REACTIE AEB
“Het verwondert AEB dat Zembla het onderzoek naar de onderhandse deal van Rock Solid/Hans van
Craaikamp met JVO in haar uitzending noemt, aangezien AEB al eerder zelf heeft aangegeven dat tijdens
het gesprek per ongeluk is verwezen naar een andere zaak die betrekking had op een in 2014 door AEB
gemelde milieuovertreding.
AEB handelt naar eer en geweten. AEB is een integer bedrijf en doet op een open en transparante
manier zaken. Naar de mening van AEB is het nooit helemaal uit te sluiten dat er een keer discussie
ontstaat over het handelen van een van de vele partijen waar AEB zaken mee doet. Wat AEB in zo’n
geval wel kan doen, is haar verantwoordelijkheid nemen. En dat doet AEB ook. Als er een vermoeden is
van onrechtmatig handelen van een partij waarmee ze samenwerkt of die voor AEB werkt, dan zal AEB
niet nalaten om daar actie op te ondernemen. AEB heeft dit ook gedaan toen zij twijfelde aan het
handelen van Rock Solid. Zoals eerder aan u gemeld, heeft dit geen bewijs van mogelijke fraude
opgeleverd. Voor AEB was er daarom geen grond om Rock Solid uit te sluiten toen zij in combinatie met
Afvalzorg inschreven op de aanbesteding voor de verwerking van de bodemassen.
Waar het in de invloedssfeer van AEB ligt, probeert AEB toe te zien op de juiste toepassing van bodemas.
AEB volgt bij aanbestedingen de Europese aanbestedingsregels. AEB verlangt ook dat partijen waar
zaken mee gedaan wordt, over de juiste vergunningen beschikken om de werkzaamheden die zij voor
AEB gaan verrichten, uit te mogen voeren. Deze partijen dienen die ook desgevraagd op elk moment te
kunnen overleggen. AEB controleert steekproefsgewijs of de bodemas conform wet- en regelgeving
wordt toegepast. De gunning van de aanbesteding geschiedt volgens van te voren vastgestelde criteria
die voor alle partijen inzichtelijk zijn. Dit is ook noodzakelijk voor AEB om te kunnen voldoen aan de
Green Deal die het samen met alle afvalenergiecentrales ondertekende in 2012, en waarin de hele
branche afspraken gemaakt heeft om te streven naar een structurele kwaliteitsverbetering van bodemas
uit afval energiecentrales.
Doel van AEB is om de verwerking van afval, het produceren van duurzame elektriciteit en warmte en
het steeds meer terugwinnen van zoveel mogelijk grondstoffen op de meest efficiënte, duurzame en
financieel gunstige wijze te doen. AEB heeft hierin een maatschappelijke verantwoordelijkheid: het
streeft er niet alleen niet naar de kosten van afvalverwerking zo laag mogelijk te houden, maar moet ook
te allen tijde voldoen aan de (toenemende) vraag naar duurzame stadswarmte.”

