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Modelcontract 

 

Dit document is bedoeld als basisdocument voor de onderhandelingen tussen Fost Plus en de 
rechtspersonen van publiekrecht in het kader van de overdracht van de dienstverlening inzake 
selectieve inzameling en sortering van het Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong. 

Het modelcontract werd zo volledig mogelijk gemaakt en kan om die reden worden toegepast in 
alle gevallen (en in het bijzonder voor alle courante scenario´s1) die voorzien zijn in de Erkenning 
van Fost Plus.  

Het modelcontract doet echter geen afbreuk aan de contractsvrijheid van Partijen. Partijen kunnen 
afwijken van dit model voor zover zij binnen het wettelijke kader (met inbegrip van het 
Samenwerkingsakkoord) blijven. Fost Plus kan evenwel niets minder ter ondertekening voorstellen 
aan een rechtspersoon van publiekrecht dan wat voorzien is in het typecontract. De bedoeling van 
het modelcontract en de typebestekken is om het beginpunt te bepalen in de onderhandelingen 
tussen Fost Plus en een rechtspersoon van publiekrecht, niet het eindpunt. 

Naast ieder hoofdstuk, artikel of subartikel is een codering (A, B of C) aangebracht, welke naar het 
inzicht van de IVC het belang van het betreffend hoofdstuk, artikel of subartikel weergeeft: 

   

  A    :   dit hoofdstuk, artikel of subartikel is essentieel en mag in geen geval 
            worden geschrapt;  

  B   :   de IVC adviseert om dit hoofdstuk, artikel of subartikel niet te schrappen;  

  C   :   afhankelijk van het gekozen scenario, kan dit artikel of subartikel door 
            Partijen in gezamenlijk overleg worden geschrapt2;  

 

 

  

                                                
1 Echt uitzonderlijke scenario´s horen niet thuis in het modelcontract. 
2 Bij de aanvang van de onderhandelingen met het oog op het afsluiten van een overeenkomst 
kunnen Partijen in gezamenlijk overleg (bijvoorbeeld in een eerste vergadering) de niet-relevante 
bepalingen uit het modelcontract schrappen. Bijvoorbeeld: een intercommunale wenst glas enkel 
via glasbollen in te zamelen; de bepalingen omtrent glas huis-aan-huis zijn in dat geval niet 
relevant. Wanneer beide Partijen het niet eens zijn om een artikel te laten wegvallen, moet dit 
artikel blijven staan. Het omstandige modelcontract kan hierdoor leiden tot een korte en 
overzichtelijke overeenkomst.  
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TUSSEN 

Fost Plus v.z.w., een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke 
zetel te Olympiadenlaan 2 te 1140 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen 
onder het ondernemingsnummer 0447.550.872 (RPR Brussel), hierna geldig vertegenwoordigd 
door de heer Steven Boussemaere, Director Operations en de heer William Vermeir, Managing 
Director, ,  

 

Hierna genoemd "Fost Plus"; 

 

EN 

De rechtspersoon van publiek recht verantwoordelijk voor het grondgebied, met name de 
[ opdrachthoudende/dienstverlenende ]  vereniging [ naam ], gevestigd te [ straat - nr ] 
[ postnummer - gemeente ], ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het 
ondernemingsnummer [ xxxx.xxx.xxx ], hierna geldig vertegenwoordigd door [functie ], [ naam ], 
en [ naam ], [functie ], 

 

Hierna genoemd "de INTERCOMMUNALE";  

 

Hierna gezamenlijk de "Partijen" en afzonderlijk de “Partij” genoemd. 
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Preambule  A  

AANGEZIEN in het kader van de omzetting van de Europese richtlijn 94/62/CE van het Europese 
Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakkingen en verpakkingsafval de 
drie Gewesten op 4 november 2008 een samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het 
beheer van verpakkingsafval ( hierna “Samenwerkingsakkoord”) hebben afgesloten;  

AANGEZIEN Fost Plus in het kader van dit Samenwerkingsakkoord door de IVC werd erkend op 
19 december 2013 als Erkend organisme voor Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong voor 
een periode van 5 jaar ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 (B.S. 
23.01.2014); 

AANGEZIEN Fost Plus een overeenkomst dient te sluiten, met elke publiekrechtelijke rechtspersoon 
die territoriaal bevoegd is voor de inzameling van het Verpakkingsafval van huishoudelijke 
oorsprong overeenkomstig het modelcontract goedgekeurd door de IVC; 

AANGEZIEN de INTERCOMMUNALE op grond van haar statuten, gemeentelijke toelatingen en/of 
uitdrukkelijke opdracht optreedt als rechtspersoon van publiek recht die territoriaal bevoegd is en 
derhalve instaat voor de uitvoering van de huidige overeenkomst in de betrokken gemeenten 
aangesloten bij de INTERCOMMUNALE of die haar daartoe uitdrukkelijk opdracht hebben gegeven;  

AANGEZIEN Fost Plus onder meer instaat voor de coördinatie van het Selectief inzamelen, Sorteren 
en de Recyclage van het Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong , met het oog op het 
bereiken van de objectieven voor Recyclage en Nuttige toepassing opgelegd door het 
Samenwerkingsakkoord; 

AANGEZIEN Fost Plus een taak als openbare dienst vervult, onder controle van de overheid; 

AANGEZIEN dat de vergoeding van de kosten van inzameling en sortering van verpakkingsafval 
met het oog op Recyclage moet gebeuren volgens modaliteiten die zijn geïnspireerd op het 
gelijkheidsbeginsel en het beginsel van de vergoeding aan de reële en volledige kosten zoals 
uitgedrukt in het Samenwerkingsakkoord; 

AANGEZIEN Fost Plus voor de uitvoering van de selectieve inzameling en sortering samen wenst te 
werken met de INTERCOMMUNALE door beroep te doen op haar diensten; 

AANGEZIEN een geïntegreerde aanpak van de totale papier- en kartonfractie zich opdringt op het 
vlak van de selectieve inzameling omwille van de efficiëntie en de duidelijkheid. Bijgevolg kunnen 
papieren en kartonnen verpakkingen op het vlak van de selectieve huis-aan-huis-inzameling en de 
Recyclage niet los gezien worden van het overige papier- en kartonafval;  

AANGEZIEN de INTERCOMMUNALE bij voorkeur instaat voor de gunning van de markten voor 
Selectieve inzameling en Sortering en Fost Plus bij voorkeur verder instaat voor de coördinatie van 
de afhaling door de Verwervers van het door de INTERCOMMUNALE ter beschikking gestelde, 
selectief ingezamelde en gesorteerde Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong; 

AANGEZIEN de INTERCOMMUNALE en Fost Plus een optimalisatie moeten nastreven om de kosten 
die voor de consumenten volgen uit de Terugnameplicht te minimaliseren door een zo efficiënt en 
kwaliteitsvol mogelijke dienstverlening, en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de 
lokale omstandigheden en bevolking, alsook met de vereisten van de gewestelijke 
afvalstoffenwetgevingen; 

AANGEZIEN er in het kader van de realisatie van de objectieven van het Samenwerkingsakkoord, 
nauwe samenwerking tussen Partijen in een geest van gezamenlijke verantwoordelijkheid is 
vereist;  

AANGEZIEN de INTERCOMMUNALE en Fost Plus in onderhavige Overeenkomst hun wederzijdse 
rechten en verplichtingen wensen vast te leggen in het kader van de Selectieve inzameling en het 
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Sorteren van het Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong, met het oog op het behalen van 
de objectieven van het Samenwerkingsakkoord, en dit alles zonder afbreuk te doen aan de 
gewestelijke afvalstoffenwetgevingen en met name aan de bepalingen van voornoemd 
Samenwerkingsakkoord, aan de Erkenning van Fost Plus, en aan de rechten en plichten die hieruit 
voortvloeien voor de rechtspersonen van publiekrecht enerzijds en Fost Plus als het Erkende 
organisme anderzijds; 

AANGEZIEN Fost Plus als Erkend organisme aan bijzondere voorwaarden is onderworpen, welke in 
voorkomend geval door de Partijen vervuld zullen moeten worden, en de bevoegde overheid deze 
voorwaarden kan wijzigen en de Erkenning kan opschorten of intrekken; 

AANGEZIEN de betaling van de financiële vergoedingen m.b.t. de activiteiten van Selectieve 
inzameling en Sortering van het Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong door Fost Plus 
gebonden is aan de goede uitvoering door de INTERCOMMUNALE of de aangeduide operatoren van 
hun resultaatsverbintenissen die er onder meer in bestaan bovengenoemd ingezameld en 
gesorteerd Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong ter beschikking te stellen van de 
Verwervers die toegewezen zijn conform de bepalingen van de huidige Overeenkomst;  

AANGEZIEN Fost Plus voor het Belgische grondgebied de rechten bezit voor het gebruik van het 
logo "het Groene Punt", waarvoor een licentieovereenkomst werd afgesloten met de bvba PRO 
EUROPE. 
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ARTIKEL 1: DEFINITIES  A, behoudens afwijking waar aangegeven   

Tenzij anders aangeduid in de overeenkomst, hebben de hiernavolgende gedefinieerde termen in 
deze Overeenkomst de volgende betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een 
hoofdletter aangegeven. 

1.1 "Overeenkomst": de onderhavige overeenkomst met haar bijlagen die er een 
geïntegreerd deel van uitmaken, alsmede alle toekomstige overeengekomen 
wijzigingen en toevoegingen ervan. 

1.2 "Samenwerkingsakkoord": Het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 
betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (B.S. 
29 december 2008) en alle latere wijzigingen. 

1.3 "Verpakkingen": Verpakkingen zoals gedefinieerd in artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 
van het Samenwerkingsakkoord.  

1.4 "Verpakkingsafval": Het verpakkingsafval zoals gedefinieerd in artikel 2.6 van het 
Samenwerkingsakkoord. 

1.5 "Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong": Verpakkingsafval afkomstig van 
de normale werking van huishoudens en verpakkingsafval dat hiermee volgens de 
toepasselijke wetgeving van de Gewesten vergelijkbaar of gelijkgesteld is.  

1.6 "Nuttige toepassing": De nuttige toepassing zoals gedefinieerd in artikel 2.13 van 
het Samenwerkingsakkoord. 

