aan het kringloopcentrum voor het
inzamelen, klaarmaken voor verkoop en verkopen van de potentieel herbruikbare goederen. De
gemeente/afvalintercommunale spreekt af hoe ze de vergoeding berekenen en kunnen hiervoor één
van de onderstaande scenario’s gebruiken.
§ 2. Opties:
1)

Het kringloopcentrum ontvangt van de gemeente/afvalintercommunale een vergoeding
gebaseerd op het aantal inwoners in combinatie met een vergoeding op basis van de
hoeveelheid hergebruik.

2)

Het kringloopcentrum ontvangt van de gemeente/afvalintercommunale een vergoeding op
basis van de hoeveelheid hergebruik.

De formule voor de berekening van de vergoeding is als volgt:
de ingezamelde hoeveelheid min de hoeveelheid doorgestuurd voor recyclage min het restafval.
a. Het kringloopcentrum registreert het aantal en de omschrijving van de opgehaalde en
binnengebrachte huishoudelijke herbruikbare producten. De berekening naar gewichten
gebeurt zoveel als mogelijk door het gebruik van werkelijk gewogen gewichten (indien
weegbalans aanwezig) of op basis van de door OVAM goedgekeurde artikeltypelijst.
b. Maandelijks/per kwartaal bezorgt het kringloopcentrum een overzichtsrapport van het
aantal producten die opnieuw werden hergebruikt aan de betrokken
gemeente/afvalintercommunale.
c. Het bedrag van de vergoeding bedraagt €............. /kg. (excl. BTW)
d. Voor die stromen waarvoor er een aanvaardingsplicht bestaat en waarvoor het
kringloopcentrum een vergoeding ontvangt via het beheersorganisme, wordt geen
vergoeding betaald.
e. De gemeente/afvalintercommunale betaalt de vergoeding uit na goedkeuring van de
maandstaat/het kwartaaloverzicht en uiterlijk dertig dagen na factuurdatum door storting
op het rekeningnummer ...........

Artikel 6. Andere overeenkomsten tussen het lokaal bestuur en het kringloopcentrum
§ 1. De gemeente/afvalintercommunale geeft nog andere vergoedingen, tussenkomsten, speciale
voorwaarden ten voordele van het kringloopcentrum :
§ 2. Het kringloopcentrum voert nog andere diensten uit in opdracht of ten voordelen van de lokale
besturen :

Artikel 7. Toezicht
§ 1. De gemeente/afvalintercommunale/het kringloopcentrum oefenen toezicht uit op de wederzijdse
naleving van deze overeenkomst. Op eenvoudige vraag worden alle nodige inlichtingen verstrekt en
kunnen gegevens met betrekking tot deze overeenkomst worden geraadpleegd.
§ 2. Deze overeenkomst kan gewijzigd worden mits schriftelijk akkoord van beide partijen.
De contactpersonen, telefoon en email voor de opvolging van de overenkomst, inclusief de
vergoedingen zijn (indien meerdere personen, specifiëren).
voor het kringloopcentrum :
voor het lokaal bestuur :

Artikel 8. Duur
Deze overeenkomst treedt in werking op .......... en kan door beide partijen jaarlijks opgezegd worden
mits inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
Artikel 9. Slotbepaling
§ 1. Deze overeenkomst is opgesteld in drie exemplaren te ...................... op ..................... en
wordt
ondertekend door de vertegenwoordigers van alle partijen, die hiermee verklaren elk één exemplaar
te hebben ontvangen.
§ 2. Eén ondertekend exemplaar wordt digitaal aan de OVAM, team Lokaal Materialenbeleid ter
informatie bezorgd. Bij latere wijzigingen, enkel de aanpassing of de wijziging doorsturen.

Voor de gemeente/afvalintercommunale

Voor het kringloopcentrum

