
           Bijlage B 
 
NOTITIE STAND VAN ZAKEN IVM NAHEFFING TEKORTTONNEN ATTERO 
 
 
 
Inleiding 
In 1993 heeft het (voormalig) Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant (hierna te noemen 
GSV) samen met 5 andere gewesten in Brabant een verwerkingscontract afgesloten voor huishoudelijk restafval 
(HRA). Attero is als rechtsopvolger de contractpartner van de gewesten. 
Het GSV is inmiddels opgeheven maar het contract met Attero expireert pas op 1 februari 2017. Na het opheffen 
van het GSV is de gemeente Bergen op Zoom contractbeheerder geworden namens de gemeenten in het 
voormalig GSV, i.c. de gemeenten: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, 
Steenbergen en Woensdrecht.  
Tijdens het GSV-overleg is afgesproken een informatiebrief op te stellen waarmee de raadsleden van de GSV-
gemeenten geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken met betrekking tot de naheffing van Attero in 
verband met de tekorttonnen huishoudelijk restafval. Na een inventarisatie bij de contactambtenaren Afval is aan 
de hand van een aantal vragen voorliggende notitie opgesteld.  
 
1. Wat is het strategisch uitgangspunt van GSV bij de Vereniging van Contractanten (VvC)? 

Het GSV heeft over de periode 2011-2013 geen naheffing ontvangen van Attero. Over deze jaren is 
voldoende restafval (HRA) aangeleverd. Binnen de Vereniging van Contractanten (VvC) zijn enkele 
gewesten die wel een naheffing hebben ontvangen van mening dat de naheffing brabantbreed verdeeld 
zou moeten worden over de inwoners.  
De VvC is overigens van mening dat de naheffing niet terecht is en dat deze “nul” zou moeten zijn. 
Het GSV heeft als standpunt dat de GSV gemeenten niet gaan betalen voor de door andere gemeenten 
veroorzaakte tekorten.  

 
2. Wat is binnen de GSV het juridische advies inzake de naheffing? 

Onze juridisch adviseur heeft zich aanvankelijk gericht op de vraagstelling of het GSV een 
uitzonderingspositie heeft binnen de VvC en wanneer dit niet het geval is of het GSV moet meebetalen 
in de naheffing van de andere gewesten.  
De VvC heeft een notitie laten opstellen door een extern bureau waarin wordt onderzocht of de 
vastgestelde hoeveelheid restafval die het GSV aan Attero dient te leveren nog geldig is. De conclusie 
van het externe bureau is dat, door allerlei contractaanpassingen in de tijd, geen sprake meer is van een 
door het GSV aan Attero te leveren vastgestelde hoeveelheid HRA, maar van het leveren van al het 
HRA.  
Voorts wordt gesteld dat de consequentie hiervan is dat het GSV, net als de overige gewesten, haar 
deel mogelijk zal moeten bijdragen aan de Brabantbrede volumeverplichting van 510.000 ton dan wel 
aan een eventuele financiële afhandeling als deze volumeverplichting niet wordt  nagekomen. 
Kort samengevat geeft onze juridisch adviseur hierop de volgende reactie: 
“Het antwoord op de vraag: “Is het daadwerkelijk zo dat alle Gewesten verantwoordelijk zijn 
voor een eventuele financiële afhandeling indien de volumeverplichting van 510.000 ton jegens Attero 
om welke reden dan ook niet wordt behaald?” is niet eenduidig te geven.  
 
Naar de letter van de contractuele teksten dient een naheffing als gevolg van het niet voldoen aan de 
volumegarantie naar rato van inwoners per gewest te worden voldaan. De bedoeling van partijen bij het 
tot stand komen van de overeenkomst is naar grote waarschijnlijkheid geweest dat de garantstelling pas 
geldt indien alle gewesten hebben voldaan aan hun verplichtingen uit de aanbiedingsovereenkomsten. 
Indien bewezen kan worden dat gemeenten niet aan de verplichtingen hebben voldaan en om die reden 
(deels) de volumegarantie niet is gehaald, kan betoogd worden dat de naheffing (deels) niet hoeft te 
worden voldaan door het gewest dat wel heeft voldaan aan alle verplichtingen uit de 
aanbiedingsovereenkomst. 
Het probleem echter bij deze laatste redenering is de bewijslast. Valt deze voor het GSV te leveren?  



