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Geachte besturen van de gewesten in Noord-Brabant, 
 
De Brabantse gewesten hebben een langlopend contract (1997 tot 1 februari 2017) met Attero voor 
de verwerking van huishoudelijk restafval. In het contract wordt gesproken over de verwerking van 
jaarlijks 510.000 ton. Al sinds 2011 leveren de Brabantse gemeenten in totaal minder aan dan dat.  
 
Met de brief van Attero van 9 mei 2016, kenmerk u.16.00456, heeft Atterro ten aanzien van 
minderleveringen van brandbaar afval over 2015 de aankondiging gedaan een naheffing over 2015 in 
rekening te willen brengen. In onze brief van 27 mei2016 hebben wij u op de hoogte gesteld. 
 
Ondertussen zijn de eerste facturen ontvangen. In totaal gaat het om €5.274.809,61.  Doel van deze 
brief is dat u op uniforme wijze geïnformeerd bent.  
De VvC zal namens de gewesten Attero schrijven dat de Brabantse gewesten deze facturen niet 
zullen betalen. 
 
Inhoudelijke reactie 
Met betrekking tot de periode 2011 – 2014 zijn de door Attero verstuurde facturen met naheffingen 
ook niet betaald. Daarover is, zoals u weet, een arbitrale procedure gevoerd. 
In het arbitraal vonnis van 8 januari 2016  is de vordering van Attero  afgewezen. Het vonnis bevat 
twee belangrijke elementen:  

 Afvalsturing Brabant heeft geen winstdoelstelling gehad bij oprichting. De overeenkomsten 
gingen er over AZN (verbrandingsinstallatie te Moerdijk) in stand te houden. Dit is met het 
Addendum en Tarievenmodel niet gewijzigd. 

 Er bestaat geen volumeverplichting maar een volumegarantie voor de contractspartijen van 
Attero. Dit zou kunnen leiden tot een verplichting om schadevergoeding te betalen aan Attero. Er 
was echter geen tekort aan beschikbaar afval voor Attero om de installatie van AZN te vullen, dus 
er is geen plaats om de garantie aan te roepen. Beschikbaar afval wordt gezien als al het 
brandbare afval vanuit Zuid-Nederland dat na 2001 gecontracteerd is door Attero. 

Dat Attero een procedure tot vernietiging van dit vonnis is gestart bij het Hof Den Haag, doet daar 
niet aan af. Het oordeel van de arbiters is hetgeen thans rechtens geldt tussen partijen.  
 



 
 

De procedure tot vernietiging 
Attero geeft voor 11 oktober nog een schriftelijk toelichting aan het Hof op haar motieven (conclusie 
van repliek). De VvC zal hier een schriftelijk antwoord op versturen (conclusie van dupliek). De 
verwachting is dat dit eind van dit jaar of begin volgend jaar ter zitting behandeld zal worden door 
het Hof. Wij zien dit vol vertrouwen tegemoet. Het zou echter zomaar kunnen dat dit pas na het 
einde van het contract met Attero valt,  namelijk 1 februari 2017. 
 
Natuurlijk heeft de VvC,  en u waarschijnlijk ook, vernomen dat Attero in de verkoop staat. Dit is niet 
van invloed op dit contract en deze kwestie. 
 
Wij hopen met deze brief u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor persvragen verzoeken wij u 
contact op te nemen met Tom Daelman woordvoerder namens de heer B. de Vries 
(tom.daelman@tilburg.nl ,  (013) 542 97 05 / 06 11 56 26 99).  
Zodra er weer noemenswaardige ontwikkelingen zijn zal de VvC u wederom informeren. 
 
Wij verzoeken u uw gemeenten op de hoogte te stellen van deze brief. 
 
 
Hoogachtend, 
Het bestuur van de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant, 
Namens deze, de voorzitter, 
 

 
 
 
Mr. Berend de Vries 
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