1.7 "Terugwinning van energie": De terugwinning van energie zoals gedefinieerd in 
artikel 2.14 van het Samenwerkingsakkoord. 

1.8 "Recyclage": De verwerkingen van afvalmaterialen zoals gedefinieerd in artikel 2.15 
het Samenwerkingsakkoord. 

1.9 "Organische recyclage": De verwerking voorzien in artikel 2.16 van het 
Samenwerkingsakkoord. 

1.10 "Terugnameplicht": De aan de Verpakkingsverantwoordelijke opgelegde verplichting 
om, in het licht van de doelstellingen van het Samenwerkingsakkoord, de quota's 
voor Nuttige toepassing en Recyclage zoals bepaald in artikel 3, §2 en §3 van het 
Samenwerkingsakkoord, te bereiken. 

1.11 "Verpakkingsverantwoordelijke": De verpakkingsverantwoordelijke zoals 
gedefinieerd in artikel 2.20 van het Samenwerkingsakkoord. 

1.12 "Erkend organisme": De overeenkomstig artikel 9 en 10 van het 
Samenwerkingsakkoord erkende rechtspersoon die de Terugnameplicht van de 
Verpakkingsverantwoordelijken op zich neemt zoals gedefinieerd in artikel 2.23 van 
het Samenwerkingsakkoord. 

1.13 "IVC": De Interregionale Verpakkingscommissie zoals bedoeld in artikel 23 van het 
Samenwerkingsakkoord en belast met sommige taken van bestuur, toezicht en 
advies in het kader hiervan. 

1.14 "Erkenning": Erkenning die door de IVC wordt verleend aan Fost Plus om 
overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord de terugname- en informatieplicht van 
de Verpakkingsverantwoordelijken voor Verpakkingsafval van huishoudelijke 
oorsprong over te nemen. 

1.15 "Glas": Hol glas bestaande uit flessen en bokalen zoals omschreven in Bijlage 1. 

1.16 "Papier-Karton": Gemengde fractie Papier-Karton zoals omschreven in Bijlage 1. 
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1.17 "PMD-fractie": Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons 
zoals omschreven in Bijlage 1. 

1.18 "PMD-residu": Het residu van de Sortering van de PMD-fractie. Het residu is het 
verschil tussen enerzijds de stroom die binnenkomt in het sorteercentrum en 
anderzijds de som van de deelfracties die voor Recyclage gesorteerd zijn en de 
uitgesorteerde lege PMD-zakken.  

1.19 "PMD-zak": Het recipiënt waarin de PMD-fractie wordt ingezameld.  

1.20 "z-factor": Correctiefactor, als gevolg van een te hoge aanwezigheid van PMD in het 
sorteerresidu.  

1.21 "Niet-verpakkingsgedeelte van de fractie Papier-Karton": Het niet-
verpakkingsgedeelte van de fractie Papier-Karton dat voortgebracht wordt op het 
grondgebied waarop onderhavige Overeenkomst van toepassing is en waarop het 
ophaalscenario van Fost Plus betrekking heeft overeenkomstig Bijlage 1. 

1.22 "Gemeente": Elke gemeente opgenomen in de lijst van de betrokken gemeenten in 
Bijlage 2. 

1.23 "Selectieve inzameling": De inzameling van glas, papier-karton en PMD conform de 
Erkenning en de gewestelijke afvalstoffenplannen. 

1.24 “Gekozen inzamelscenario”: het scenario zoals beschreven in artikel 7.2 van deze 
Overeenkomst.  

1.25 "Sortering": Het geheel van handelingen conform de technische bepalingen 
opgenomen in Bijlage 12 die noodzakelijk zijn om PMD in verschillende fracties te 
scheiden, het residu daarvan te verwijderen, en de uitgesorteerde materialen te 
conditioneren conform de toepasselijke bepalingen van de bestekken die betrekking 
hebben op de markt.  

1.26 "Operator": De private of publieke dienstverlener die de feitelijke uitvoering van de 
door de INTERCOMMUNALE en Fost Plus aangegane verbintenissen waarneemt 
aangaande de Selectieve inzameling van het Verpakkingsafval van huishoudelijke 
oorsprong, de Sortering van de PMD-fractie en de feitelijke terbeschikkingstelling 
van de materialen aan de Verwervers aangeduid door Fost Plus of de 
INTERCOMMUNALE. 

1.27 "Verwerver": Rechtspersoon aan wie een markt voor verwerving en Recyclage van 
het selectief ingezameld en/of gesorteerd materiaal is toegewezen en aan wie het 
selectief ingezameld en/of gesorteerd materiaal wordt ter beschikking gesteld. 

1.28 "Containerpark": Een vergunde inrichting waar particulieren en eventueel ook 
bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren gesorteerd 
Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong kunnen deponeren. 

1.29 "Profost": Systeem van gegevensbeheer dat toelaat de leveringsgegevens in te 
geven, op te volgen en te controleren.  

1.30 “Pilootproject”: Project op het grondgebied van een intercommunale of 
agglomeratie die verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen, ofwel op het grondgebied van een individuele Gemeente, al dan niet 
lid van een dergelijke intercommunale of agglomeratie, dat tot doel heeft om een 
bepaald optimaliserend inzamelscenario in de praktijk te testen op zijn 
kwantitatieve en kwalitatieve rendementen inzake de preventie en/of het beheer 
van verpakkingsafval. Het pilootproject is steeds van beperkte duur. C 
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ARTIKEL 2: VOORWERP  A 

2.1 In uitvoering van het Samenwerkingsakkoord en de Erkenning en de hierin vervatte 
Terugnameplicht sluiten Partijen een dienstverleningsovereenkomst af met als 
voorwerp de Selectieve inzameling en Sortering van het Verpakkingsafval van 
huishoudelijke oorsprong met het oog op het bereiken van de quota’s voor 
Recyclage en Nuttige toepassing zoals opgelegd in het Samenwerkingsakkoord. 

2.2 Fost Plus neemt de uitvoering van de Terugnameplicht waar, namelijk door het 
organiseren, coördineren en financieren ervan. Deze Overeenkomst wordt onder 
meer afgesloten met het oog op het in staat stellen van Fost Plus om aan alle 
verplichtingen die haar door het Samenwerkingsakkoord en haar Erkenning de dato 
19 december 2013 worden opgelegd, te voldoen.  

2.3 De INTERCOMMUNALE is in het kader van deze Overeenkomst gehouden tot het 
presteren van diensten.  

2.4 Beide Partijen komen overeen om de kosten die voor de consument volgen uit de 
Terugnameplicht te minimaliseren en tegelijk een optimale dienstverlening voor de 
burgers te leveren. Om dit te verwezenlijken streven Partijen naar een zo efficiënt 
en kwaliteitsvol mogelijke dienstverlening. Partijen engageren zich om tijdens de 
duur van de Overeenkomst het optimalisatiepotentieel te identificeren en te 
implementeren. 

2.5 Beide Partijen verbinden zich tot het afsluiten van alle noodzakelijke contracten en 
afspraken tussen de INTERCOMMUNALE, Fost Plus en de Verwervers. De 
organisatie en de coördinatie ervan rust op de schouders van Fost Plus. 

2.6 Het grondgebied, waarbinnen de diensten zullen uitgevoerd worden, bestrijkt de 
totale oppervlakte van de Gemeenten zoals opgenomen in Bijlage 2. 

ARTIKEL 3:  AANGESLOTEN GEMEENTEN  A 

3.1 De INTERCOMMUNALE verbindt er zich toe, behoudens wettelijk beletsel, dat de 
Gemeenten door een beheers- dan wel bevoegdheidsoverdracht of op enige andere 
wijze voor de duur van deze Overeenkomst onherroepelijk verbonden zijn door alle 
bepalingen van deze Overeenkomst. De INTERCOMUNALE treedt binnen het kader 
van de haar verleende beheers- dan wel bevoegdheidsoverdracht in de plaats van 
de Gemeenten op, en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 
Overeenkomst.  

3.2 Bij vroegtijdige beëindiging van de beheers- dan wel bevoegdheidsoverdracht of bij 
enige andere wijze van vroegtijdige beëindiging van de aansluiting van een 
Gemeente is Fost Plus gerechtigd een schadevergoeding te vorderen van de 
INTERCOMMUNALE ten belope van de geleden schade. Partijen verbinden er zich 
evenwel toe een minnelijke regeling na te streven.  

3.3 De statuten van de INTERCOMMUNALE, volgens dewelke de beheers- of 
bevoegdheidsoverdracht van de Gemeenten geregeld is, zijn opgenomen in Bijlage 
3. Voor zover de beheers- of bevoegdheidsoverdracht niet geregeld is via de 
statuten, zijn in Bijlage 3 de afschriften van de Gemeenteraadsbesluiten inzake de 
beheers- dan wel bevoegdheidsoverdrachten of overeenkomsten met het voorwerp 
van deze Overeenkomst als onderwerp opgenomen. Tijdens de duur van deze 
Overeenkomst zal enige wijziging die een invloed heeft op de draagwijdte van de 
beheers- of bevoegdheidsoverdracht van de Gemeenten en de uitvoering van deze 
Overeenkomst onverwijld worden meegedeeld aan Fost Plus. 
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ARTIKEL 4: POLITIEVERORDENINGEN  A 

4.1 De INTERCOMMUNALE stelt alles in het werk om haar Gemeenten aan te sporen er 
maximaal voor te zorgen dat zij ten laatste op de datum van inwerkingtreding van 
deze Overeenkomst, alle noodzakelijke en nuttige politieverordeningen zullen 
uitvaardigen, of gebeurlijk zullen wijzigen opdat de verplichtingen opgenomen in 
deze Overeenkomst nauwgezet kunnen uitgevoerd worden. De INTERCOMMUNALE 
informeert Fost Plus over de evoluties die hierop betrekking hebben. Fost Plus kan 
te allen tijde de politiereglementen van de Gemeenten aan de INTERCOMMUNALE 
opvragen. 

