
Deze overeenkomst wordt gesloten 

 

TUSSEN:  

 

Enerzijds  De Gemeente Sint-Jans-Molenbeek gevestigd te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, 

Graaf van Vlaanderenstraat, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Gloria 

GARCIA FERNANDEZ, afgevaardigde Schepen van Netheid, en Mevrouw 

Marijke AELBRECHT, waarnemend Gemeentesecretaris handelend in 

uitvoering van de beraadslaging aangenomen door de Gemeenteraad 

krachtens artikel 109 en 110 van de Nieuwe Gemeentewet, 

 

Hierna genoemd, «De Gemeente»,  

 

 

Anderzijds  De BVBA QUATRA, waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen in Mosten 

17, 9160 Lokeren en in de Kruispuntbank van Ondernemingen vermeld onder 

het nummer 0463.636.640, vertegenwoordigd door de GCV METTA, waarvan 

de maatschappelijke zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Hoekstraat 151A, 

ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

0823.923.245, vertegenwoordigd door de Heer Gerald VAN POLLAERT, en de 

GCV SESAM, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 8300 Knokke-

Heist, Koningin Fabiolalaan 20B, bus 3F, vertegenwoordigd door de Heer Pol 

VAN POLLAERT, bestuurders die gezamenlijk optreden overeenkomstig artikel 

19.1 van de statuten, 

 

Hierna genoemd, «de dienstverlener»,  

 

 

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst 

 

§ 1. De dienstverlener wordt gemachtigd om, onverminderd de opgelegde verplichtingen en de 

vergunningen die moeten worden verkregen in toepassing van specifieke reglementeringen, en in het 

bijzonder de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw, milieubescherming, alsook 

de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende wegenwerken, over te gaan tot de installatie, op zijn 

kosten, risico en gevaar en onder voorbehoud van de rechten van derden, van 10 containers voor de 

selectieve inzameling van gebruikte spijsoliën op het grondgebied van de gemeente. Naar gelang van 

de ontwikkeling van de behoeften van de gemeente kan in onderling overleg worden besloten het 

aantal inzamelpunten uit te breiden. 

 

§ 2. De dienstverlener organiseert en draagt alle kosten voor de installatie, het beheer en de lediging 

van de containers voor de terugwinning van gebruikte frituuroliën en -vetten van plantaardige 

oorsprong met het oog op de recyclage ervan, zonder kosten voor de Gemeente. 

 

De dienstverlener blijft eigenaar van de inzamelcontainers.  

 



Zodra de oliën en vetten zijn gedeponeerd, wordt de dienstverlener eigenaar van de ingezamelde oliën 

en vetten. 

 

Artikel 2: Beschrijving van een inzamelcontainer  

 

§ 1. Quatra gebruikt het nieuwe containertype OlioBox XXL 
 
Het inzamelsysteem bestaat uit twee delen: een uitwendig deel dat in de grond wordt verankerd 

(indien mogelijk en/of noodzakelijk op de specifieke locatie) en dat een container van 660 liter bevat. 

 

Deze rolcontainer weegt +/- 60 kg wanneer hij leeg is. De container is gemaakt van HDPE plastic en is 

rood van kleur.  

 

Een container gevuld met gebruikte frituurolie weegt ongeveer 150 kg. Het werkelijke gewicht hangt 

echter af van de manier waarop de flessen in de container zijn gevallen en of de flessen vol zijn of niet. 

 

§ 2. Elke inzamelcontainer bevat de contactgegevens van de dienstverlener, d.w.z. zijn naam en 

website. 

 

§ 3. alle informatie op de inzamelcontainers moet tweetalig zijn (geschreven in het Frans en het 

Nederlands). 

 

Artikel 3: Plaatsing – Vestigingsplaatsen 
 

§ 1. De dienstverlener heeft 30 werkdagen vanaf de ondertekening van deze overeenkomst om de 10 

inzamelcontainers op de overeengekomen plaatsen te plaatsen. De dienstverlener is verantwoordelijk 

voor de plaatsing van de inzamelcontainer met een verankering in de grond, namelijk door bevestiging 

van het buitenste deel van de inzamelcontainer. 

