
JAARVERSLAG 2009

Ja
a

r
v

e
r

s
l

a
g

 2
0

0
9

 C
y

C
lu

s
  v

a
k

m
e

n
s

e
n

w
e

r
k

 



Fo
to

 v
o
o
r
zi

jd
e

juni 2010

CyClus 
Goudkade 23, Gouda 
Postbus 228, 2800 Ae Gouda 

telefoon : (0182) 547500
Fax : (0182) 547557
e-mail : info@cyclusnv.nl
Website : www.cyclusnv.nl

COlOFOn

Redactie 
Cyclus 

Vormgeving & productie 
Berg Kleijn Communicatie, den Haag 

Fotografie 
j&M zweerts Fotografie, den Haag 

Drukwerk & afwerking 
Koninklijke drukkerij Broese & Peereboom, Breda 

Oplage 
1.250 exemplaren

VAKMENSEN

‘ Wij maken straten schoon, collega's repareren kapot straatmeubi
lair en met bomen zijn We graag problemen voor. een afbrekende tak 
kan ongelukken veroorzaken. daarom gaan We geregeld op boom
inspectie! trouWens, netjes he, die ondergrondse containers?’

theo vergeer is wijkreiniger bij reiniging. Prullenbakken legen, onkruid schoffelen, zwerfvuil opruimen: hij 
houdt de straat netjes. in woonwijken, maar ook bij markten en winkelcentra. Bij de boom staat jan Hofwegen, 
boomspecialist van het expertisecentrum. jan voert onder meer boominspecties uit, waarbij hij let op gezond-
heid en veiligheid.



Vakmanschap is het thema Van dit jaarVerslag. Of het nu gaat  
Om het inzamelen Van huishOudelijk afVal, reiniging Of dagelijks 
OnderhOud aan grijs, grOen, riOOl Of straatmeubilair: het team 
Van cyclus bestaat uit betrOkken Vakmensen die met Verstand  
Van zaken een bijdrage leVeren aan een schOne, hele en Veilige 
leef OmgeVing.
 
VOOr dit jaarVerslag is een aantal medewerkers Van cyclus 
gepOrtretteerd Op hun werkplek in de Openbare ruimte. deze  
Vakmensen Vertellen OVer hun specialisme, waarbij Vakwerk  
en mensenwerk hand in hand gaan.

VAKmAnschAp

JAARVERSLAG 2009



‘ wij zOrgen erVOOr dat de Openbare ruimte netjes blijft. tegelijker-
tijd prOberen wij bewustwOrding te creëren bij mensen. het is een 
utOpie, maar als iedereen zich aan zijn mOrele plicht zOu hOuden 
en niets VerVuilt, zijn wij bijna niet nOdig!’

Berg Plieger (l) is hovenier bij Civiel & Cultuurtechniek. Hij verricht diverse groenwerkzaamheden, werkt in een 
ecologische heemtuin en draait mee in de wachtdienst, die 24 uur per dag klachten behandelt. Wilgo van Thol 
is wijkreiniger bij Reiniging en houdt een vrij oude buurt schoon die door de krappe bebouwing en meer ver
vuiling extra aandacht nodig heeft.

VAKmEnsEn
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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Cyclus. We blikken 
hierin terug op het jaar waarin we verder hebben gebouwd 
aan een organisatie die opdrachtgevers uitstekend van 
dienst is. In dit jaarverslag staat vakmanschap centraal. 
Want vakmanschap is één van onze belangrijkste kernwaar
den. Dat dit zeker geen loze kreet is, wil ik op deze plek 
graag benadrukken. 

Wat betekent vakmanschap eigenlijk? De Van Dale omschrijft 
vakmanschap als ‘beheersing van het vak’. Ons vak is het 
integraal beheer van de openbare ruimte. Van afvalbeheer 
tot het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Mij 
valt op dat in het woord ‘vakmanschap’ verschillende waar
den van Cyclus te vinden zijn. Het bevat bijvoorbeeld het 
woord ‘man’, mens. Ons werk is mensenwerk. Want het  
zijn onze medewerkers die persoonlijk de speeltoestellen 
inspecteren, de plantsoenen onderhouden, de straten 
schoon houden en opdrachtgevers adviseren. En het zijn de 
burgers voor wie wij werken aan een schone, hele en veilige 
leef omgeving. Vakmanschap bevat ook het woord ‘man
schap’, team. Want samenwerking staat bij ons hoog in het 
vaandel. Intern, tussen de verschillende disciplines, om 
opdrachtgevers een integraal dienstverleningspakket te 
kunnen bieden. Met opdrachtgevers, om ons aanbod goed 
te kunnen afstemmen op hun wensen. En met partners, om 
onze opdrachtgevers aanvullende deskundigheid en capaci
teit te kunnen bieden.