Tijdens het bestuurlijk overleg van de VvC op 4 december 2014 hebben de bestuurders van de 
gewesten aangegeven dat alle gewesten openheid van zaken zullen geven als het gaat om het 
nakomen van de leverplicht. 
Of het GSV verplicht is 40.500 ton per jaar te leveren of al het haar ter beschikking staande HRA is te 
betwijfelen, maar de wijze waarop afgelopen jaren hiermee om is gegaan kan al helderheid bieden. 
De vraag of het GSV ook verantwoordelijk is voor de financiële afhandeling indien zij jaarlijks 40.500 ton 
heeft aangeleverd, moet bevestigend worden beantwoord.  

 
3. Zijn er alternatieven voor de toekomst mogelijk als suppletie voor de tekorttonnen? 

Er worden oriënterende gesprekken gevoerd tussen Saver en Attero om te kijken welke mogelijkheden 
er zijn om een eventuele naheffing niet te hoeven betalen dan wel welke mogelijkheden er zijn om te 
komen tot gehele of gedeeltelijke suppletie ter compensatie van een (eventuele) naheffing. Het is thans 
nog niet mogelijk vooruit te lopen op de uitkomsten van deze verkennende gesprekken. 
Wel kan worden gemeld dat partijen kansen zien om hieraan invulling te geven. Binnen de VvC is 
afgesproken dat uitvoerbare opties eerst binnen de VvC worden besproken alvorens gewesten overgaan 
tot (contract) afspraken met Attero, dit om na te gaan of deze opties voor meerdere gewesten kunnen 
gelden.    

  
4. Wat is: het ‘uitgangspunt’ van de VvC tot op heden; het risico op verdeling van de naheffing over 

alle gewesten en het strategisch uitgangspunt van het GSV hierin? 
De VvC bestaat uit zes gewesten waarvan er vier een naheffing hebben ontvangen. Wanneer een 
Brabantbrede verdeling van de naheffing zou worden doorgevoerd ondervinden drie gewesten, 
waaronder het GSV, daar aanzienlijk nadeel van. De VvC heeft juridisch advies ingewonnen waarbij 
wordt uitgegaan van een Brabantbrede verdeling. Onder de vragen 1 en 2  is reeds aangegeven 
waarom het GSV hier niet mee instemt.  

 
5. Is er een risico-inschatting in hoeverre de deelnemende gemeenten van het GSV nu of voor de 

huidige periode zouden moeten gaan betalen? 
Volgens het door Attero verstrekte overzicht met betrekking tot de toebedeling volume per gewest heeft 
het GSV de afgelopen jaren de volgende hoeveelheden aangeleverd: 
 

Jaar Te leveren aantal tonnen HRA Geleverde aantal tonnen HRA Verschil 
2011   57.713 ton   70.957 ton     13.244 ton (meer aangeleverd) 
2012   57.290 ton   69.592 ton     12.302 ton (meer aangeleverd) 
2013   57.091 ton   61.746 ton   4.655 ton (meer aangeleverd) 

 
In 2013 hebben de gemeente Bergen op Zoom en Woensdrecht Diftar ingevoerd. Tevens is binnen de 
Saver-gemeenten een campagne gestart over het scheiden van afval. Hierdoor is een aanzienlijke 
daling van de hoeveelheid aangeleverd huishoudelijk restafval waar te nemen in 2013.  
In 2014 hebben ook de gemeenten Roosendaal en Halderberge en Rucphen Diftar ingevoerd. De 
verwachting is dat het GSV in totaliteit voor het in 2014 minder restafval zal aanleveren dan de 
leverplicht van Attero vraagt. Dit zal echt nog geen gigantische verschillen opleveren, maar waarschijnlijk 
wel leiden tot een eerste naheffing.  
Aangezien het suppletietarief dat Attero hanteert nog bestreden wordt, is er nog geen enkele richting te 
geven aan het bedrag wat als naheffing door de GSV-gemeenten betaald dient te worden. 

