Contract voor de overbrenging tussen EU-lidstaten
en voor invoer naar EU-lidstaten
Versie december 2013

Naam:
Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Land:

[Naam kennisgever]
[Naam bevoegd vertegenwoordiger]
[Straat en nummer kennisgever]
[Postcode kennisgever]
[Plaats Kennisgever]
[Land kennisgever]

Hierna te noemen ‘de kennisgever’
Naam:
Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Land:

[Naam ontvanger]
[Naam bevoegd vertegenwoordiger]
[Straat en nummer ontvanger]
[Postcode ontvanger]
[Plaats ontvanger]
[Land ontvanger]

Hierna te noemen ‘de ontvanger’

In aanmerking genomen dat:

− de kennisgever voor de overbrenging van afvalstoffen naar
[Land van bestemming]
een kennisgevingsdocument indient met het registratienummer

[Nummer van de kennisgeving].

− artikel 5 van de Verordening (EG) 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (hierna: de
EVOA) voor zover hier relevant bepaalt dat:
1. Voor elke overbrenging van afvalstoffen waarvoor een kennisgeving is vereist, sluiten de
kennisgever en de ontvanger een contract voor de nuttige toepassing of verwijdering van de
afvalstoffen waarop de kennisgeving betrekking heeft.
2. Het contract moet totstandgekomen zijn en bindend zijn op het moment van kennisgeving voor
de duur van de overbrenging, totdat een verklaring is verstrekt overeenkomstig artikel 15, onder e),
artikel 16, onder e), of, in voorkomend geval, artikel 15, onder d).
3. Dit contract voorziet in de verplichting:
a)
van de kennisgever om overeenkomstig artikel 22 en artikel 24, lid 2, de afvalstoffen
terug te nemen, indien de overbrenging dan wel de nuttige toepassing of de verwijdering niet op
de geplande wijze zijn voltooid of indien er sprake is van een illegale overbrenging,
b)
van de ontvanger om overeenkomstig artikel 24, lid 3, de afvalstoffen te verwijderen of
nuttig toe te passen, indien er sprake is van een illegale overbrenging, en
c)
van de inrichting om in overeenstemming met artikel 16, onder e), een verklaring te
verstrekken waarin staat dat de afvalstoffen nuttig werden toegepast of verwijderd conform de
kennisgeving, de daarin vermelde voorwaarden en de voorschriften van deze verordening.
−

dat kennisgever en ontvanger reeds bij separate overeenkomst zijn overeengekomen dat ontvanger de in
de eerste overweging genoemde afvalstoffen zal verwerken op de onder 1. van dit contract beschreven
wijze.

−

dit contract zowel van toepassing kan zijn op een overbrenging ten behoeve van voorlopige nuttige
toepassing of voorlopige verwijdering als op de overbrenging ten behoeve van definitieve nuttige
toepassing of definitieve verwijdering. Daartoe zijn in het contract de meest uitgebreide verplichtingen
opgenomen. De verplichting die de EVOA oplegt indien er sprake is van voorlopige nuttige toepassing
of voorlopige verwijdering (de artikelen 3 en 4 van deze overeenkomst) zijn slechts van toepassing
indien daadwerkelijk een voorlopige handeling plaatsvindt.

−

de kennisgever en de ontvanger dit contract sluiten om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 5 van
de EVOA. Op grond van dit contract zullen tussen de kennisgever en de ontvanger geen andere
verplichtingen afdwingbaar zijn dan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 16 onder e, artikel 22
leden 2 tot en met 7 en artikel 24 leden 2 tot en met 4 van de EVOA.

Komen partijen het navolgende overeen
1.

Verwerking van de afvalstoffen

De ontvanger verklaart hierbij dat de overgebrachte afvalstoffen worden verwerkt op de wijze als beschreven in
de kennisgeving met nummer [Nummer van de kennisgeving].
2. Verklaring van verwerking na voltooiing nuttige toepassing of verwijdering

2.1 De inrichting die de afvalstoffen ontvangt zal overeenkomstig artikel 16, onder e, van de EVOA aan de
kennisgever en de betrokken bevoegde autoriteiten, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 30 dagen na
voltooiing van de nuttige toepassing of verwijdering en uiterlijk één kalenderjaar na de ontvangst van de
afvalstoffen, een verklaring verstrekken waarin staat dat de afvalstoffen nuttig werden toegepast of
verwijderd conform de kennisgeving, de daarin vermelde voorwaarden en de voorschriften van de
EVOA.
2.2 Indien de betrokken autoriteiten overeenkomstig artikel 9, lid 7, van de EVOA een kortere termijn hebben
gesteld om de in 2.1 van dit contract genoemde verklaring aan de kennisgever en de betrokken bevoegde
autoriteiten te verstrekken, dient de verklaring binnen deze termijn te worden afgegeven.
3. Verklaring van verwerking na voorlopige nuttige toepassing of voorlopige verwijdering
3.1
De inrichting die de afvalstoffen ontvangt zal overeenkomstig artikel 15, onder d, van de EVOA zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de voorlopige nuttige toepassing of de voorlopige verwijdering en
uiterlijk één kalenderjaar na de ontvangst van de afvalstoffen, een verklaring afgeven aan de kennisgever en de betrokken bevoegde autoriteiten, dat de voorlopige nuttige toepassing of de voorlopige verwijdering is voltooid.
3.2
Indien de betrokken autoriteiten overeenkomstig artikel 9, lid 7, van de EVOA een kortere termijn hebben gesteld om de in 3.1 van dit contract genoemde verklaring aan de kennisgever en de betrokken bevoegde autoriteiten te
verstrekken, dient de verklaring binnen deze termijn te worden afgegeven.