Terug naar de omschrijving van Van Dale: ‘beheersing van 
het vak’. Wij willen ons vak tot in de puntjes beheersen: 
van planning tot uitvoering en controle. Daarom zijn we in 
2008 het organisatieontwikkelingsproject Klant & Kwaliteit 
gestart. Het doel is een professioneel, klantgericht en con
currerend bedrijf, waar financieel rendement hand in hand 
gaat met de zorg voor mens en milieu. In 2009 hebben  
we een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe (proces
gerichte) manier van werken voorbereid. We zijn begonnen 
met het realiseren van de bijbehorende formatie. En we 
presenteerden het bedrijfsplan 20092014 met daarin de 
koers voor de komende 5 jaar. We zetten in op groei, inte
grale dienstverlening, behoud van het hybride karakter van 
ons bedrijf en ‘operational excellence’.

In het voorjaar van 2010 starten we met werken in de 
nieuwe organisatiestructuur en volgens de nieuwe princi
pes. Opdrachtgevers kunnen dan terecht bij één loket. De 
accountmanagers schakelen alle nodige vakdisciplines in 
om opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn. In het 
Expertisecentrum is de kennis van onze specialisten gebun
deld om opdrachtgevers op maat te adviseren en om het 
werk optimaal voor te bereiden. Om alle werkzaamheden 
vervolgens effectief, efficiënt en integraal uit te voeren, 
wordt één afdeling Uitvoering ingericht waar alle vakgebie
den samenkomen. De afdeling Financiën & Middelen zorgt 
voor een adequate ondersteuning van deze processen.

Uiteraard zal het wat tijd kosten voordat opdrachtgevers al 
de vruchten kunnen plukken van onze nieuwe manier van 
werken. Maar de basis staat: een organisatie waarin resul
taat, efficiency en betrouwbaarheid voorop staan. En betrok
ken medewerkers die hun werk graag en met trots doen. Dat 
geldt ook voor mij. Ik blik vol trots terug op wat we in 2009 
voor elkaar hebben gekregen en zie 2010 vol vertrouwen 
tegemoet.

Leendert van Bloois
Algemeen directeur
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Kengetallen en trends

Betreft 2009 2008 2007 2006 2005

aantal geplaatste aandelen 456.855 440.593 368.134 368.134 368.134

eigen vermogen per aandeel (x € 1) 24,17 24,02  23,57  19,53 14,35

nettowinst per aandeel (x € 1) 1,84 3,24  4,17  4,26 2,85

rentabiliteit in % 7,6% 13,5% 17,7% 21,8% 19,9%

current ratio 1,44 1,60  1,55  1,33 1,06

solvabiliteit in % 51,8% 48,4% 36,6% 36,2% 34,6%

nettowinst (x € 1.000) 841 1.429  1.534  1.569 1.051

omzet (x € 1.000) 41.546 40.808  38.423  38.227 27.241

eigen vermogen (x € 1.000) 11.041 10.582  8.676  7.191 5.282

balanstotaal (x € 1.000) 21.294 21.851  23.682  19.888 15.263

aantal werknemers (ultimo verslagjaar) 159 147  146  148 96

Omzet (in miljoenen euro’s)

Omzet infrabeheer per beheercategorie (in miljoenen euro’s)

Afvalstromen (in kton)

Aantal aansluitingen inzameling huishoudelijk afval (x 1.000)
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‘ dankzij de nieuwste technieken halen wij huisVuil snel en slim Op. 
het is nauwkeurig werk en in het Verkeer mOet je altijd Op je hOede 
zijn. maar met Verschillende rOutes dOOr Verschillende gemeen-
ten is elke dag anders. zO blijf je scherp.’

Chauffeur Bram de Bruijne werkt bij Afvalbeheer & Logistiek en haalt alle typen huishoudelijk afval op. Met de 
volledig geautomatiseerde zijlader kan het afval op een snelle en arbotechnisch verantwoorde manier worden 
ingezameld. Bram bedient met een joystick de grijparm, die de minicontainers oppakt en leegt.