  



 
6. Is het voor een gemeente niet voordeliger om Diftar niet in te voeren dan wel met Diftar te 

stoppen aangezien de naheffing van Attero wordt geheven over niet geleverde tonnen restafval? 
Het  invoeren van Diftar is maatregel waarbij de hoeveelheid restafval wordt teruggedrongen en het afval 
beter wordt gescheiden of vermeden. Deze maatregel helpt daarmee om Milieudoelstellingen te 
realiseren. Een hergebruik van 75% (landelijke en Europese regelgeving) is zonder deze maatregel niet 
te realiseren. Tevens leidt Diftar tot lagere kosten voor transport en logistiek bij de inzamelaars wat los 
staat van de verwerkingskosten. 

   
Afval dat door Diftar niet als restafval wordt aangeboden kan op twee manieren een andere weg vinden. 
De eerste route is dat het afval door bewust aankoopgedrag niet ontstaat –zogenaamde vermeden 
tonnen - , of het afval vindt zijn weg naar andere fracties zoals bijvoorbeeld GFT, glas, papier, kunststof 
of anders. Door deze bewegingen zijn er dan ook twee financiële effecten: 
 
a. Tonnen restafval zijn lager 
 
Tonnen restafval die er niet meer zijn  dienen gecompenseerd te worden tegen een (suppletie)bedrag 
van € 76,68 per ton (Attero regeling) in 2011, € 73,91 per ton in 2012 en € 78,86 per ton in 2013.  Indien 
de tonnen wel worden aangeleverd kosten deze € 143,72 per ton. Per ton restafval die niet meer 
geleverd wordt heeft de gemeente dan ook een voordeel van circa € 67,- per ton. Voor een gezin dat 
door diftar (gemiddeld) geen 475 kilo restafval meer heeft maar 375 kilo betekent dit een kosteneffect 
van (naheffing * minder tonnen restafval) = € 67,00x ((475-375)/1000)= € 6,70 op jaarbasis op enkel op 
de verwerkingskosten. Zonder naheffing zou dit € 14,40 zijn geweest. 
Omdat het suppletietarief een stuk lager ligt dat het huidige verwerkingstarief is het altijd voordeliger om 
minder  restafval te hebben en aan te leveren. 
 
Samenvattend: 
Per 100 kilo minder restafval per gezin bij geen naheffing is voordeel  € 14,40  per gezin 
Per 100 kilo minder restafval per gezin bij wel naheffing is voordeel € 6,90 per gezin 

 
b. Tonnen verschuiven naar andere deelstromen 
Tonnen restafval die verschuiven naar circulaire stromen leveren gemiddeld gezien per ton geld op voor 
de gemeente. Afhankelijk waar de stromen terecht komen kan er per ton een gemiddelde waarde aan 
worden gekoppeld. Deze gemiddelde waarde is afhankelijk per gemeente en gebaseerd op de 
kosten/baten. Voor de toelichting is een staffel opgesteld welke aansluit op het voorbeeld bij 1. waar 
uitgegaan wordt van een daling van 100 kilo per gezin gemiddeld. Het bedrag uit de staffel mag worden 
opgeteld bij de € 6,70 besparing uit het voorgaande voorbeeld aangezien deze tonnen niet als restafval 
aan de verbrander worden aangeboden. 
Opbrengst (gem)             bij 100 kg/aansl.                 Totaal / aansl.   

       € 20,- / ton                + € 2,00  - €  8,90 
       € 40,- / ton               + € 4,00  - €10,90 

               € 60,- / ton                + € 6,00  - €12,90                        
  
 


