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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Als bestuurder van de VvC (vereniging van Contractanten) namens het voormalig gewest GSV wil ik u informeren over
de arbitragezaak tussen de gewesten/gemeenten en Attero over de door Attero opgelegde naheffing in verband met te
weinig aangeleverd restafval.
De uitspraak in de arbitragezaak is in het voordeel van de gewesten/gemeenten uitgevallen. Het gevolg hiervan is dat
Attero geen naheffing over de periode 2011 tot en met 2014 aan de Brabantse gewesten/gemeenten mag opleggen.
Deze naheffing is daarmee van de baan.
Zoals in onderstaand bericht van de VvC ís aangegeven is communicatie naar buiten toe over de uitkomst van de
arbitrage nog niet toegestaan. Partijen (VvC en Attero) zijn momenteel in overleg over een gezamenlijk persbericht. U
wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Op 22 januari 2016 wordt in een VvC-vergadering besproken wat de mogelijke effecten van de uitspraak zijn op de
periode 2015-februari 2017.
Bericht VvC inzake uitspraak Arbitrage Attero:
Uitkomst arbitrage tussen Attero en Brabantse gemeenten bekend
In een arbitragezaak tussen enerzijds Attero Zuid B.V. en anderzijds de Brabantse gewesten en een aantal Brabantse
gemeenten (die tezamen alle Brabantse gemeenten vertegenwoordigen) is op 8 januari jl. een arbitraal eindvonnis
gewezen. De zaak had betrekking op de aanlevering van huishoudelijk restafval en is beslist in het voordeel van de
Brabantse gewesten en gemeenten.
Tussen de partijen bestaat een overeenkomst inzake het aanbieden van huishoudelijk restafval door de Brabantse
gemeenten aan Attero Zuid. De verwerking van het afval vindt plaats in de afvalverbrandingsinstallatie te Moerdijk. Deze
afvalverbrandingsinstallatie wordt geëxploiteerd door Afvalverbranding Zuid-Nederland B.V. ('AZN'). In dat kader bestaat
tussen Attero Zuid en AZN een overeenkomst voor het verbranden van het huishoudelijk restafval. Attero Zuid dient ieder
jaar 510.000 ton huishoudelijk afval aan AZN aan te leveren. Dat afval verkrijgt Attero Zuid van de Brabantse gemeenten.
De Brabantse gewesten en gemeenten, die contractspartij zijn van Attero Zuid, hebben in de overeenkomst een garantie
gegeven ten behoeve van AZN voor de aanlevering van huishoudelijk restafval. Op deze garantie werd door Attero Zuid
in de arbitrale procedure een beroep gedaan, omdat in de jaren 2011 tot en met 2014 minder dan 510.000 ton
huishoudelijk restafval is aangeleverd door de contractspartijen. Uit het vonnis blijkt dat aan Attero Zuid echter geen
beroep op de garantie toekomt. Het doel van de tussen partijen gesloten overeenkomsten is volgens het vonnis de
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exploitatie van de afvalverbrandingsinstallatie van AZN. Er is geconstateerd dat de installatie van AZN altijd op vollast
heeft kunnen draaien, omdat er meer dan 510.000 ton brandbaar afval beschikbaar was. Naast het huishoudelijk
restafval dat afkomstig is van de Brabantse gemeenten, zou Attero Zuid over de jaren 2011-2014 gesuppleerd hebben
met in Zuid-Nederland beschikbaar afval. Om die reden kan geen beroep op de garantie worden gedaan en is de
arbitrage in het voordeel van de Brabantse gewesten en gemeenten beslist. Het gevolg van de uitspraak is dat Attero
Zuid geen naheffing aan de Brabantse gewesten en/of gemeenten in rekening mag brengen.
N.B. Deze arbitrage heeft onder strikte geheimhouding tussen partijen plaatsgevonden. Communicatie naar
buiten toe over de uitkomst van de arbitrage is dan ook niet toegestaan. Partijen zijn momenteel in overleg over
een gezamenlijk persbericht.
Erop vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder.

