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   Stand van zaken Attero HRA 

 
Geachte gemeenteraad en college van B en W, 
 
Met deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken inzake Attero en de aanlevering 
van HRA. 
 
Facturen  
Op 16 januari 2015 bent u door middel van een nieuwsbrief, met als onderwerp ‘Stand van zaken 
naheffing Attero HRA’, door de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant geïnformeerd 
over de verzonden facturen voor de jaren 2011, 2012 en 2013, de correspondentie die tussen de VvC 
namens de gewesten en Attero heeft plaatsgevonden en het verschil in standpunten van beide 
partijen.  
Inmiddels hebben alle Brabantse gewesten van Attero ook een factuur ontvangen voor minder 
aangeleverd (G)HRA in 2014.  
 
Aanvraag arbitrage Attero 
Op 18 februari 2015 heeft Attero via haar advocaat een arbitrageaanvraag naar het Nederlands 
Arbitrage Instituut (NAI) gestuurd. In bijlage 1 is een lijst met alle gedaagden opgenomen. Attero 
heeft aangegeven dat de aanleiding voor het geschil is dat de gewesten over de jaren 2011, 2012, 
2013 en 2014 minder dan 510.000 ton HRA per jaar hebben aangeleverd. De kern van het geschil 
betreft volgens Attero de volgende twee vragen. De eerste vraag is of Attero aan de gewesten over 
de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 een (suppletie)vergoeding voor het verwerven van extra 
brandbaar afval in rekening mag brengen. Zo ja, dan is de tweede vraag wat de hoogte is van het 
tarief dat Attero in rekening mag brengen. 
 
Kort antwoord 
Als reactie op deze aanvraag dient de VvC namens de gedaagde gewesten en enkele gemeenten 
uiterlijk op 26 maart a.s. een ‘kort antwoord’ in te dienen bij het NAI. Een uitgebreide schriftelijke 
ronde waarin beide partijen aan bod komen (van onze kant een ‘memorie van antwoord’), volgt 
enkele maanden hierna. 
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Gedaagde gewesten en gemeenten  
Uit de arbitrageaanvraag blijkt dat naast gewesten ook enkele gemeenten gedaagd zijn in de 
arbitrage. Dat lijkt te maken te hebben met contractovernames en dit wordt vanzelfsprekend precies 
uitgezocht voor het verweer. Via de ambtelijke vertegenwoordigers van de gewesten in de VvC zijn 
de desbetreffende gemeenten tijdig hiervan op de hoogte gebracht. 
 
Toetsingskader 
De insteek is dat in de arbitrage ‘regelen des rechts’ als toetsingskader wordt genomen in plaats van 
het alleen naar ‘billijkheid’ beoordelen van de zaak. Deze keuze heeft als gevolg dat hierdoor 
aansluiting gezocht wordt bij wet- en regelgeving en de heersende jurisprudentie bij het beoordelen 
van het geschil.  
Het gaat in deze kwestie om de uitleg van de gesloten overeenkomsten. Dit is een juridische vraag. 
Op dat terrein bestaat ook de nodige jurisprudentie. Wanneer de kwestie zal worden beslist naar de 
regelen des rechts, zal door de arbiters rekening moeten worden gehouden met deze rechtspraak en 
kunnen de gewesten en de gemeenten hier ook een beroep op doen. Volgens de advocaten van de 
VvC, Van Iersel Luchtman, zijn de gewesten en de gemeenten daar het meest bij gebaat. 
 
Primaire verweer en subsidiaire verweer  
Het primaire verweer is dat de naheffingvordering dient te worden afgewezen op grond van artikel 
III, lid I van het Tarievenmodel HA. In dit artikel wordt aangegeven dat er geen naheffing verschuldigd 
is als Attero in Zuid-Nederland de beschikking heeft over ander gecontracteerd brandbaar afval. Daar 
is volgens de VvC sprake van. Hetgeen betekent dat bij honorering van dat verweer geheel geen 
naheffing aan Attero verschuldigd is. Indien het primaire verweer niet wordt gehonoreerd, moet ook 
(subsidiair) verweer worden gevoerd over de hoogte van de naheffing en de juistheid van de 
facturen. Van Iersel Luchtman heeft sterk benadrukt dat het van strategisch juridisch belang is dat de 
gedaagden (de gewesten en de gemeenten) in de procedure één front vormen. 
 
Gezamenlijk optrekken   
Het is in het belang van de gewesten en gemeenten om het verweer in de arbitrage gezamenlijk te 
voeren. Samen staan we juridisch sterker en het is voor de beeldvorming naar de bevolking beter. 
Het ligt voor de hand dat de gedaagde gewesten en gemeenten de VvC mandateren en een volmacht 
geven. Aan de besturen van de gedaagde gewesten en de colleges van B en W van de gedaagde 
gemeenten is gevraagd om de VvC te mandateren en een volmacht te geven. Hiermee verlenen de 
gewesten en gemeenten de VvC expliciet toestemming om namens hen op te treden in de 
arbitrageprocedure. In de contracten HRA is al wel volmacht verleend voor de belangbehartiging, 
maar op deze wijze is het ook voor deze procedure expliciet duidelijk.  
Gelet op de datum waarop het korte antwoord bij het NAI ingediend moet zijn, moeten de 
mandaten/volmachten uiterlijk op vrijdag 20 maart naar het secretariaat van de VvC worden 
gestuurd.  
Als dit niet tijdig gebeurt, betekent dit dat Van Iersel Luchtman voor desbetreffende gedaagde(n) 
formeel geen verweer kan voeren.  
 
Verdeling tussen de gewesten  
Als het primaire verweer niet slaagt en er uiteindelijk een veroordeling volgt van de gewesten en 
gemeenten tot betaling van een naheffing, dan komt de onderlinge verdeling hiervan aan bod. Het 
(onderlinge) verdelingsvraagstuk wordt geparkeerd in afwachting van de uitspraak van de arbiters.   
 
In het mandaat/de volmacht is daarom een optie mogelijk gemaakt voor het aanwijzen van een 
bindend adviseur, die bindend advies kan uitbrengen over het onderlinge verdelingsvraagstuk. 
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Communicatie  
Communicatie omtrent de arbitrage loopt via de voorzitter van de VvC.  
 
Mochten de komende tijd zich ontwikkelingen voordoen in dit dossier dan wordt u daar 
vanzelfsprekend van op de hoogte gebracht. 
 
 
Hoogachtend,  
 
Het Bestuur van de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant, 
Namens deze, de voorzitter 

 
mr. Berend de Vries 
 
In afschrift aan  Bestuur en kerngroep VvC-ASB 
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BIJLAGE 1: lijst met alle gedaagden 
 

 