4. Verklaring ex artikel 15, onder e van de EVOA, nieuwe kennisgeving

De inrichting die de afvalstoffen ontvangt en waar voorlopige nuttige toepassing of voorlopige verwijdering plaatsvindt en die vervolgens met het oog op voorlopige of definitieve nuttige toepassing dan wel verwijdering afvalstoffen levert aan een inrichting in het land van bestemming, zal overeenkomstig artikel 15, onder e van
de EVOA zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één kalenderjaar na verzending van de afvalstoffen met het
oog op de voorlopige of definitieve nuttige toepassing respectievelijk de voorlopige of definitieve verwijdering,
de verklaring van definitieve nuttige toepassing respectievelijk definitieve verwijdering onverwijld doorsturen
naar de kennisgever en de betrokken autoriteiten, onder vermelding van het/de transport(en) waarop de verklaring(en) betrekking heeft (hebben).
4.1

4.2
De ontvangende inrichting zal, wanneer de overgebrachte afvalstoffen bestemd zijn voor een inrichting die gevestigd is in een andere lidstaat dan wel een derde land, een nieuwe kennisgeving doen overeenkomstig het bepaalde in

de EVOA, met dien verstande dat de bepalingen betreffende de betrokken bevoegde autoriteiten eveneens van toepassing zijn op de bevoegde autoriteit van het oorspronkelijke land van verzending.

5.

Terugnameverplichtingen van de kennisgever

5.1 De kennisgever dient de afvalstoffen terug te nemen indien de overbrenging dan wel de nuttige
toepassing of de verwijdering niet op de geplande wijze is voltooid, als bedoeld in artikel 22 van de
EVOA.
De terugname van de afvalstoffen op grond van artikel 22 van de EVOA geschiedt binnen negentig
dagen, of binnen een door de betrokken bevoegde autoriteiten overeengekomen termijn.
5.2 De kennisgever dient de afvalstoffen terug te nemen indien er sprake is van een illegale overbrenging
waarvoor de kennisgever verantwoordelijk is overeenkomstig artikel 24, lid 2, van de EVOA.
De terugname van de afvalstoffen op grond van artikel 24, lid 2, van de EVOA geschiedt binnen dertig
dagen, of binnen een door de betrokken bevoegde autoriteiten overeengekomen termijn.
5.3 De kennisgever dient voor de terugname van de afvalstoffen een nieuwe kennisgeving in, tenzij de
betrokken bevoegde autoriteiten overeenkomen dat een naar behoren gemotiveerd verzoek van de
oorspronkelijke bevoegde autoriteit van verzending volstaat.
6. Verwerkingsverplichtingen van de ontvanger, ex artikel 24, lid 3, van de EVOA

In geval van een illegale overbrenging van afvalstoffen, waarvoor de ontvanger verantwoordelijk is, dient de ontvanger de betrokken afvalstoffen op milieuhygiënisch verantwoorde wijze nuttig toe te passen of te verwijderen.
De verwerking van de afvalstoffen geschiedt in dit geval binnen dertig dagen, of binnen een door de betrokken
bevoegde autoriteiten overeengekomen termijn.
7. Overige bepalingen

7.1 Indien de overeenkomst tot verwerking van de betrokken afvalstoffen tussen de kennisgever en de
ontvanger tijdelijk of blijvend niet kan worden nagekomen door de ontvanger, stelt de ontvanger de
autoriteit van bestemming hiervan onmiddellijk in kennis.
7.2 Conform artikel 5, lid 2, van de EVOA eindigt dit contract de dag nadat alle verklaringen als omschreven
in artikel 4.1, respectievelijk 2.1, en in een voorkomend geval artikel 3.1, van dit contract door de
kennisgever en de betrokken bevoegde autoriteiten zijn ontvangen.
Tussentijdse ontbinding van dit contract is niet mogelijk.

8. Overige afspraken tussen de kennisgever en de ontvanger

Kennisgever

Naam:
Naam:

[Naam kennisgever]
[Naam bevoegd vertegenwoordiger]

Handtekening:
Naam bevoegd vertegenwoordiger
---------------------------------------

Datum:

[Datum ondertekening]

Ontvanger
Naam:
Naam:

[Naam ontvanger]
[Naam bevoegd vertegenwoordiger]

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

Datum:

[Datum ondertekening]