4.2 Deze politiereglementen moeten tenminste de volgende essentiële elementen 
voorzien: 

• de wijze waarop het Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong wordt 
ingezameld; 

• het verbod om de materiaalsoorten Papier-Karton, Glas en de PMD-fractie, die 
het voorwerp uitmaken van deze Overeenkomst, nog aan te bieden voor 
andere soorten inzamelingen dan deze voorzien in onderhavige Overeenkomst, 
in het bijzonder de gewone inzamelingen van het restafval;  

• de materiaalsoorten Papier-Karton, Glas en PMD-fractie mogen niet door 
andere operatoren worden ingezameld dan diegene aangesteld door de 
intercommunale in het kader van deze Overeenkomst. Desgevallend kan deze 
aanstelling gebeuren door Fost Plus in onderling akkoord met de 
intercommunale. De materialen mogen evenmin aangeboden worden aan 
andere dan de door de intercommunale toegewezen sorteercentra en 
verwervers, of in voorkomend geval deze aangeduid door Fost Plus in 
onderling akkoord met de intercommunale. 

• het verbod om, zowel in de blauwe PMD-zak als bij de selectief ingezamelde 
fracties Glas en Papier-Karton, ander afval te deponeren dan hetgeen is 
toegelaten op grond van wat is vastgelegd in Bijlage 1. 

ARTIKEL 5:  TARIEVEN EN CONTANTBELASTING  A 

5.1 De INTERCOMMUNALE stelt alles in het werk om te bewerkstelligen dat de 
aangesloten gemeenten een systeem van tarieven en (contant)belastingen in alle 
aangesloten Gemeenten invoeren, handhaven en optimaliseren. Dit systeem moet 
er op gericht zijn de Selectieve inzameling van verpakkingsafval te bevorderen, 
zowel vanuit kwalitatief als vanuit kwantitatief oogpunt.  

5.2 De INTERCOMMUNALE informeert Fost Plus over de ondernomen acties met 
betrekking tot dit onderwerp en bezorgt Fost Plus een overzicht van deze tarieven 
bij de ondertekening van deze Overeenkomst.  

 

ARTIKEL 6:  ORGANISATIE VAN DE MARKTEN VOOR SELECTIEVE INZAMELING EN SORTERING 

6.1 De INTERCOMMUNALE beslist om de Selectieve Inzameling en Sortering van de 
materialen of stromen uit te voeren:  

• < in regie3>, dat wil zeggen met eigen personeel en materieel voor <glas4 
en/of papier-karton5 en/of PMD6. >  B  

                                                
3 Schrappen wat niet van toepassing is. Indien voor al de stromen (Glas,Papier-Karton en PMD) in regie wordt 

gewerkt, kunnen de artikelen 6.2 tot en met 6.11 worden geschrapt 
4  Schrappen wat niet van toepassing is 
5  Schrappen wat niet van toepassing is 
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• <in onderaanneming7 >voor <glas8 en/of papier-karton9 en/of PMD10>.  B 

6.2 Indien er tijdens de looptijd van deze Overeenkomst markten voor Selectieve 
Inzameling en Sortering moeten worden toegewezen, gebeurt dit in beginsel door 
de INTERCOMMUNALE overeenkomstig de Erkenning en de wetgeving 
overheidsopdrachten.  C 

6.3 Teneinde de marktwerking te bevorderen, kan de INTERCOMMUNALE er voor 
kiezen, na overleg met Fost Plus, het werkingsgebied op te splitsen in subregio´s 
die als aparte percelen worden toegewezen. C 

6.4 In geval van onderaanneming of samenwerking met een partij vreemd aan deze 
Overeenkomst, verbindt de INTERCOMMUNALE er zich toe om met betrekking tot 
de gehele of gedeeltelijke uitvoering ervan, alle relevante bepalingen in deze 
Overeenkomst op te nemen en afdwingbaar te maken in het contract dat zij afsluit 
met de partij vreemd aan deze Overeenkomst. De INTERCOMMUNALE blijft in elk 
geval hoofdelijk aansprakelijk jegens Fost Plus voor de uitvoering van deze 
Overeenkomst.  B 

6.5 Voorafgaandelijk aan het toewijzen van de markten voor Selectieve Inzameling en 
Sortering, geeft de INTERCOMMUNALE aan Fost Plus de mogelijkheid om haar een 
advies uit te brengen, binnen een termijn van 14 dagen. De INTERCOMMUNALE 
geeft Fost Plus hiervoor inzage in alle offertes en Fost Plus garandeert de 

confidentialiteit daarvan.  B 

6.6 Een kopie van het contract afgesloten tussen de INTERCOMMUNALE en de partij 
bedoeld in 6.4, en een kopie van het gunningsverslag en de toewijzingsbrief zijn 

opgenomen in Bijlage 7.  A, in toepasselijk geval 

6.7 Indien de INTERCOMMUNALE in afwijking van punt 6.2, afziet van de organisatie 
van een marktbevraging, zal Fost Plus de markten voor Selectieve Inzameling en 
Sortering toewijzen. Fost Plus zal daarbij de principes van de wetgeving 
overheidsopdrachten respecteren, zoals voorzien in artikel 23 § 4 van de 

Erkenning. C 

6.8 Behoudens afwijking voorzien in de Erkenning, maken beide Partijen bij een 
marktbevraging voor Selectieve Inzameling en Sortering, gebruik van de door het 
“Gemengd Comité voor gunning van de markten” opgestelde typebestekken. C 

6.9 Desgevraagd is het “Gemengd Comité voor gunning van de markten” bevoegd om 
advies te geven aan de toewijzende instantie inzake de selectie en gunning.  B 

6.10 Beide Partijen zijn ervan op de hoogte dat de typebestekken kunnen worden 
aangepast, maar in ieder geval steeds in overeenstemming dienen te zijn met de 
bepalingen die zijn vastgelegd in de Erkenning en met de wetgeving 
overheidsopdrachten. B 

6.11 Indien er over een typebestek of bestek geen overeenstemming kan worden bereikt 
binnen het “Gemengd Comité voor gunning van de markten”, beslist de IVC op 
basis van diverse voorstellen. B  

                                                                                                                                                   
6  Schrappen wat niet van toepassing is 
7  Schrappen wat niet van toepassing is 
8  Schrappen wat niet van toepassing is 
9  Schrappen wat niet van toepassing is 
10 Schrappen wat niet van toepassing is 
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6.12 Indien de INTERCOMMUNALE de dienstverlening zoals bepaald in artikel 7 van deze 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoert met eigen middelen, zijn de door het 
“Gemengd Comité voor gunning van de markten” opgestelde typebestekken de 
basis voor de besprekingen tussen Fost Plus en de Intercommunale. A  

ARTIKEL 7: SELECTIEVE INZAMELING EN SORTERING IN DE GEMEENTEN  A 

7.1 De INTERCOMMUNALE verbindt er zich toe om in het kader van deze Overeenkomst 
de Selectieve Inzameling bij de huishoudens van de aangesloten gemeenten ten 
uitvoer te (laten) brengen, evenals de Sortering van de PMD-fractie 
overeenkomstig Bijlage 4.  

7.2 Partijen zijn het volgende inzamelscenario overeengekomen als basisscenario van 
toepassing bij aanvang van de Overeenkomst:  

FRACTIE  SCENARIO11 (Selectieve inzameling en Sortering) 

• Glas <invullen> 
• Papier-Karton <invullen> 
• PMD <invullen> 

 
Dit basisscenario kan tijdens de loop van de Overeenkomst wijzigen mits schriftelijk 
en voorafgaandelijk akkoord van beide Partijen en voor zover dit scenario in 
overeenstemming is met de artikelen 6 en 7 van de Erkenning en het toepasselijk 
gewestelijk afvalstoffenplan. 

7.3 Binnen de grenzen bepaald in artikel 4, a), 2) van de Erkenning, mogen scholen, 
verenigingen, handelaars, KMO's, kantoren, zelfstandigen, HORECA-zaken, 
administraties en collectiviteiten gebruik maken van de bestaande 
inzamelmodaliteiten voor het Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong. In dit 
verband zien Partijen toe op het respecteren van de hoeveelheidsbeperkingen.  

ARTIKEL 8: PMD–ZAKKEN  A 

8.1 De INTERCOMMUNALE verbindt er zich toe om de PMD-zakken ter beschikking te 
stellen van de bevolking op deze plaatsen waar de klassieke huisvuilzakken te 
verkrijgen zijn. De INTERCOMMUNALE stelt alles in het werk om ervoor te zorgen 
dat de zakken zouden worden verdeeld tegen een uniforme prijs binnen haar 
werkingsgebied. Wanneer de intercommunale weigert om de zakken te verdelen, 
zal Fost Plus daarvoor, binnen een redelijke termijn, instaan. 

8.2 De prijs van de PMD-zak bedraagt in principe nergens meer dan 0,25 EUR per zak.  

8.3 De prijs van de PMD-zak is bij aanvang van huidige Overeenkomst vastgesteld op 
<invullen> EUR per zak.  

8.4 De eventuele winst op de verkoop van de PMD-zakken wordt in mindering gebracht 
van de kosten voor opvolging, waarvan sprake in artikel 22 van de Overeenkomst.  

8.5 De INTERCOMMUNALE verbindt er zich toe overleg te plegen met Fost Plus over de 
organisatie van de marktbevraging en toewijzing van de opdracht voor de levering 
van de PMD-zakken. De intercommunale maakt hiervoor gebruik van het 
modelbestek voor de levering van PMD-zakken in Bijlage 12.5. 

                                                
11 Vermelden van inzamelwijze en van inzamelfrequentie (voor inzameling huis-aan-huis) of van aantal 

recipiënten en sites (voor brengsysteem) 
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ARTIKEL 9: VERGOEDINGEN EN BETALINGEN VOOR INZAMELING EN SORTERING A 

9.1 Fost Plus verbindt er zich toe, binnen de grenzen van het Samenwerkingsakkoord 
en haar Erkenning, een bedrag te betalen aan de INTERCOMMUNALE als vergoeding 
voor de tijdige en nauwgezette uitvoering voor de uitgevoerde diensten beschreven 
in Bijlage 4. Deze vergoeding per ingezamelde fractie stemt overeen met ofwel de 
reële en volledige kost ofwel de referentiekost voor het selectief ingezameld en 
gesorteerd Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong overeenkomstig de 
bepalingen opgenomen in Bijlage 5 bij deze Overeenkomst.   

