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Geachte raads- en burgerleden,
Per nieuwsbrief van 4 december 2018 bent u door de Vereniging van Contractanten
Afvalsturing Brabant (VvC) geïnformeerd over ontwikkelingen in de arbitrage tegen Attero
omtrent de aanlevering van huishoudelijk restafval. In deze nieuwsbrief stond dat de Brabantse
gewesten en gemeenten de arbitrage over de jaren 2011-2014 hebben gewonnen.
Ook werd aangegeven dat Attero in 2016 een nieuwe arbitrageaanvraag heeft ingediend dat
opnieuw ging over de vraag of Attero aan de gewesten en gemeenten een
(suppletie)vergoeding in rekening mag brengen voor het verwerven van extra brandbaar afval.
Dit keer met betrekking tot het jaar 2015. In de nieuwsbrief is ingegaan op de uitgesproken
tussenvonnissen die niet gunstig waren voor de gemeente en gewesten. Op 25 augustus 2019
is door de arbiters een eindvonnis gewezen, waarbij de voor gewesten en gemeenten
ongunstige beslissingen in stand zijn gebleven.
Dit houdt in dat de gemeenten van het voormalige gewest Brabant Noordoost via de
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) een factuur ontvangen voor € 97.327,24 excl. btw en
incl. wettelijke rente. Een gedeelte van dit verschuldigde bedrag, namelijk € 58.600 wordt terug
ontvangen uit de Bestemmingsreserve van de BCA. Volgens de advocaat van de VvC is er
geen ontkomen aan om dit nu te betalen. Dit bedrag moet gezien worden als een voorschot en
kan niet hoger worden. De VvC start een procedure om het vonnis door de rechter te laten
vernietigen. Indien vernietiging niet slaagt dan zal het voorschot bedrag in het meest ongunstige
scenario blijven staan. Indien de vernietiging niet (volledig) slaagt, komt de verdeling van de
betaalde bedragen tussen de gewesten en vervolgens de gemeenten binnen het gewest nog
aan de orde.
De arbitrage heeft volgens het regelement van Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) een geheim
karakter. De partijen mogen niet communiceren over de procedure en de inhoud van het
arbitrale vonnis en nadere berichtgeving kan niet worden verstrekt. Alle externe communicatie
over de arbitrage loopt daarom via de voorzitter van de VvC. Indien u door media wordt
benaderd met vragen over (de stand van zaken van) de arbitrage of eindvonnis, kunt u
doorverwijzen naar Tom Daelman, de woordvoerder van de voorzitter van de VvC. Hij is
bereikbaar via e-mailadres tom.daelman@tilburg.nl of telefonisch op nummer 06 11 56 26 99.
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