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Geachte besturen van de gewesten en gemeenten RHvB,

In juli jl. bent u geïnformeerd over de vernietigingsprocedure tussen de Brabantse gewesten en 
gemeenten en Attero. Deze vernietiging had betrekking op de tweede arbitrale procedure die tussen 
de gewesten en gemeenten en Attero is gevoerd ('Arbitrage II') over de naheffing die Attero in 
rekening meende te kunnen brengen voor minderleveringen van brandbaar huishoudelijk restafval. 
Het Hof Den Haag heeft op 29 juni jl. de arbitrale vonnissen uit Arbitrage II vernietigd, omdat het 
Scheidsgerecht zich niet aan de opdracht heeft gehouden. Attero is veroordeeld in de proceskosten 
en het arrest is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De uitspraak door het hof in de 
vernietigingsprocedure bracht mee dat er niet langer een grondslag bestond voor de betaling van 
een naheffing door de gewesten en gemeenten aan Attero.

Aangezien het arrest van het hof uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, moest Attero direct gehoor 
geven aan het arrest. Dat is ook gebeurd. De door de gewesten en gemeenten betaalde bedragen 
zijn door Attero dan ook terugbetaald (dit met uitzondering van de betaling door SGH, nu zij geen 
partij was bij de vernietigingsprocedure).

Cassatie is ingesteld
Wij hebben u reeds op de hoogte gebracht van de mogelijkheid voor alle procespartijen om tegen dit 
arrest in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Deze termijn liep tot 29 september 2021. Attero heeft 
daadwerkelijk op deze laatste dag van de termijn cassatie ingesteld.

Een cassatieprocedure bij de Hoge Raad vangt aan met een oproepingsbericht en het indienen van 
een procesinleiding. Procederen bij de Hoge Raad is alleen mogelijk met tussenkomst van een 
cassatieadvocaat die staat ingeschreven bij de Hoge Raad. In november zal namens de gewesten en 
gemeenten een cassatieadvocaat zich melden bij de Hoge Raad. De VvC draagt er zorg voor dat dit 
tijdig gebeurt. De cassatieadvocaat zal direct samenwerken met de advocaten van Van lersel
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Luchtman die de procedures tot op heden voor de gewesten en gemeenten hebben gevoerd. Vier 
weken na het melden in de procedure wordt een kort formeel verweer ingediend, het inhoudelijke 
verweer volgt later in de procedure in de zogenoemde schríftelijke toelichting. Partijen dienen deze 
toelichting gelijktijdig in te dienen op een door de Hoge Raad te bepalen moment. Dat zal niet eerder 
zijn dan februari 2U22. Hierna mogen partijen binnen twee weken nog heel kort op eikaars stuk 
reageren. Vervolgens brengt de objectieve adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, een 
advies uit aan de Hoge Raad. Ook daar mogen partijen kort schríftelijk op reageren. Ten slotte zal de 
Hoge Raad uitspraak doen in een arrest. Dit volgt ook uit onderstaande tijdlijn, die een globale 
inschatting bevat:
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De looptijd van de cassatieprocedure zal ongeveer 1,5 jaar zijn. Wanneer de Hoge Raad het arrest 
van het hof in stand laat, is daarmee de vernietigingsprocedure definitief geëindigd. Als de Hoge 
Raad zou oordelen dat het hof het arrest onvoldoende heeft gemotiveerd of een beslissing heeft 
genomen in strijd met het geldende recht, kan het hof de opdracht krijgen een nieuwe beslissing te 
nemen of kan de Hoge Raad deze beslissing zelf nemen.

Geheim karakter arbitrage
De arbitrale procedures tussen de gewesten en gemeenten en Attero hebben een geheim karakter. 
Dit volgt uit de voorschriften van het Nederlands Arbitrage Instituut. Deze voorschriften waren en 
zijn van toepassing op de arbitrale procedures, omdat partijen dit al hadden afgesproken in de 
overeenkomsten over het aanleveren van brandbaar huishoudelijk restafval. Hoewel het arrest van 
het hof openbaar is, mogen de procespartijen op basis van deze geheimhoudingsplicht nog steeds 
niet communiceren over de arbitrale procedures en de ínhoud van de arbitrale vonnissen. Alle 
externe communicatie over de arbitrage en de vernietigingsprocedure loopt daarom via de voorzitter 
van de VvC, de heer Daan Quaars. Indien u door media wordt benaderd met vragen over de arbitrage 
of de vernietigingsprocedure (waaronder de cassatie), kunt u doorverwijzen naar mevrouw Jeanette 
Eikelenboom, de communicatieadviseur van de voorzitter van de VvC. Zij is bereikbaar op het 
telefoonnummer 06 10892978 en via i.eikelenboomPbreda.nl.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Mark van Rijn, te bereiken via het 
e-mailadres wc@odbn.nl.

Hoogachtend,

Het bestuur van daWföiļiging van Contractanten Afvalsturing Brabant, 
Namens deze, de voorzitter-;


