(

GEMEEN-TE

I-R-E

De leden van de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar
Bedrijfsvoering

Onderwerp

Ons kenmerk

Datum

Procedures Atos

VERZ0NDEN

tZJUN| Z0Zt

Geachte leden van de raad,
De gemeente Waalre is gedagvaard in kort geding en in een bodemprocedure door
Atos Nederland BV. Wij hebben besloten ons in deze procedures te verweren (artikel
160 Gemeentewet). Wij informeren u over deze beslissing, omdat in de Gemeentewet
het voeren van rechtsgedingen is opgenomen bij de actieve informatieplicht aan uw
raad (artikel 169 Gemeentewet),
De gemeente Waalre heeft met ongeveer 150 andere deelnemers deelgenomen aan
een aanbesteding die door de VNG (VNG Realisatie BV) is georganiseerd, Het betrof
een aanbesteding voor communicatiefaciliteiten voor intern en extern
communicatieverkeer (Gï Connect). De opdracht is aan Atos Nederland BV (Atos)
gegund. Tussen de VNG en Atos is (ook namens de gemeente Waalre) een
raa movereen komst gesloten.

De VNG treedt op als contractbeheerder voor de deelnemers. In die rol heeft zij
meerdere tekortkomingen geconstateerd in het functioneren van de faciliteit. Hiervoor
is Atos in gebreke gesteld. Omdat Atos de tekortkomingen ondanks meerdere
aanzeggingen niet heeft hersteld, heeft de VNG de deelnemers geadviseerd tot
ontbinding over te gaan van de raamovereenkomst en de nadere overeenkomst. De
VNG heeft vervolgens de raamovereenkomst en de nadere overeenkomsten namens
de deelnemers ontbonden.
Atos betwist dat de overeenkomsten mochten worden ontbonden. Zij heeft de VNG en
de deelnemers, waaronder de gemeente Waalre, gedagvaard. Daarbij betwist zij dat
zij is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Atos stelt aanzienlijke
schade te lijden door de ontbinding van de overeenkomst. Zij vordert in kort geding
dat de VNG en de deelnemers hun verplichtingen uit de overeenkomsten blijven
nakomen.
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Straatman Koster Advocaten behandelt het geschil met Atos namens onder andere de
gemeente Waalre. Op 23 maart 2O2I is in het nadeel van Atos een vonnis in de
kortgeding procedure gewezen. Tegen dit kortgedingvonnis is door Atos hoger beroep

Gerechtshof Den Haag, Daarnaast loopt op dit moment een
bodemprocedure aangespannen door Atos bij de Rechtbank Den Haag.
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Wij hopen u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de

de waarnemend burgemeester,

f

dr. A.l.W, Boelhouwer

mr. drs. R.L, Franken
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