9.2 Voor het deel dat de INTERCOMMUNALE met eigen middelen uitvoert, worden de te 
vergoeden kosten, de wijze van bepaling en de hoogte van de tarieven voor de 
Selectieve inzameling en Sortering in gemeenschappelijk akkoord tussen de 
Partijen bepaald teneinde de totale en reële kost te dekken zoals voorzien in het 
Samenwerkingsakkoord en artikel 5.d van de Erkenning. Deze tarieven zijn 
opgenomen in Bijlage 6. In het geval dat er geen akkoord kan worden bereikt 
omtrent de te vergoeden kosten, wordt toepassing gemaakt van artikel 13, § 3, 
van het Samenwerkingsakkoord. Zolang Partijen geen akkoord hebben over de te 
vergoeden kosten, en zonder afbreuk te doen aan het toekomstige akkoord, betaalt 
Fost Plus voor de betrokken Selectieve inzameling en Sortering voorlopig de in het 
afgelopen contract opgenomen tarieven door, evenwel zonder dat deze tarieven 
meer dan twee keer kunnen worden geïndexeerd, zoals voorzien in artikel 7 § 2 
van de Erkenning. Na het afsluiten van een definitief akkoord worden de tarieven 
retroactief geregulariseerd.   

9.3 Voor het deel van de Selectieve inzameling en Sortering dat de INTERCOMMUNALE  
laat uitvoeren in onderaanneming, zijn overeenkomstig de wetgeving 
overheidsopdrachten de tarieven van toepassing ingevolge de marktbevragingen 
voor de levering van diensten. De inventarissen van de Operatoren aan wie een 
opdracht wordt toegewezen, zijn in Bijlage 7 bij deze Overeenkomst opgenomen.  

9.4 Met betrekking tot de vergoeding van de Selectieve inzameling van glas en PMD en 
het Sorteren van de PMD zal, in het kader van de onderaanneming zoals bedoeld in 
artikel 9.3, de volgende procedure toegepast worden:  

9.4.1 De INTERCOMMUNALE verbindt er zich toe dat zij in het kader van de 
contracten (bestekken) die zij met haar Operatoren afsluit in het kader van 
de uitvoering van deze Overeenkomst, een volgende clausule op te nemen: 

“Fost Plus, een vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke 
zetel gevestigd in de Olympiadenlaan 2 te 1140 Brussel, met 
ondernemingsnummer 0447.550.872, verbindt er zich toe op grond van 
onderhavige Overeenkomst de betalingsplicht die bestaat in hoofde van de 
INTERCOMMUNALE over te nemen. De Operator verbindt er zich toe om 
maandelijks een factuur voor het totaal verschuldigde bedrag op te stellen 
op naam van Fost Plus en deze voor goedkeuring aan de INTERCOMMUNALE 
over te maken.” 

9.4.2 De INTERCOMMUNALE verbindt er zich toe om, na uitvoering van de nodige 
controles en validatie van gegevens zoals beschreven in Bijlage 13 van 
onderhavige Overeenkomst, de factuur m.b.t. de vorm en de inhoud te 
controleren en, na ze te hebben goedgekeurd, te versturen naar Fost Plus 
vóór de 21ste dag van de maand volgend op de maand waarin de prestaties 
geleverd werden, of in geval van niet goedkeuring de factuur terug te 
sturen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de bestekken.  
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De goedkeuring van een factuur door de INTERCOMMUNALE houdt in dat op 
de originele, correct opgestelde factuur, de naam en handtekening van de 
verantwoordelijke worden geplaatst alsook de stempel van de 
INTERCOMMUNALE. Dit betekent eveneens dat de INTERCOMMUNALE alle 
noodzakelijke controles van de factuur heeft uitgevoerd en dat bijgevolg 
geen enkele fout meer zou mogen worden vastgesteld door Fost Plus.  

9.4.3 In het geval de INTERCOMMUNALE opmerkingen heeft met betrekking tot 
deze factuur, is de te volgen procedure de volgende: 

• Ze brengt de Operator hiervan schriftelijk op de hoogte (+ kopie aan 
Fost Plus) vóór de 21ste dag van de maand volgend op de maand 
waarin de prestaties geleverd werden; 

• Binnen de 5 werkdagen volgend op de ontvangst van de opmerkingen 
van de INTERCOMMUNALE voert de Operator een rechtzetting uit en 
stuurt deze naar de INTERCOMMUNALE (kredietnota of extra factuur); 

• De INTERCOMMUNALE heeft op haar beurt 5 werkdagen de tijd om de 
rechtzetting goed te keuren en ze te versturen naar Fost Plus. 

9.4.4 Fost Plus verbindt er zich toe om deze facturen te betalen. De facturen zijn 
betaalbaar binnen de 30 dagen einde maand na ontvangst van de factuur 
door Fost Plus voor zover ze correct zijn en voor zover alle documenten 
(gegevens van het systeem ProFost, globaal gevalideerd door de 
INTERCOMMUNALE, attesten van Nuttige toepassing van het residu, ...) die 
de goedkeuring van de facturen verantwoorden, in het bezit zijn van Fost 
Plus binnen de vereiste termijn. In geval van betwisting van facturen, 
verbindt Fost Plus er zich toe het onbetwiste gedeelte van de factuur binnen 
een termijn van 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van 
ontvangst te betalen. Vanaf de eerste dag vertraging zijn op het niet 
betwiste gedeelte verwijlinteresten verschuldigd aan de wettelijke 
interestvoet en dit van rechtswege en zonder voorafgaande in gebreke 
stelling. Zelfs indien reeds goedgekeurd en betaald, kunnen de facturen nog 
het onderwerp uitmaken van correcties die het gevolg zijn van opgeloste 
geschillen tussen de verschillende partijen omtrent tonnages of ten gevolge 
van het ontdekken van niet conforme gegevens bij controles.  

 

9.5 Met betrekking tot de vergoeding voor de Selectieve inzameling van Papier-Karton, 
in het kader van de onderaanneming zoals bedoeld in artikel 9.3, blijft de procedure 
voorzien in artikel 9.4 van toepassing behoudens de eis dat de INTERCOMMUNALE 
in het bestek met betrekking tot de Selectieve inzameling van Papier-Karton de 
Operator zal verplichten twee facturen op te maken op de volgende wijze:  

• een eerste factuur op naam van en te versturen naar de INTERCOMMUNALE 
voor een bedrag dat overeenstemt met 70% van het totale bedrag, zijnde het 
kostenaandeel voor de inzameling van het niet-verpakkingsgedeelte van de 
gemengde fractie papier en karton; deze factuur zal door de INTERCOMMUNALE 
betaald worden; 

• een tweede factuur, op naam van Fost Plus en ter goedkeuring te versturen naar 
de INTERCOMMUNALE, voor een bedrag dat overeenstemt met 30% van het 
totale bedrag, zijnde het kostenaandeel voor de inzameling van het 
verpakkingsgedeelte van de gemengde fractie papier en karton. Deze factuur zal  
door Fost Plus betaald worden. 
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9.6  Indien de INTERCOMMUNALE de dienstverlening geheel of gedeeltelijk uitvoert met 
eigen middelen, blijven de in artikels 9.4 en 9.5 omschreven bepalingen met 
betrekking tot de betaling van de dienstverlening en het innen van de boetes 
mutatis mutandis van kracht op de werkwijze tussen de INTERCOMMUNALE en Fost 
Plus. Fost Plus kan bepaalde boetes aan de INTERCOMMUNALE opleggen en 
factureren, zoals voorzien in de modelbestekken opgenomen in Bijlage 13 bij deze 
Overeenkomst.  

ARTIKEL 10: PMD RESIDU  A 

10.1 In het kader van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid komen Partijen overeen 
om de nodige acties uit te voeren om de kwaliteit van het ingezamelde en 
gesorteerde PMD te verzekeren. 

10.2 Indien het gecorrigeerde PMD-residupercentage lager is dan 20%, betaalt Fost Plus 
aan de INTERCOMMUNALE een aanmoedigingspremie voor zover PMD huis-aan-huis 
wordt ingezameld. Deze premie wordt berekend aan de hand van de volgende 
formules, waarin "x" steeds het PMD-residupercentage is, "y" de uitkering in EUR 
per inwoner per jaar, en “z” een correctiefactor voor een desgevallend te hoge 
aanwezigheid van PMD in het sorteerresidu. Het aandeel in de samenstelling van 
het PMD-residu dat te wijten is aan het verschil tussen de sorteerboodschap aan de 
burgers enerzijds en de sorteerinstructies aan de sorteercentra anderzijds, mag, als 
gemiddelde op jaarbasis voor België, niet hoger zijn dan 2% van de PMD-stroom 
die bij de sorteercentra binnenkomt. Wanneer dit aandeel toch hoger is dan 2%, is 
de correctiefactor “z” gelijk aan de overschrijding in procentpunten van deze 2%:  

• voor een PMD-residupercentage kleiner dan 10%: y = (20 + z-x )*2,5%; 
• voor een PMD-residupercentage groter dan of gelijk aan 10%:  

y = (20-x)²*0,25%+ z*2,5%. 

10.3 De kosten van de Selectieve inzameling en Sortering (inclusief verbranding met 
Terugwinning van energie) die Fost Plus voor het PMD-residu betaalt, zijn beperkt 
tot een maximum van 20% van het ingezamelde PMD. Het PMD-residupercentage 
wordt desgevallend verlaagd met de correctiefactor “z”, bedoeld in artikel 10.2 van 
deze Overeenkomst..  

Indien deze drempel van 20% overschreden wordt, zal de volgende procedure 
toegepast worden: 

Vanaf het moment waarop Fost Plus in het bezit is van het geheel van de resultaten 
van Selectieve inzameling en Sortering van het PMD van het volledige jaar alsook 
van de goedgekeurde facturen, zal Fost Plus een factuur versturen op naam van de 
INTERCOMMUNALE, voor een bedrag dat overeenstemt met het product van:  

• het globale bedrag van de facturen voor Selectieve inzameling en Sortering 
van PMD van het betrokken jaar, en 

• het verschil tussen het residugehalte, desgevallend gecorrigeerd met de 
correctiefactor “z”, van het PMD ingezameld op het grondgebied van de 
INTERCOMMUNALE en het plafond van 20%. 

