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Geachte mevrouw Heemskerk,

In reactie op uw bovengenoemde brief bericht ik u hierbij als volgt.

In de eerste plaats dank voor uw brief. Kennelijk bestaat er enige zorg aan de zijde van uw cliënte wat 
betreft het rechtmatige karakter van activiteiten die HVC in opdracht van haar aandeelhouders verricht.

ü stelt dat de aandeelhouders van HVC geen rechtmatig beroep op quasi-inbesteding zou toekomen, 
omdat niet voldaan zou zijn aan het merendeelcriterium van deze uitzondering binnen het 
aanbestedingsrecht. Ter onderbouwing van uw stelling verwijst u naar een drietal pagina’s uit het 
jaarverslag 2020 van HVC en concludeert u, althans uw cliënte, dat op basis van de resultaten van 
2020 van de beide AEC’s van HVC niet aan het merendeelcriterium wordt voldaan.

Uw conclusie is opmerkelijk en onjuist. Opmerkelijk, omdat u ook het brede scala aan activiteiten van 
HVC ten behoeve van haar aandeelhouders hebt geconstateerd (op pag. 11 jaarverslag 2020) maar 
vervolgens de stelling inneemt dat HVC niet aan het merendeelcriterium zou voldoen omdat het 
omzetaandeel uit de verwerking van huishoudelijk restafval van aandeelhoudende gemeenten 45% is 
en dus niet het minimale vereiste van 80%. Hier mist u toch wel een groot deel van onze andere 
activiteiten ten behoeve van onze aandeelhouders (thans 6 waterschappen en 44 gemeenten).

Gelukkig is de totale omzet van HVC niet uitsluitend afkomstig uit de inzameling en verwerking van 
huishoudelijk restafval van aandeelhoudende gemeenten. Tal van andere activiteiten die HVC ten 
behoeve van haar aandeelhoudende gemeenten én waterschappen verricht, resulteren in een totaal 
omzet die voldoet aan het merendeelcriterium. Kortheidshalve verwijs ik u in dit kader naar de beide 
kaartjes op pagina 2 van uw brief en noem ik als voorbeeld de inzameling en verwerking van GFT voor 
onze aandeelhoudende gemeenten en de verwerking van het slib van aandeelhoudende 
waterschappen.

Op grond van het voorgaande voldoet HVC aan de criteria van quasi-inbesteding. Wij monitoren dit ook 
zodat het onze aandeelhouders vrij staat om al dan niet gebruik te maken van de wettelijke 
uitzondering van quasi-inbesteding.
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Ter afsluiting ga ik ervan uit dat de zorg en onduidelijkheid die kennelijk bij uw cliënte leefde, hierbij 
weggenomen.

Met vrienuelijke groet, 
HVC

D.A. van Steensel 
Algemeen Directeur