 

§ 2. Alleen het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de locaties van deze 

inzamelcontainers. De dienstverlener mag in geen geval containers bijplaatsen, verwijderen of de 

plaats ervan wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Gemeente. 

 

Artikel 4: Verplaatsing - Verwijdering 

 

§ 1 Indien de Gemeente tijdens de duur van deze overeenkomst de verwijdering of de tijdelijke 

verplaatsing van één of meer containers vraagt om redenen die verband houden met de veiligheid, de 

gezondheid, de openbare netheid, de openbare veiligheid, de handhaving van de openbare orde of de 

ruimtelijke ordening, is de dienstverlener verplicht om de container(s) zo snel mogelijk te verwijderen. 

§ 2. Het verzoek van de Gemeente om de container(s) te verplaatsen of te verwijderen moet schriftelijk 

worden meegedeeld aan de dienstverlener op het e-mailadres planning@quatra.com. De 

dienstverlener verbindt zich ertoe de verwijdering uit te voeren binnen 15 werkdagen na de verzending 

van het verzoek. 

 



§ 3. Iedere verwijdering en verplaatsing van een inzamelcontainer geschiedt voor rekening en risico 

van de dienstverlener.  

 

§ 4. De dienstverlener is verplicht het terrein na elke verwijdering in de oorspronkelijke staat terug te 

brengen. 

 

Artikel 5: Inzameling – Onderhoud – Reiniging - Weging 

 

§ 1. Particulieren deponeren hun gebruikte frituurolie en -vet in gesloten verpakking in de 

inzamelingscontainer. 

 

De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het gedeponeerde afval of 

voor de manier waarop particulieren de inzamelcontainers gebruiken. 

 

De dienstverlener verbindt zich ertoe al het afval dat in en rond de containers wordt gedeponeerd, 

met inbegrip van ander afval dan gebruikte plantaardige frituurvetten en -oliën, mee te nemen en te 

behandelen overeenkomstig de geldende wetgeving. 

 

§ 2. De dienstverlener zamelt gebruikte plantaardige vetten en oliën van particulieren in de 

inzamelcontainers in. Deze ophaling wordt uitgevoerd door een ervaren chauffeur. 

 

§ 3. De dienstverlener zorgt ervoor dat de gebruikte frituurvetten en -oliën op gezette tijden worden 

ingezameld en in ieder geval in voldoende hoeveelheden om te voorkomen dat de containers 

overlopen. 

 

De dienstverlener stelt een schema op met de vaste dagen en tijdstippen waarop de 

inzamelingscontainers worden opgehaald. Dit tijdschema wordt binnen 15 dagen na de ondertekening 

van de overeenkomst aan de Gemeente meegedeeld. Dit schema kan worden gewijzigd indien blijkt 

dat de inzamelingscontainers sneller worden gevuld dan oorspronkelijk gepland. 

 

Indien de inzamelingscontainer sneller vol is dan verwacht, organiseert de dienstverlener een ophaling 

binnen 48 uur na verzending van de schriftelijke kennisgeving die hem door de gemeente per e-mail is 

toegezonden op het volgende adres: planning@quatra.com . 

 

§ 4 De Gemeente kan, indien zij dit wenst, een vertegenwoordiger naar de inzameling sturen om het 

gewicht van de inzamelingscontainer te controleren.  

 

§ 5. de dienstverlener is verplicht bij elke inzameling er voor eigen rekening en risico voor te zorgen 

dat de inzamelcontainers en de omgeving daarvan in goede staat verkeren, worden onderhouden, 

gerepareerd en net worden gehouden, en verbindt zich ertoe alle afval van gebruikte spijsolie binnen 

een afstand van 3 meter van de inzamelcontainers te verwijderen. 

 

De dienstverlener dient ervoor te zorgen dat zijn installaties te allen tijde in perfecte staat van 

onderhoud, werking en netheid verkeren. Zo zal hij er met name op toezien dat tags, graffiti en 



aanplakbiljetten zo spoedig mogelijk worden verwijderd en, meer in het algemeen, dat beschadigde 

installaties worden hersteld. 