10.4 De INTERCOMMUNALE zal het residu afkomstig van de Sortering van de PMD-fractie 
laten verwerken met Terugwinning van energie of via een andere vorm van Nuttige 
toepassing. De plaats van verwerking en het verwerkingsproces van het PMD-
residu, en elke eventuele wijziging hiervan, zal door de INTERCOMMUNALE steeds 
ter voorafgaandelijke goedkeuring aan Fost Plus worden voorgelegd. 
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ARTIKEL 11: INZAMELING, RECYCLAGE EN VERGOEDING VAN ANDER BIJKOMEND 

VERPAKKINGSAFVAL VAN HUISHOUDELIJKE OORSPRONG  B  

11.1 Als de INTERCOMMUNALE een scenario zoals voorzien in Bijlage 4 bij deze 
Overeenkomst toepast als basisscenario, en dit aanvult met een bijkomende 
inzameling van Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong, vergoedt Fost Plus 
deze bijkomende en effectief mechanisch gerecycleerde tonnages aan een 
bijzondere forfaitaire vergoeding die wordt vastgelegd op de referentiekost, 
uitgedrukt in euro per ton, voor het betrokken materiaal. Wanneer het materiaal in 
kwestie “plastic” of “metaal” is, wordt de referentiekost voor de inzameling van 
PMD genomen. Voor “andere materialen” (bijvoorbeeld kurk) wordt de vergoeding 
op 181  EUR/ton vastgelegd. Wanneer de bijkomende tonnages huis-aan-huis 
worden ingezameld, wordt de vergoeding bepaald op basis van de referentiekost 
voor huis-aan-huis inzameling. Wanneer de tonnages via containerparken worden 
ingezameld, wordt de vergoeding bepaald op basis van de referentiekost voor de 
containerparken. 

11.2 Ingeval de bijkomende ingezamelde tonnages afkomstig zijn uit een gemengde 
stroom huishoudelijk/bedrijfsmatig afval en/of een gemengde stroom 
verpakkingen/niet-verpakkingen, dan zal het gehalte aan Verpakkingsafval van 
huishoudelijke oorsprong forfaitair door de IVC worden vastgelegd aan de hand van 
de resultaten van een sorteerproef die wordt uitgevoerd voor rekening van de 
INTERCOMMUNALE onder toezicht van Fost Plus en de IVC. 

11.3 De Recyclage wordt door de INTERCOMMUNALE gegarandeerd door het voorleggen, 
van recyclageattesten ingevuld en ondertekend door de Verwerver en desgevallend 
de finale recycleur.  

11.4 De vergoeding waarvan sprake in artikel 11.1 van deze Overeenkomst is uitsluitend 
verschuldigd als is voldaan aan het geheel van de voorwaarden opgenomen in de 
Erkenning, zoals door de IVC verder uitgewerkt in een beslissingsboom en door de 
IVC ter kennis gebracht van elke rechtspersoon van publiekrecht. Deze 
beslissingsboom is opgenomen in Bijlage 9 van deze Overeenkomst. 

11.5 Wanneer de afvalstromen in artikel 11.1 van deze Overeenkomst voor Fost Plus 
disproportioneel hoge kosten met zich meebrengen om de effectiviteit van de 
Recyclage vast te stellen, kunnen deze kosten in mindering worden gebracht van 
de vergoedingen bedoeld in artikel 11.1 van deze Overeenkomst. De vergoedingen 
mogen evenwel niet met meer dan 50% verminderen. 

11.6 Fost Plus stelt zijn expertise inzake de vermarkting van deze afvalstromen ter 
beschikking van de INTERCOMMUNALE en zal, indien de INTERCOMMUNALE daarom 
verzoekt, haar begeleiden in het organiseren van het project en bij de vermarkting 
van de ingezamelde materialen, meer bepaald om problemen met operatoren te 
helpen voorkomen. 

 
ARTIKEL 12: NIET SELECTIEF INGEZAMELD METALEN VERPAKKINGSAFVAL 

12.1 Fost Plus betaalt een vergoeding van 60 EUR per ton metalen verpakkingsafval dat 
gerecupereerd wordt bij de ingang of de uitgang van verbrandings- of andere 
afvalverwerkingsinstallaties, en dat opgenomen wordt in haar recyclageresultaat. 
De betalingsmodaliteiten voor deze vergoeding maken deel uit van de Erkenning 

van Fost Plus. A 
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12.2 De INTERCOMMUNALE12 verbindt er zich toe om de hoeveelheden van deze metalen 
(ferro en non-ferro) jaarlijks over te maken aan Fost Plus, met inbegrip van een 
correct ingevuld en ondertekend attest conform het model in Bijlage 15 van deze 

Overeenkomst opgenomen. C 

ARTIKEL 13: AANVULLENDE VERGOEDING VOOR GLAS  A 

Voor glasinzameling betaalt Fost Plus jaarlijks een aanvullende tussenkomst van 0,11 EUR 
per inwoner overeenkomstig artikel 13 van de Erkenning. In samenspraak met Fost Plus zal 
de aanvullende tussenkomst worden gebruikt voor de volgende acties: de maandelijkse 
huis-aan-huis-inzameling van glas, de verdichting of verbetering van het 
glasbollennetwerk; de aanvullende reiniging van de glasbolsites, met inbegrip van het 
verwijderen van het aanwezige zwerfvuil, de voortijdige vervanging van glasbollen door 
kwalitatief betere exemplaren, het aankopen en plaatsen van ingegraven glasbollen, de 
verbeterde landschappelijke integratie van glasbollen en de bewaking van glasbolsites. 

Deze tussenkomst dient niet voor de verharding van de glasbolsites.  

Bij het begin van elk nieuw kalenderjaar informeert de INTERCOMMUNALE Fost Plus met 
betrekking tot de acties waaraan de bijdrage van het voorafgaandelijke kalenderjaar 
concreet is besteed.  

ARTIKEL 14: GLASBOLLEN  C 

Fost Plus en de INTERCOMMUNALE kijken toe op de kwaliteit van de glasbollen, hun 
inplantingsplaats en hun integratie in het landschap. 

De locaties van de glasbollen bij de start van deze Overeenkomst zijn opgenomen in de 
bijlage 10 aan deze Overeenkomst.  

Binnen het actieplan voorzien in artikel 13 §1 van de Erkenning voorziet Fost Plus in de 
financiering van de helft van de kosten voor de aankoop en het plaatsen van ondergrondse 
glasbollen. De INTERCOMMUNALE kan voor de financiering van haar aandeel in de kosten 
beroep doen op de in artikel 13 van deze Overeenkomst voorziene tussenkomst. 

ARTIKEL 15: PILOOTPROJECTEN  C 

De INTERCOMMUNALE kan beslissen om op haar grondgebied of binnen één of meerdere 
individuele gemeenten een pilootproject op te starten. Hiertoe volgt de INTERCOMMUNALE 
de procedure die voorzien is in artikel 9 van de Erkenning. Fost Plus betaalt voor die 
materialen de referentiekost, evenwel beperkt tot de reële en volledige kost van het 
pilootproject en desgevallend verminderd met de referentiewaarde van de materialen, zoals 
bepaald in de Bijlage 5. 

ARTIKEL 16: INDEXERING EN INWONERSAANTALLEN  A 

De vergoedingen voorzien in de artikels 13 en 23.2 van deze Overeenkomst worden 
jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als 
basisindex het indexcijfer van de consumptieprijzen van november 2013, basis 2004, met 
name 122,64. 

De inwonersaantallen gebruikt in artikels 13 en 23.2 worden jaarlijks op 1 januari 
aangepast aan de meest recente bevolkingsstatistieken van de Algemene Directie Statistiek 
en Economische Informatie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. 

                                                
12 Paragraaf enkel van toepassing voor intercommunales met een eigen verwerkingsinstallatie 
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ARTIKEL 17: AFNAMEGARANTIE  A 

17.1 Fost Plus verbindt zich er toe om de Recyclage van het selectief ingezameld en/of 
gesorteerd Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong aan de 
INTERCOMMUNALE te garanderen, voor zover de inzamelmodaliteiten en de 
materiaalspecificaties van het ingezamelde en het gesorteerde Verpakkingsafval 
van huishoudelijke oorsprong conform zijn met de desbetreffende bepalingen in de 
verschillende typebestekken opgenomen in Bijlage 14.  

17.2 De INTERCOMMUNALE verbindt zich ertoe om in het kader van de uitvoering van 
deze Overeenkomst het Verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong, selectief 
ingezameld en gesorteerd overeenkomstig de in de huidige Overeenkomst bepaalde 
modaliteiten, exclusief ter beschikking te stellen aan de Verwervers aangeduid in 
het kader van deze Overeenkomst conform artikel 19. Deze terbeschikkingstelling 
is ook van toepassing op het niet-verpakkingsgedeelte van de fractie Papier-Karton 
ingezameld huis-aan-huis en op de containerparken. 

ARTIKEL 18: TOEWIJZING MARKTEN VERWERVING EN RECYCLAGE  B 

18.1 De markten voor verwerving en Recyclage worden door <Fost Plus hetzij door de 
INTERCOMMUNALE13> toegewezen. 

18.2 Indien Fost Plus de markten voor verwerving en Recyclage toewijst, zijn de 
principes van de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing, zoals voorzien in 
artikel 23, § 4 van de Erkenning. 

18.3 Indien de INTERCOMMUNALE de toewijzing van de markten voor verwerving en 
Recyclage op zich neemt, is de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing. De 
INTERCOMMUNALE geeft voorafgaandelijk aan het toewijzen van de markten voor 
verwerving en Recyclage aan Fost Plus de mogelijkheid om haar advies uit te 
brengen, binnen een termijn van 14 dagen. De INTERCOMMUNALE geeft Fost Plus 
inzage in alle offertes en Fost Plus garandeert de confidentialiteit daarvan.  

Een kopie van contract afgesloten tussen de INTERCOMMUNALE en de Verwerver, 
en een kopie van het gunningsverslag en de toewijzingsbrief worden opgenomen in 
Bijlage 8 bij deze Overeenkomst. 

