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Onderwerp
Stand van zaken eindvonnis arbitragezaak Attero

Steenbergen; 15 oktober 2019

Aan de Raad,

Via deze raadsmededeling stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken omtrent de 
arbitragezaak tegen Attero.

Voorgeschiedenis
Zes Brabantse gewesten hadden een contract met Attero voor het verwerken van het huishoudelijk 
GFT- en Restafval tot 1 februari 2017. De gemeente Steenbergen valt onder het voormalig GSV 
gewest, oftewel het gewest Westelijk Noord-Brabant. Dit gewest bestaat uit de volgende gemeenten: 
Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Woensdrecht, Steenbergen, Rucphen en deels Moerdijk. 
De zes Brabantse gewesten (Brabantbreed) moesten volgens eerdere afspraak totaal 510.000 ton 
huishoudelijk restafval per jaar ter verwerking aan Attero aanleveren.

Arbitragezaak (I) 2011-2014
Omdat het aantal van 510.000 ton niet meer werd gehaald heeft Attero bekeken welke gewesten, 
omgerekend per inwoner, de minimale hoeveelheid restafval niet meer aan hadden geleverd. Naar 
aanleiding hiervan heeft Attero aan diverse gewesten een naheffing gezonden over de járen 2011- 
2014. Het GSV gewest had van Attero over deze járen geen naheffing ontvangen. De gewesten 
waren het niet eens met deze naheffing en besloten om voor dit onderwerp uit solidariteit 
gezamenlijk op te trekken bij gerechtelijke procedures. De Vereniging van Contractanten behartigt 
de belangen van deze gewesten. Attero had een vernietigingsprocedure opgestart tegen het 
arbitrale vonnis 2011 -2014. De uitspraak is ten voordele van de gemeenten/gewesten uitgevallen. 
Het gevolg hiervan was dat Attero geen naheffing aan de Brabantse gewesten/gemeenten mag 
opleggen over de járen 2011 -2014.

Nieuwe arbitragezaak (II) 2015-2017
Attero heeft ook over de járen 2015, 2016 en januari 2017 een naheffing gezonden aan de gewesten 
omtrent de te weinig aanleveringen van het restafval. Deze naheffingen waren eveneens gebaseerd 
op de hoeveelheid restafval per gewest en naar rato per inwoner. De gemeenten van het voormalig 
gewest GSV (dus ook gemeente Steenbergen) hebben in de járen 2015 t/m 2017 geen factuur voor 
naheffing van Attero ontvangen omdat we voldoende hebben aangeleverd. Uit solidariteit doen we 
mee in deze nieuwe arbitragezaak.
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Eindvonnis en start vernietigingsprocedure
Op 25 augustus jongstleden is door arbiters een eindvonnis gewezen, waarbij de voor gewesten en 
gemeenten ongunstige beslissingen in stand zijn gebleven.
Brabantbreed betekent dit een bedrag - als naheffing voor minder aangeleverd afval - van zo'n 
15 miljoen euro inclusief BTW en wettelijke rente. Volgens de advocaat van de Vereniging van 
Contracten is er geen ontkomen aan om dit nu te betalen. Dit bedrag moet gezien worden als een 
voorschot en kan niet hoger worden.

De Vereniging van Contractanten start een procedure om het vonnis door de rechter te laten 
vernietigen. Indien vernietiging niet (volledig) slaagt dan zal het voorschot bedrag van de naheffing 
in het meest ongunstige scenario blijven staan. Op de financiële consequenties van de uitspraak 
voor ons gewest, gezien het feit dat we voldoende hebben aangeleverd, willen en kunnen we nog 
niet vooruitlopen.

Communicatie omtrent arbitrage
De arbitrage heeft volgens het reglement van NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) een geheim 
karakter. De partijen mogen niet communiceren over de procedure en de ínhoud van het arbitrale 
vonnis en nadere berichtgeving kan niet worden verstrekt. Alle externe communicatie over de 
arbitrage loopt daarom via de voorzitter van de Vereniging van Contractanten. Indien u vragen heeft 
of door de media wordt benaderd over de stand van zaken van de arbitrage of eindvonnis, kunt u 
doorverwijzen naar Tom Daelman, de woordvoerder van de voorzitter van de Vereniging van 
Contractanten. Hij is bereikbaar via e-mailadres tom.daelmancatilburg.nl of telefonisch op 
nummer (06) 11 56 26 99.
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenberg! 
de secretaris, de burgemeester,

M.J.P. dejongh, RA Belt, MBA
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