 

De dienstverlener verbindt zich ertoe de betrokken container te herstellen binnen een termijn van 15 

kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving door de 

Gemeente aan het e-mailadres planning@quatra.com.  

 

§ 6. De dienstverlener verklaart dat hij beschikt over de nodige vergunningen voor de inzameling en 

verwerking van gebruikte spijsvetten en -oliën. 

 

Artikel 6: Publiciteit - Informatie voor de burgers 
  

§ 1 De dienstverlener verbindt zich ertoe op zijn kosten publiciteit te maken voor de inzamelcontainers 

via Natuurpunt en Natagora (leden, publicaties, website) - website inzamelcontainers met natuurloket. 

 

§ 2. De dienstverlener verbindt zich ertoe om op eigen kosten een video te maken waarin de dienst 

van de inzamelcontainers in de Openbare Ruimte wordt gepromoot, naar het voorbeeld van de video 

die reeds voor de supermarkten is gemaakt, door buitenopnamen in de Gemeente te maken. 

 

De dienstverlener verleent de Gemeente kosteloos alle exploitatie- en uitzendrechten, van welke aard 

ook, op de video die hij zal hebben gemaakt ter promotie van de dienst van de inzamelcontainer in de 

Openbare Ruimte.  

 

§ 3 De Gemeente kan, indien zij dit wenst, de bevolking ook informeren over het bestaan van de 

inzamelcontainers met alle middelen die zij geschikt acht (bijvoorbeeld via het gemeenteblad of de 

website van de Gemeente). 

 

§ 4. De dienstverlener verbindt zich ertoe het communicatiemateriaal ter beschikking te stellen van de 

Gemeente en toestemming te geven voor het aanbrengen van het logo van de Gemeente Sint-Jans-

Molenbeek (in de vorm van een sticker) met het oog op de personalisering van de gezamenlijke acties 

op haar grondgebied. 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

 

§ 1. De kosten voor de installatie, de exploitatie en het onderhoud van de containers komen uitsluitend 
ten laste van de dienstverlener. De dienstverlener is als enige aansprakelijk voor alle schade die aan 
de gemeente of aan derden, om welke reden dan ook, kan worden toegebracht als gevolg van de 
installatie, de exploitatie (met uitsluiting van schade die uitsluitend door gebruikers is veroorzaakt) 
en/of de verwijdering van de containers.  
 
§ 2. De dienstverlener is tevens aansprakelijk voor elke vordering die door derden, uit welke hoofde 
dan ook, tegen de Gemeente kan worden ingesteld wegens schade veroorzaakt door de plaatsing, de 
exploitatie en/of de verwijdering van de containers. Hij zal persoonlijk instaan voor elk bedrag 
waarvoor de Gemeente aansprakelijk zou kunnen zijn ten aanzien van derden, alsook voor alle 
procedurekosten die de Gemeente zou moeten maken om de verdediging van haar belangen en haar 
vertegenwoordiging in rechte te verzekeren. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Artikel 8: Verzekering  
 

§ 1. Alle schade die ten gevolge van het gebruik van de inzamelcontainers aan derden wordt 
toegebracht, wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de dienstverlener. 
 
§ 2. Brand, beschadiging en diefstal van de Olioboxen komen geheel voor rekening van de 

dienstverlener; hiervoor kan geen verzekering worden afgesloten. 

  

Artikel 9: Vergoeding  

 

§ 1 De dienstverlener betaalt de gemeente voor de inzameling van gebruikte frituurolie en -vet. 

De prijs wordt gebaseerd op de publicaties "Argus Biofuels, daily market prices and commentary", die 

de meest betrouwbare informatie over de marktprijs van gebruikte frituurolie bevat.  

Elke maand zal een gemiddelde prijs van de Argus UCO, ex works Netherlands, worden berekend. Aan 

het eind van elk trimester wordt het kwartaalgemiddelde van de maandgemiddelden berekend. Deze 

prijs vormt de basis voor de berekening van het bedrag dat de dienstverlener aan de gemeente moet 

betalen. 