18.4 Behoudens afwijking voorzien in de Erkenning, moeten Partijen bij de toewijzing 
van de markten voor verwerving en Recyclage gebruik maken van de door het 
“Gemengd Comité voor gunning van de markten” goedgekeurde typebestekken, 
zoals voorzien in artikel 27 van de Erkenning. 

Desgevraagd is het “Gemengd Comité voor gunning van de markten” bevoegd om,  
advies te geven aan de toewijzende instantie inzake de selectie en gunning. 

Beide Partijen zijn ervan op de hoogte dat de typebestekken kunnen worden 
aangepast, maar in ieder geval steeds in overeenstemming dienen te zijn met de 
bepalingen van de Erkenning.  

Indien er over een typebestek of bestek geen overeenstemming kan worden bereikt 
binnen het “Gemengd Comité voor gunning van de markten”, beslist de IVC op 
basis van de diverse voorstellen.  

                                                
13 Schrappen wat niet van toepassing is. Desgevallend te specificeren per fractie. 
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18.5 Indien de INTERCOMMUNALE de markt voor verwerving en Recyclage toewijst op 
een andere wijze dan deze zoals voorzien in artikel 18.3 van deze Overeenkomst, 
en dat ongeacht de reden ervan, is het de taak van de INTERCOMMUNALE om 
maandelijks de door haar gecontroleerde en goedgekeurde recyclagecertificaten 
aan Fost Plus over te maken. Deze recyclagecertificaten, waarvan het model in 
Bijlage 15 bij deze Overeenkomst is opgenomen, worden opgemaakt en 
ondertekend door de Verwerver waarmee de INTERCOMMUNALE samenwerkt. 
Indien de door de INTERCOMMUNALE aangeduide Verwerver niet zelf de effectieve 
Recyclage uitvoert, maar deze aan derden uitbesteedt, dan moeten de 
recyclagecertificaten opgesteld en ondertekend zijn door deze derden als finale 
recycleurs.  

18.6 Indien de INTERCOMMUNALE de markten voor verwerving en Recyclage zelf 
toewijst, onder welke vorm ook, erkent zij dat Fost Plus in geen geval 
verantwoordelijk kan gesteld worden voor om het even welke eventuele schade, 
veroorzaakt tijdens het recyclageproces. De INTERCOMMUNALE draagt de volledige 
verantwoordelijkheid voor om het even welke eventuele schade voor Fost Plus, 
veroorzaakt tijdens het recyclageproces, bijvoorbeeld als gevolg van het niet 
effectief recycleren van het geheel van de ingezamelde hoeveelheden. 

ARTIKEL 19: KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DE VERWERVING EN RECYCLAGE  A 

19.1 Wanneer de markt voor verwerving en Recyclage van een materiaal wordt 
toegewezen volgens het modelbestek hiervoor opgesteld door het “Gemengd 
Comité voor gunning van de markten”, of indien de afwijking van dit bestek geen 
invloed heeft op de verkoopwaarde van het materiaal, komt de positieve of 
negatieve waarde van dit materiaal toe aan Fost Plus. 

19.2 Wanneer de markt voor verwerving en Recyclage van een materiaal niet wordt 
toegewezen volgens het modelbestek opgesteld door het “Gemengd Comité voor de 
gunning van de markten” en deze afwijking een relevante invloed heeft op de 
verkoopwaarde van het materiaal, komt de positieve of negatieve waarde van de 
materialen toe aan de INTERCOMMUNALE. In voorkomend geval wordt de 
gemiddelde verkoopwaarde van de materialen, de zogenaamde referentiewaarde, 
zoals opgenomen in Bijlage 5 bij deze Overeenkomst, gefactureerd door Fost Plus 
aan de INTERCOMMUNALE.  

19.3 Indien de verwervingsprijs van het ingezamelde papier-karton negatief is, betaalt 
de Partij die de markt voor verwerving en Recyclage toewijst, de volledige factuur 
opgesteld door de Verwerver. De toewijzende Partij zal een factuur versturen naar 
de andere Partij voor 75% van het aan de Verwerver betaalde bedrag indien Fost 
Plus toewijst en voor 25% indien de INTERCOMMUNALE toewijst. De andere Partij 
betaalt deze factuur binnen de 30 dagen einde maand. 

19.4 Indien de verwervingsprijs van het papier-karton positief is, factureert de Partij die 
de markt voor verwerving en Recyclage toewijst het volledige bedrag aan de 
Verwerver. De andere Partij zal een factuur versturen naar de toewijzende Partij 
voor 75% van het door de Verwerver betaalde bedrag indien Fost Plus toewijst en 
voor 25% indien de INTERCOMMUNALE toewijst. De toewijzende Partij betaalt deze 
factuur aan de andere Partij binnen de 30 dagen einde maand, na ontvangst van de 
betaling van de Verwerver.  
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ARTIKEL 20: ADMINISTRATIEVE OPVOLGING  A 

20.1 Voor het beheer van alle gegevens die betrekking hebben op de Selectieve 
inzameling, Sortering en Recyclage van het Verpakkingsafval van huishoudelijke 
oorsprong, stelt Fost Plus aan de INTERCOMMUNALE een softwareprogramma ter 
beschikking (ProFost), en een daaraan gekoppelde rapporteringstool 
(datawarehouse). De INTERCOMMUNALE verbindt er zich toe deze instrumenten te 
gebruiken en het gebruik ervan op te leggen aan haar eventuele onderaannemers. 
Fost Plus voorziet in de nodige begeleiding bij het gebruik ervan. Een samenvatting 
over het functioneren van ProFost, haar werkingsprincipes en procedures, met 
inbegrip van de minimale hard- en softwarevereisten waaraan de 
informaticaomgeving van de INTERCOMMUNALE moet voldoen, is opgenomen in 
Bijlage 13. Fost Plus verbindt er zich toe om belangrijke wijzigingen aan het Profost 
systeem enkel door te voeren na voorafgaandelijk overleg. In dergelijk geval 
voorziet Fost Plus de nodige bijkomende opleiding. Voor elke wijziging die buiten de 
normale technische aanpassingen valt, komen Partijen overeen de nodige 
afspraken te maken betreffende de verdeling van de meerkosten. 

20.2 De INTERCOMMUNALE verbindt er zich toe om maandelijks de gegevens, die door 
de Verwervers en Operatoren in het systeem zijn gebracht, binnen de daartoe 
voorziene termijn op elektronische wijze te controleren en te valideren. De globale 
validatie van de gegevens, zijnde de goedkeuring door de INTERCOMMUNALE van 
de gegevens van de Operatoren via het systeem, betekent dat de gegevens de 
facto werden goedgekeurd door de INTERCOMMUNALE.  

20.3 Fost Plus stelt alles in het werk om zo snel mogelijk een verbinding tot stand te 
brengen tussen ProFost en de, in voorkomend geval, centrale databanken van de 
IVC en de gewestelijke administraties. Deze verbinding moet het mogelijk maken 
om alle gegevens met betrekking tot het verpakkingsafval per intercommunale en 
per Gemeente automatisch over te maken aan de IVC en de gewestelijke 
administraties. Deze verbinding bestaat al met de online afvalstoffen enquête van 
de Ovam. 

ARTIKEL 21: CONTROLE EN KWALITEIT  A 

21.1 Fost Plus en de INTERCOMMUNALE komen overeen dat beide Partijen de plicht 
hebben alle controles uit te voeren of te laten uitvoeren van de door de Operatoren 
en de INTERCOMMUNALE uitgevoerde activiteiten. 

21.2 Dit ontslaat de Partijen niet van de uitvoering van de noodzakelijke controles die 
waarborgen dat hun respectievelijke verplichtingen die voortvloeien uit deze 
Overeenkomst nauwkeurig en te goeder trouw worden uitgevoerd.  

In dat opzicht verbindt elke Partij zich ertoe om, ongeacht of de activiteiten in 
onderaanneming dan wel geheel of gedeeltelijk via eigen middelen worden 
uitgevoerd, alle maatregelen die noodzakelijk of nuttig zijn voor een nauwkeurige 
en stipte uitvoering van de activiteiten die betrekking hebben op de Selectieve 
Inzameling, Sortering en Recyclage na te leven. 

21.3 Fost Plus zal verschillende types van controles organiseren en financieren om de 
correcte uitvoering van de contracten voor Selectieve inzameling, Sortering en 
Recyclage na te gaan. Deze controles zullen onder andere gericht zijn op het 
respecteren van de hoeveelheidsbeperkingen, een analyse van de kwaliteit van de 
ingezamelde fracties (huis-aan-huis, containerparken), de kwaliteit van het 
sorteerproces, de kwaliteit van het gesorteerde PMD, het bestaan en de naleving 
van de gebruikte procedures op operationeel en administratief vlak (registratie en 
opvolging van producties), de samenstelling van het PMD-residu, de kwaliteit van 
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het glasbolnetwerk, de kwaliteit van de fracties die bij de Verwervers of hun 
overslagstations worden geleverd. Fost Plus zal tenminste jaarlijks een 
sorteeranalyse laten uitvoeren van het PMD-residu afkomstig van het 
sorteercentrum waar het PMD van de INTERCOMMUNALE wordt gesorteerd. 

21.4 Vooral via deze controles en ook via andere manieren, zoals communicatie, 
opleidingen, het gebruik van weigeringstickers of ambtshalve maatregelen zoals 
voorzien in de bestekken, verbinden Partijen zich ertoe alles in het werk te stellen 
om de vervuilingsgraad van de ingezamelde fracties tot een minimum te herleiden 
en om de kwaliteit van de ingezamelde en gesorteerde fracties te maximaliseren.  

Ook verbindt de INTERCOMMUNALE er zich toe om de kwaliteit van de fracties 
ingezameld via het Containerpark te bewaken. In het geval dat er een bijkomende 
sortering noodzakelijk is en/of het materiaal dient te worden verwijderd omwille 
van de slechte kwaliteit, zal de INTERCOMMUNALE de kosten voor bijkomende 
sortering, en eventueel ook het verlies aan opbrengst uit de verkoop van het 
materiaal, op zich te nemen. 

