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Betreft : onderhandeling van AVRI over Raamovereenkomst vergoeding 2017 en verder

Geachte bestuur,

Met onderstaande uiteenzetting refereren wij tevens aan het telefonisch overleg tussen AVRI en
Veolia van 14 mei 2020.

Onlangs is na een lang en moeizaam proces de vergoeding voor onze diensten in opdracht van
AVRI vanuit het Afvalfonds voor de kalenderjaren 2015 en 2016 afgerond door het treffen van een
eenmalige financiële regeling. Ofschoon AVRI namens haar deelnemers enerzijds de
opdrachtgever van Veolia zijn en zij anderzijds (zonder Veolia) met Afvalfonds de afspraken maken
omtrent hergebruik en de vergoeding van de kosten, is deze eenmalige regeling voorbereid en
uitgewerkt door direct overleg tussen Afvaifonds en Veolia. De uitwerking van deze zogenaamde
vaststellingsovereenkomst is met u gedeeld en de financiële uitwerking is reeds door Veolia aan
uw gemeenten voldaan.

Het is buitengewoon ongelukkig geweest dat er zoveel jaren onduidelijkheid heeft bestaan over de
vergoeding van onze diensten. In het bijzonder omdat bij de aanbesteding van deze diensten is
verwezen naar de Raamovereenkomst en de afspraak tussen onder meer AVRI en de
verpakkingsindustrie dat het Afvalfonds alle kosten van de gemeenten (dus ook de vergoeding
voor onze diensten) volledig zou vergoeden. Uiteraard willen we voorkomen dat we andermaal zo
lang op onze vergoeding moeten wachten in het kader van de onderhandelingen tussen VNG
(namens AVRI en de andere gemeenten) en Afvalfonds over de kalenderjaren 2017 en verder.

Wij willen u erop wijzen dat uw organisatie de verplichting heeft om de gerechtvaardigde belangen
van Veolia - als uw contractpartner- te behartigen. AVRI heeft recht op volledige vergoeding van
haar kosten en dus ook van de vergoeding die Veolia vraagt voor de gecontracteerde diensten
zoals de vermarkting van de kunststoffen. Vergoeding van die opgedragen diensten kost AVRI
geen geld, mits zij adequaat aanspraak maakt op de afspraak dat het Afvalfonds alle kosten van
AVRI zal vergoeden. Indien AVRI die aanspraken weggeeft, kan de rekening daarvan niet naar
Veolia worden verlegd. Dat zou niet alleen onredelijk zijn, maar ook een wijziging van het
uitgangspunt van onze overeenkomst.

Veolia is zelf geen partij bij de Raamovereenkomst of de onderhandelingen daaromtrent en kan
derhalve niet langs die weg in voorkomend geval waarschuwen dat het onderhandelingsresultaat
onvoldoende is om de vergoeding voor de in opdracht van AVRI verrichte diensten te dekken.
Vandaar dat wij u langs deze weg waarschuwen én wijzen op uw contractuele verplichtingen.
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AVRI is contractpartner van Afvalfonds en uw organisatie kan, door instructie van VNG als
vertegenwoordiger van de gemeenten bij de onderhandelingen direct invloed uitoefenen op de
uitkomst van de onderhandelingen. Daarom verzoeken wij bij dezen met klem dat AVRI (eventueel
via de VNG) actief deelneemt aan de onderhandelingen met Afvalfonds over de uitwerking van de
afspraak in de Raamovereenkomst ter zake van de volledige vergoeding van de kosten van de
gemeenten in de kalenderjaren 2017 en verder. Wij hebben al diverse malen inzicht gegeven in de
vergoeding die wij voor onze diensten ten behoeve van AVRI rekenen. Specifiek voor de
vermarkting diensten 2017 betreft het een vergoeding van €147,75 per ton en voor 2018 een
vergoeding van €182,54 per ton. Genoemde vergoedingen zouden door AVRI van het Afvalfonds
moeten worden verkregen. Voor 2019 en 2020 schatten wij in dat deze kosten significant hoger
zullen uitkomen.

Wij begrijpen dat de onderhandelingen voor 2017 al in een vergevorderd stadium zijn. Ook in dat
geval geldt dat zolang er geen deal is, de gesprekken kunnen worden voortgezet waarin onze
belangen moeten worden meegewogen. Als u in dit stadium bewust genoegen neemt met een te
geringe vergoeding komt dat voor uw rekening en risico en niet van Veolia. Wij kunnen ons
voorstellen dat Afvalfonds streeft naar een zo laag mogelijke vergoeding. Om AVRI te helpen zich
daartegen te wapenen, zijn wij uiteraard bereid om AVRI hierin actief te ondersteunen. Immers,
met onze onderbouwing van uw integrale kosten, wordt het voor Afvalfonds moeilijker om weg te
lopen van haar verplichting onder de Raamovereenkomst.

Met vriendelijke groet,

Veolia Papier & Plastics Recycling Nederland BV

Door: H. McCarville Door: R.J.M. Beuting
Titel: directeur Titel: directeur

Cc: de heer W. brouwer
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