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Geachte besturen van de gewesten in Noord-Brabant, 
 
Met deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking  
lopende procedure tegen Shanks/ Orgaworld omtrent GFT.  
De procedure wordt op verzoek Shanks/ Orgaworld beëindigdwaarbij iedere partij de eigen 
(proces)kosten draagt. Het bestuur van de VvC vindt dat laatste  moreel onbevredigend 
maar de mogelijkheid om  nu in één keer van deze slepende zaak af te zijn weegt zwaar. 
 
Inleiding 
Op 26 november 2010 heeft Shanks alle gewesten en het merendeel van de Brabantse 
gemeenten (uitgezonderd de BOVUS gemeenten en Eindhoven) gedagvaard in zowel een 
bodemprocedure als een kort geding. Shanks eiste daarin vernietiging respectievelijk 
opschorting van de Dienstverleningsovereenkomst GFT en het aanbesteden van de 
verwerking van GFT. De gedaagde gewesten en de gemeenten hebben de VvC gemachtigd 
tot het voeren van verweer in beide procedures en hebben ingestemd met het verdelen van 
de (externe) kosten naar rato van inwoneraantal. In het kort geding zijn de vorderingen van 
Shanks in twee instanties afgewezen. Ook in de bodemprocedure heeft de rechtbank Shanks 
in het ongelijk gesteld. Wat nog speelt is het hoger beroep tegen die uitspraak. In de 
procedure was het al geruime tijd wachten op de einduitspraak van het hof.  
In een eerder  tussenvonnis (van 17 februari 2015) heeft het hof alle 
aanbestedingsrechtelijke grieven van  Shanks  tegen de uitspraak van de rechtbank al van 
tafel geveegd.  
Naast het kort geding en de bodemprocedure heeft Shanks een klacht met betrekking tot 
vermeende staatssteun ingediend bij de Europese Commissie.  
Nadat de procedure lang heeft stilgelegen omdat het hof informatie moest ontvangen van 
de Europese Commissie over de door Shanks ingediende klacht wegens vermeende 
staatssteun, is de procedure afgelopen zomer weer herleefd. De door het hof gevraagde 
informatie is van de Europese Commissie ontvangen 
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Nieuwe ontwikkeling 
Op vrijdag 24 februari 2017 hebben Shanks en Orgaworld voorgesteld om de procedure in 
hoger beroep in te trekken waarbij iedere partij zijn eigen kosten draagt. Normaal gesproken 
bestaat er in een dergelijk geval de mogelijkheid om van een eisende partij te vragen dat zij 
een bedrag betaalt als tegemoetkoming in de kosten. In deze zaak zou dat neerkomen op 
een bedrag van circa € 10.000. Dit bedrag zouden de gewesten en gemeenten dus laten 
zitten om nu van de procedure af te zijn. 
Grote voordeel van het accepteren van het voorstel is dat er nu in één keer een dikke streep 
onder deze langslepende procedure gezet kan worden. Het voelt aan de andere kant best 
onbevredigend dat Shanks cs dan aan betaling van proceskosten ontkomt.  
 
Advies 
Alles afwegende weegt voor ons advocaten bureau “Van Iersel Luchtman” (VIL) net wat 
zwaarder de mogelijkheid om er nu in één keer vanaf te zijn. Dat mag wat waard zijn, want 
men koopt daarmee ook af dat de procedure nog doorloopt (na hof eventueel de Hoge 
Raad) met alle kosten die daarbij horen. Het advies is dus om het voorstel te accepteren. 
 
Besluit 
Alle bestuurders van de VvC ASB vinden het moreel onbevredigend, maar zijn het eens met 
het advies van VIL. Dus op voorwaarde dat finale kwijting is afgedwongen zal de procedure 
worden beëindigd en de proceskosten zelf worden gedragen. Er zal nog een kleine 
afrekening met VIL volgen op de gebruikelijke manier. 
 
Shanks en Attero 
Inmiddels, 22-06-2017, is ook de procedure tussen Shanks en Attero definitief ten einde. 
Daarmee kan een streep gezet worden onder dit hoofdstuk.  
 
Communicatie  
Communicatie omtrent de verschillende procedures loopt via de voorzitter van de VvC.  Voor 
persvragen verzoeken wij u contact op te nemen met Tom Daelman woordvoerder namens 
de heer B. de Vries (tom.daelman@tilburg.nl ,  (013) 542 97 05 / 06 11 56 26 99).  
Zodra er weer noemenswaardige ontwikkelingen zijn zal de VvC u wederom informeren. 
 
Wij verzoeken u uw gemeenten op de hoogte te stellen van deze brief. 
 
 
Hoogachtend, 
Het bestuur van de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant, 
Namens deze, de voorzitter, 
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