ARTIKEL 22: KOSTEN VOOR PROJECTOPVOLGING  A14 

22.1 Fost Plus betaalt aan de INTERCOMMUNALE de kosten voor de projectopvolging, 
met inbegrip van de kosten van de containerparken, terug als volgt: 

• een forfait van 10% op de kosten van de Selectieve inzameling van glas, 
papier-karton en PMD opgehaald via de huis-aan-huis-inzamelingen, 
inzameling via glasbollen en de kosten voor Sortering niet inbegrepen; 

• een forfait van 20% op de kosten van de Selectieve inzameling van glas, 
papier-karton en PMD via de containerparken, de kosten van Sortering niet 
inbegrepen. Dit forfait wordt evenwel teruggebracht tot 10%, wanneer het 
scenario bedoeld in art. 6, E van de Erkenning van toepassing is of wanneer de 
kosten van de containerparken om een andere reden reeds gedekt worden. 

 
22.2 Indien de INTERCOMMUNALE raamt dat haar kosten hoger zijn dan de kosten 

bepaald in artikel 22.1 van deze Overeenkomst, heeft ze de mogelijkheid zich een 
hoger percentage te laten terugbetalen op basis van een analytische boekhouding 
voor het geheel van de kosten.  

22.3 Van deze kosten wordt de verkregen ‘winst’ uit de verkoop van de PMD-zak 
afgetrokken, zonder dat deze negatief kan zijn. 

22.4 De berekening van de opbrengst uit de verkoop van de PMD-zak gebeurt voor elke 
INTERCOMMUNALE op individuele basis en dit volgens de hierna vermelde regels: 

• per intercommunale wordt het aantal verkochte PMD-zakken berekend, op 
basis van het ingezamelde PMD-tonnage en met een gemiddeld gewicht van 
2 kg per PMD-zak. Dit aantal zakken wordt gecorrigeerd met een factor die 
overeenkomt met de verhouding van het aantal inwoners binnen de 
intercommunale waar de PMD-inzameling verloopt via vergrendelde 1.100 l 
containers uitgerust met specifieke inwerpopeningen ten opzichte van de totale 
bevolking binnen de intercommunale. 

• de winst op de verkoop van de PMD-zakken wordt bepaald met volgende 
formule: 

W = (VP –0,15 EUR) x aantal verkochte PMD-zakken 

                                                
14 Wanneer de operationele kosten van het containerpark op een andere wijze worden gedekt, wordt dit B. 
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waarbij W = “winst” gemaakt op de verkoop van de  PMD-zak, 

VP = verkoopprijs van de PMD-zak aan de burgers 

22.5 Een negatieve winst op de verkoop van de PMD-zakken kan nooit aan Fost Plus 
worden tegengesteld. Wanneer de INTERCOMMUNALE zou weigeren om zelf PMD-
zakken te verdelen, moet Fost Plus daarvoor, binnen een redelijke termijn, instaan.  

ARTIKEL 23: SENSIBILISERING EN COMMUNICATIE  A 

23.1 De INTERCOMMUNALE verbindt er zich toe om in samenwerking met Fost Plus de 
inwoners van de gemeenten te informeren en te sensibiliseren opdat zij maximaal 
zouden deelnemen aan een behoorlijke sortering van de verschillende fracties 
verpakkingsafval. 

23.2 Fost Plus verbindt er zich toe financieel tussen te komen in de kosten van deze 
sensibilisering en communicatie. De bedragen die Fost Plus voor communicatie in 
de projecten op basis van een contract in de zin van artikel 13, § 1, 7° van het 
Samenwerkingsakkoord betaalt, bestaat uit een basisbedrag dat gelijk is voor alle 
projecten. Voor de lokale communicatie is dit 0,28 EUR per inwoner per jaar.  

23.3 Bij het begin van elk nieuw kalenderjaar zal Fost Plus in samenspraak met de 
INTERCOMMUNALE een globale communicatiestrategie opstellen, die moet 
uitmonden in een definitief communicatieplan, formeel goedgekeurd door beide 
Partijen, waarin de te ondernemen acties gedetailleerd omschreven worden, 
evenals de vereiste bedragen per actie, en waarin onder meer – op vraag van de 
INTERCOMMUNALE – het voeren van specifieke communicatieacties kan worden 
voorzien, waarbij beroep wordt gedaan op milieuconsulenten en/of eigen personeel 
van de INTERCOMMUNALE. Dit plan wordt dusdanig opgesteld dat de voor lokale 
communicatie vooropgestelde bedragen volledig gebudgetteerd en besteed worden. 
Desgevallend kunnen overschotten naar het volgende jaar worden overgedragen. 

23.4 De modaliteiten van de samenwerking tussen beide Partijen inzake sensibilisering 
en communicatie zijn opgenomen in Bijlage 11. 

ARTIKEL 24: BEGELEIDINGSCOMITE  A 

Fost Plus en de INTERCOMMUNALE komen overeen dat zij, met het oog op een 
goede begeleiding en evaluatie van de operationele activiteiten en de 
communicatie, een begeleidingscomité oprichten dat op regelmatige basis en in 
functie van de noodzaak zal samenkomen. Minstens één vertegenwoordiger van 
elke Gemeente wordt hierop uitgenodigd. De vorm en de werking van dit orgaan zal 
op latere datum tussen Partijen worden overeengekomen, doch niet later dan op 
het ogenblik dat de operationele activiteiten in de uitvoering van deze 
Overeenkomst starten. Als uitgangpunt wordt gesteld dat de organisatie 
(bijeenroepen vergadering, versturen verslagen, vergaderruimte, ...) ten laste valt 
van de INTERCOMMUNALE die dit uitvoert in samenwerking met Fost Plus.  

ARTIKEL 25: VERZEKERINGEN  A 

25.1 Beide Partijen verbinden zich ertoe dat zij in het kader van hun activiteiten 
voldoende verzekerd zijn voor hun burgerlijke aansprakelijkheid en voor om het 
even welke schade voortvloeiend uit hun activiteiten. Fost Plus is verzekerd voor de 
inkomstenderving van de INTERCOMMUNALE in geval van overmacht, bijvoorbeeld 
in het geval van een brand in het sorteercentrum, waarbij de ingezamelde en 
eventueel gesorteerde hoeveelheden zijn verloren gegaan. Deze verzekering dekt 
de vergoeding die de INTERCOMMUNALE zou hebben gekregen vanwege Fost Plus 
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voor de Selectieve inzameling en/of Sortering van het Verpakkingsafval van 
huishoudelijke oorsprong. Partijen leggen op elkaars verzoek een attest voor met 
betrekking tot het afsluiten van deze verzekeringen alsmede het bewijs van 
betaling van de premies. 

25.2 De verplichting van verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en eigen schade 
wordt door de INTERCOMMUNALE, bij uitvoering van activiteiten in het kader van 
deze Overeenkomst in onderaanneming, ook opgelegd aan de operatoren via de 
bestekken opgenomen in Bijlage 12.  

25.3 In dit opzicht kan Fost Plus niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even 
welke schade, van welke aard ook, veroorzaakt naar aanleiding van activiteiten 
uitgevoerd op het terrein door de INTERCOMMUNALE, haar onderaannemers of 
derden.  

ARTIKEL 26: DUUR  A 

Deze Overeenkomst is afgesloten voor een periode van <invullen (minstens 
5 jaar)>, en neemt een aanvang op <invullen>en eindigt op <invullen>. 

ARTIKEL 27: BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST  A 

27.1 Deze Overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd vanaf het ogenblik dat Fost 
Plus op definitieve wijze niet meer erkend zou zijn als Erkend organisme. Bij de 
intrekking van de Erkenning verbindt Fost Plus er zich toe om de 
INTERCOMMUNALE hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In dit geval zal 
Fost Plus niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gebeurlijke schade die 
hierdoor geleden wordt, behoudens bedrog, zware fout of opzettelijke fout vanwege 
Fost Plus. 

27.2 Onverminderd de bepaling opgenomen in artikel 26 van deze Overeenkomst, heeft 
elke Partij het recht deze Overeenkomst van rechtswege, en zonder 
voorafgaandelijke ingebrekestelling of schadevergoeding onmiddellijk te beëindigen 
indien: 

• de andere Partij één van haar essentiële verplichtingen onder deze 
Overeenkomst niet nakomt binnen de 30 dagen na het versturen van een 
ingebrekestelling per aangetekend schrijven; 

• de andere Partij betrokken is in een procedure tot ontbinding met uitzondering 
van overgang ten algemene titel (zoals fusie, splitsing, overdracht van 
bedrijfstak, ...), een faillissement, een vereffening, een gerechtelijke 
reorganisatie, een stopzetting van betalingen of indien zij insolvabel wordt, haar 
activiteit stopzet of het geheel of een substantieel gedeelte van haar activa 
overdraagt, waardoor verderzetting van haar activiteiten bedreigd wordt. 

 
27.3 Fost Plus en de INTERCOMMUNALE zullen overleg plegen om te goeder trouw en 

met het oog op elkaars rechtmatige belangen, overgangsmaatregelen te nemen en 
de gevolgen van de gebeurlijke voortijdige beëindiging van deze Overeenkomst zo 
goed mogelijk op te vangen. 
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27.4 Het Samenwerkingsakkoord, het principe van de continuïteit van de openbare 
dienstverlening, de verworven rechten van derden en de beslissingen van de IVC in 
acht genomen, heeft de INTERCOMMUNALE de mogelijkheid om de Overeenkomst 
op te zeggen met een vooropzeg van 9 maanden per aangetekend schrijven met 
bericht van ontvangst, met het oog op het afsluiten van een contract met een 
ander Erkend organisme in de zin van het Samenwerkingsakkoord. Deze opzeg kan 
in geen geval gebeuren vóór de vervaldag van de lopende contracten met de 
Verwervers en Operatoren, behoudens indien met hen een minnelijke schikking kan 
worden getroffen.  

27.5 Zoals voorzien in artikel 37, § 1 van de Erkenning, komen de verkoopwaarden van 
de materialen vanaf de datum van aankondiging door Fost Plus van de stopzetting 
van haar activiteiten, van rechtswege toe aan de INTERCOMMUNALE. Fost Plus 
garandeert in dergelijk geval dat de INTERCOMMUNALE op eenvoudige wijze in de 
plaats zal kunnen treden van Fost Plus als contractspartij bij de verwerving. 

