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B. Verklaring van TAG-reinigers
Om de ontdoeners zekerheid te geven dat zij duurzaam inkopen en zich houden aan de Code 
Milieu Verantwoord Wegbeheer en dat het door hen aangeboden teerhoudend asfalt thermisch 
wordt gereinigd, zijn de operationele thermische reinigers, die deze verklaring ondertekenen 
bereid om een aantal garanties af te geven. Deze verklaring sluit aan bij het belang dat het 
Ministerie van lenM toekent aan het thermisch reinigen van TAG. 

Zij verklaren het volgende: 

1. Onderstaande thermische reinigers en alle aan hen gelieerde bedrijven (in de meest ruime
zin) garanderen dat al het door hen geaccepteerde TAG thermisch in Nederland wordt
gereinigd. Zij garanderen tevens dat derden geen gebruik zullen maken van de hen ter
beschikking staande terrein- havenfaciliteiten t.b.v. export van TA(G).

2. De bestuurders van onderstaande thermische reinigers nemen in het jaarverslag een
overzicht op van het aangeboden TAG voor thermische reiniging vanaf 01.01.2018 tot en
met 31.12.2020.

3. De afspraak tussen ontdoener en de thermische reiniger blijft een bilaterale afspraak, die in
een privaatrechtelijke overeenkomst wordt vastgelegd.

4. Onderstaande thermische reinigers verplichten zich tot een correcte uitvoering van het
convenant op basis van vertrouwen, begrip en transparantie.

5. Onderstaande thermische reinigers treden ten minste eenmaal per jaar met elkaar in
overleg om de verklaring te evalueren.

6. Nieuwe thermische reinigers kunnen zich aansluiten bij deze verklaring indien zij de
beschikking hebben over een vergunde en operationele thermische reinigings-installatie.

7. Onderstaande thermische reinigers van TAG verwachten een duidelijke
inspanningsverplichting van deelnemers aan het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt om
al het teerhoudend asfalt dat in Nederland vrijkomt thermisch te laten reinigen en export
tegen te gaan.

8. Op aanvraag verstrekken onderstaande thermische reinigers een verklaring van
Thermische reiniging voor het door hen geaccepteerde teerhoudend materiaal aan de
opdrachtgever en rechtstreeks aan de ontdoener van het desbetreffende project waar het
materiaal uit een werk is vrijgekomen. In deze verklaring wordt tenminste vermeld:
hoeveelheid van het aangeleverde teerhoudend materiaal; het afvalstroomnummer waarop
het teerhoudende materiaal is binnengekomen; locatie of werk waar het materiaal is
vrijgekomen; de primaire ontdoener van de betreffende locatie of werk, opdrachtgever en
ontdoener.

9. Bovengenoemde punten 3 en 8 gelden onverkort voor alle ontdoeners/opdrachtgevers met
uitzondering van buitenlandse ontdoeners/ontdoeners, die met onderstaande 4 thermische
reinigers van TAG andere collectieve afspraken hebben gemaakt.

10. Onderstaande thermische reinigers van TAG promoten individueel als ook via het Landelijk
Monitoringsoverleg Teerasfalt ontdoeners de onder 8 beschreven verklaring
op te vragen.
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