 

Ingezamelde kilo's 

- 12% onzuiverheden 

= Netto gewicht 

X  

(gemiddelde UCO Argus-prijs van het laatste kwartaal)  

-  

vaste prijs van 0,950 euro / kilo 

= 

Bedrag dat wij betalen 

 

§ 2. Elk trimester stuurt de dienstverlener een overzicht van de hoeveelheid ingezamelde olie per 

inzameling en per locatie. De betaling geschiedt door overschrijving op het rekeningnummer van het 

Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek.    

 

Artikel 10: Niet overdraagbaar 

 

Deze overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij de Gemeente vooraf uitdrukkelijk en 

schriftelijk haar toestemming verleent. 

 

Artikel 11: Recht van de dienstverlener  

 



Deze overeenkomst verleent het exclusieve recht aan de dienstverlener voor diensten met betrekking 

tot de inzameling van vetten en plantaardige oliën op het grondgebied van de Gemeente. 

 

 

 

 

Artikel 12: Duur van het contract 

 

§ 1. De dienstverleningsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd.  

 

§ 2. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te allen tijde te beëindigen met inachtneming 

van een opzegtermijn van 45 kalenderdagen, zonder schadevergoeding. 

 

§ 3. Deze overeenkomst wordt van rechtswege, zonder opzeggingstermijn en zonder schadever-

goeding, ontbonden in geval van 

- in geval van ontbinding/faillissement van de dienstverlener; 

- met wederzijdse instemming van de partijen; 

- indien een van de partijen ernstig tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar 

verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en nalaat de situatie te herstellen binnen een 

redelijke termijn nadat de andere partij haar hierom per aangetekende brief heeft verzocht. In dat 

geval wordt deze overeenkomst beëindigd bij het verstrijken van de in de aangetekende 

ingebrekestellingsbrief bepaalde termijn.  

 

§ 4. Wegens haar precair karakter kan de Gemeente deze overeenkomst, zonder opzegtermijn en 

zonder schadevergoeding, opzeggen indien het algemeen belang dit rechtvaardigt. Een voorbeeld van 

een door het algemeen belang gerechtvaardigde intrekking: overlast op het gebied van openbare 

netheid, veiligheid of rust. 

 

 

Artikel 13: Contactpersonen  

 

Teneinde een snelle praktische uitwisseling tussen de partijen te bevorderen, wijst elke partij een of 

meer contactpersonen aan voor het ontvangen van alle informatie of mededelingen in verband met 

de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.  

 

Binnen 15 kalenderdagen na de datum van ondertekening van de overeenkomst deelt elke partij aan 

de andere partij de naam, het rechtstreekse telefoonnummer en het e-mailadres van de 

contactperso(o)n(en) mee.  

 

In geval van wijziging van contactperso(o)n(en) wordt de andere partij daarvan onverwijld schriftelijk 

in kennis gesteld. 

 

Artikel 14: Geschillen 

 



Voor conflicten en geschillen die niet in der minne kunnen worden geregeld, zijn uitsluitend de 

rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. 

 

Artikel 15: Ontbindende voorwaarde 

 

Deze overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van de vernietiging door de 

regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de beraadslaging waarbij de gemeenteraad deze 

overeenkomst goedkeurt. 

 

 

 

 

Artikel 16: Inwerkingtreding 

 

Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening door alle partijen 

 

Opgemaakt te Brussel op 31 augustus 2022, in tweevoud, waarbij elke partij de ontvangst van haar 

eigen exemplaar bevestigt. 

 

 

Voor de BVBA Quatra, 

                                                                    

De permanente vertegenwoordiger    De permanente vertegenwoordiger  

van de GCV METTA                        van de GCV SESAM 

 

 

 

 

Gerald VAN POLLAERT                                                             Pol VAN POLLAERT 

 

 

De Gemeente Sint-Jans-Molenbeek,    

 
De wnd Adjunct-secretaris                                      Voor de Burgemeester, 
                                      De afgevaardigde Schepen van Netheid,  
 
 
 
Madame Marijke AELBRECHT                                                 Gloria GARCIA FERNANDEZ 
 