+ Procedure toe te voegen in de bestekken 

ARTIKEL 28: GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING  A 

28.1 Bij de beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden ook, zal gehandeld 
worden overeenkomstig het gemeen verbintenissenrecht. 

28.2 Bij vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst in toepassing van artikel 27.2 
van deze Overeenkomst, heeft de Partij die niet aan de basis ligt van de 
vroegtijdige beëindiging, recht op schadevergoeding, indien zij enige fout bewijst in 
hoofde van de andere Partij, of indien enige fout aan deze laatste toerekenbaar is.  

28.3 Geen enkele Partij heeft recht op enige schadevergoeding indien de beëindiging van 
deze Overeenkomst overeenkomstig de bepalingen in artikel 27.2 van deze 
Overeenkomst te wijten is aan een tekortkoming of een fout die aan haar zelf 
toerekenbaar is. 

28.4 Bij de beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden ook, wordt tussen  
Partijen een eindafrekening opgemaakt, waarbij de aan de INTERCOMMUNALE 
betaalde voorschotten voor nog niet gepresteerde diensten worden terugbetaald, 
en reeds gepresteerde diensten betaald worden. 

ARTIKEL 29: WETTELIJKE EN ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE BEPALINGEN  A 

29.1 Beide Partijen verbinden zich ertoe om hun verbintenissen, voortvloeiend uit deze 
Overeenkomst, uit te voeren zonder inbreuk te plegen op de toepasselijke 
regelgevingen, in het bijzonder het Samenwerkingsakkoord. 

29.2 Mocht enige nieuwe regelgeving, administratiefrechtelijke beslissing of omzendbrief 
de uitvoering van deze Overeenkomst op enig punt wijzigen of verhinderen, dan 
verbinden beide Partijen zich ertoe om zonder verwijl na de ontvangst of de 
kennisname hiervan mekaar op de hoogte te stellen, en in de mate van het 
mogelijke al het nodige te doen teneinde de continuïteit van de uitvoering van deze 
Overeenkomst te waarborgen onder voorwaarden die redelijkerwijze door Fost Plus 
en de INTERCOMMUNALE kunnen worden aanvaard.  
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29.3 Hiertoe zullen beide Partijen zo snel mogelijk overleg plegen om gepaste 
maatregelen te treffen en zelfs huidige Overeenkomst aan te passen mits er een 
oplossing kan worden gevonden die de gemeenschappelijke bedoeling van de 
Partijen, alsook het economische doel en de geest van de oorspronkelijke bepaling 
het best benadert. In voorkomend geval zal de aangepaste overeenkomst door de 
INTERCOMMUNALE ter goedkeuring aan de bevoegde Gewestregering voorgelegd 
worden, teneinde de verdere uitvoering ervan mogelijk te maken.  

29.4 Fost Plus  verbindt zich ertoe om, overeenkomstig artikel 13 § 2 van het 
Samenwerkingsakkoord, binnen de tien dagen na het aangaan van een 
overeenkomst bedoeld in artikel 13 § 1, 7°, een integrale kopie van deze 
Overeenkomst, ondertekend door beide Partijen, te bezorgen aan de bevoegde 
Gewestelijke Administratie en aan de IVC. Alle toekomstige aanhangsels, 
ondertekend door beide Partijen, zullen eveneens aan deze overheden worden 
overgemaakt conform de bepalingen hieromtrent in de Erkenning.  

Deze Overeenkomst treedt pas in voege na het verstrijken van de wettelijke 
termijn van het administratief toezicht, zonder schorsing of vernietiging door de 
voogdijoverheid van de beslissing van de INTERCOMMUNALE. 

ARTIKEL 30: OVERMACHT  B 

Als overmacht geldt ten aanzien van deze Overeenkomst, alleen wat door de 
heersende rechtspraak van het Hof van Cassatie van België ter zake wordt 
aanvaard, zowel wat de inhoud van het begrip "overmacht", als wat de gevolgen 
daarvan betreft. 

ARTIKEL 31: SLOTBEPALINGEN  A 

31.1 OVERDRACHT A 

Fost Plus kan de rechten en verplichtingen die zij uit onderhavige Overeenkomst 
put, niet aan een derde overdragen, noch delegeren, zonder de voorafgaande en 
uitdrukkelijke goedkeuring van de INTERCOMMUNALE, die evenwel haar 
goedkeuring niet zonder ernstige redenen zal kunnen weigeren. Deze bepaling is 
niet van toepassing indien deze overdracht geschiedt in het kader van naleving van 
de verplichtingen en voorwaarden aan Fost Plus opgelegd in het 
Samenwerkingsakkoord, in het kader van een overgang ten algemene titel, zoals 
fusie, splitsing, overdracht van een volledige bedrijfstak. 

31.2 VOLLEDIGE OVEREENKOMST  A 

Deze Overeenkomst vernietigt en vervangt, behoudens indien uitdrukkelijk anders 
bedongen, alle vroegere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen de 
Partijen met betrekking tot het hierin behandeld onderwerp. 

31.3 GELDIGHEID  A 

Indien één of meer van de bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig of nietig 
zou blijken te zijn, erkennen beide Partijen dat alle overige bepalingen van deze 
Overeenkomst voor zover deze nog toepasselijk zijn, volledig van kracht blijven, in 
zover hun oorzaak niet omwille van deze ongeldigheid of nietigheid verdwenen is. 
Elke nietige of ongeldige bepaling zal in gemeenschappelijk overleg vervangen 
worden door een gelijkaardige bepaling die het doel en de geest van de 
oorspronkelijke bepaling het best benadert. 



 Modelcontract IC – versie erkenning Fost Plus 2014-2018  

24 | P a g e  
 

In geval van aanpassing van de Overeenkomst, zullen de nieuwe bepalingen slechts 
in werking treden na uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring door de bevoegde 
gewestelijke instanties. 

31.4 WIJZIGINGEN EN TOEVOEGINGEN  A 

Alle wijzigingen en toevoegingen aan deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien 
ze blijken uit een door de Partijen ondertekend schrijven, dat uitdrukkelijk verwijst 
naar deze Overeenkomst. De algemene voorwaarden die zouden voorkomen op de 
achterzijde van de facturen of op eender welk ander document afkomstig van één 
van beide Partijen, van een onderaannemer of van een derde zullen niet ingeroepen 
kunnen worden tegen de medecontractant zonder voorafgaandelijke, uitdrukkelijke 
en schriftelijke goedkeuring door deze laatste. 

Partijen komen overeen dat deze huidige Overeenkomst aangepast zal worden in 
functie van de geldig(e) aan Fost Plus toegekende Erkenning(en) gedurende de 
duur van de geldigheid van deze Overeenkomst. Op dezelfde manier verbindt de 
INTERCOMMUNALE er zich toe de contracten met haar onderaannemers aan te 
passen zodanig dat deze conform de Erkenning(en) zijn. 

31.5 BIJLAGEN  A 

De Bijlagen gevoegd bij deze Overeenkomst, maken samen met deze 
Overeenkomst één geïntegreerd geheel uit. 

31.6 INTELLECTUELE EIGENDOM  A 

Iedere Partij blijft eigenaar en titularis van haar industriële en intellectuele 
eigendomsrechten. In de mate waarin de uitvoering van deze Overeenkomst dat 
noodzakelijk maakt, verlenen Partijen over en weer aan elkaar de nodige 
toelatingen om daarvan gebruik te maken, doch zulks blijft strikt beperkt tot de 
uitvoering van deze Overeenkomst. 

De kennis en het gebruik van deze intellectuele eigendom in de uitvoering van deze 
Overeenkomst houdt geen enkele titel in, nog enig recht dat zou verworven worden 
door de andere Partij in de één of andere zin. 

31.7 TOEPASSELIJK RECHT  A 

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. 

31.8 BEMIDDELING DOOR BEVOEGDE GEWESTELIJKE ADMINISTRATIE  A 

Ingeval er onenigheid bestaat tussen de Partijen met betrekking tot het ontstaan, 
de interpretatie en de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Partijen om een 
bemiddeling verzoeken door de bevoegde gewestelijke administratie 
overeenkomstig artikel 13 § 3 van het Samenwerkingsakkoord. 

31.9 RECHTSGEBIED EN ARBITRAGE  A 

Bij gebreke aan een minnelijke schikking binnen een termijn van 6 maanden nadat 
Partijen in overleg zijn getreden overeenkomstig artikel 13 § 3 van het 
Samenwerkingsakkoord kunnen de Partijen ervoor opteren om hun geschil te laten 
beslechten via arbitrage. Indien er geen consensus is om in arbitrage te gaan, zijn 
uitsluitend de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 
<invullen> bevoegd om kennis te nemen van, en uitspraak te doen over het 
geschil. 
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Wanneer voor arbitrage wordt geopteerd, wordt het geschil definitief beslecht 
volgens het Arbitragereglement van <naam invullen>, door arbiters die conform 
het reglement zijn benoemd. Het scheidsgerecht zal uit drie arbiters bestaan. De 
zetel van de procedure is Brussel. De taal van de arbitrage is Nederlands. 

De arbitrageprocedure is niet van toepassing op de geschillen met betrekking tot 
facturen. In dit geval komen de Partijen overeen dat zij het recht hebben iedere 
rechtsvordering die zij nuttig zullen achten in te leiden voor de bevoegde 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement <invullen>. 

 

+ Procedure stopzetting activiteiten (zie artikel 27.5) toevoegen in de bestekken. 
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Opgemaakt in zoveel exemplaren als er Partijen zijn, waarbij iedere Partij verklaart zijn origineel te 
hebben ontvangen, te < plaats invullen>, op datum van <datum invullen>. 

 

Fost Plus       DE INTERCOMMUNALE 

 

 

 

S. Boussemaere       <naam invullen>  

Director Operations      <functie invullen> 

 

 

 

W. Vermeir       <naam invullen>  

Managing Director      <functie invullen 

 

 

 

 

 

 

 

15 Bijlagen 