VAKwErK
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Profielschets

Cyclus N.V. handelt onder de bedrijfsnaam Cyclus en is de 
partner voor gemeenten en bedrijven in de regio’s Midden
Holland en Rijnstreek voor het integraal beheer van open
bare ruimten en afvalbeheer. De aandelen van Cyclus zijn 
eind 2009 in handen van 17 gemeenten.

Alphen aan den Rijn  Bergambacht  Bodegraven  Boskoop  
Gouda  Kaag en Braassem  Moordrecht*  Nederlek   
Nieuwerkerk aan den IJssel*  Nieuwkoop  Ouderkerk  
Reeuwijk  Rijnwoude  Schoonhoven  Vlist  Waddinxveen  
ZevenhuizenMoerkapelle*.

Voor de ruim 370.000 inwoners in de regio draagt Cyclus bij 
aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Onze werk
zaamheden bestaan uit het geven van advies over en de 
uitvoering van het beheer van openbare ruimten en 
(bedrijfs)terreinen en afvalbeheer. Daarnaast geeft Cyclus 
informatie en advies over regionaal en lokaal afvalbeleid.

onzE gEschiEdEnis
In 1974 richten gemeenten in de regio’s MiddenHolland en 
Rijnstreek het Gemeenschappelijk Vuilverwerkingsbedrijf 
MiddenHolland en Rijnstreek (GVB) op om het huishoude
lijk afval voortaan gezamenlijk te verwerken. 

In de jaren negentig ontstaan de eerste initiatieven tot 
onderzoek naar gezamenlijke inzameling. In 2000 besluiten 
het GVB en de reinigingsdiensten van de gemeenten Bode
graven, Boskoop, Gouda en Waddinxveen samen te gaan. 
Het resultaat is Cyclus. Sinds 1 juli 2003 is Cyclus een naam
loze vennootschap.

Op 1 januari 2006 neemt Cyclus de voormalige Dienst 
Beheer van de gemeente Gouda over. Deze overname leidt 
tot een verbreding van het takenpakket. Naast taken op het 
gebied van afvalbeheer levert Cyclus sindsdien ook dien
sten op het gebied van het beheer van openbare ruimten 
en (bedrijfs)terreinen. 

onzE missiE 
Wij dragen bij aan een schoon en veilig leefmilieu. 

Gemeenten zijn onze belangrijkste opdrachtgevers. Wij hel
pen onze opdrachtgevers bij het afvalbeheer en het beheer 
van de openbare ruimte. Dat doen wij op deskundige, effi
ciënte en duurzame wijze en tegen maatschappelijk verant
woorde kosten. Onze vakbekwame medewerkers stellen de 
opdrachtgevers en het gewenste resultaat voorop.

Wij zijn een betrouwbare en integere werkgever. We stellen 
duidelijke doelen en eisen met betrekking tot de kwaliteit 
en kwantiteit van het werk. Daarnaast bieden wij medewer
kers ruimte om zich te ontwikkelen en initiatieven te 
nemen. 

onzE VisiE 
Om optimaal te kunnen inspelen op de behoeften van onze 
opdrachtgevers, zijn we publiek georiënteerd en privaat 
georganiseerd. We bieden integrale dienstverlening op het 
gebied van afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte. 
We zijn zowel regisseur als uitvoerder. Hiermee onderschei
den we ons ten opzichte van onze concurrenten.

Wij streven naar groei. Want we vinden continuïteit belang
rijk voor al onze stakeholders. We willen onze dienstverle
ning aan opdrachtgevers uitbouwen en ontplooiingskansen 
bieden aan onze medewerkers. Maatschappelijk verant
woord ondernemen is een belangrijke toetssteen in ons 
dagelijks handelen. 

We willen onze werkzaamheden op excellente wijze uitoefe
nen. Procesmatig en resultaatgericht werken zijn daarom 
belangrijke richtlijnen voor medewerkers op alle niveaus 
binnen de organisatie. Leidinggevenden sturen aan op 
resultaten en maken medewerkers duidelijk wat er van hen 
verwacht wordt. Onze medewerkers maken de doelstellin
gen waar. 

* Per 1 januari 2010 zijn Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en 
ZevenhuizenMoerkapelle gefuseerd tot de nieuwe gemeente Zuidplas.
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‘ wij dragen zOrg VOOr het OnderhOuden, beheren, inspecteren en 
schOOnmaken Van speelplekken. maken we niet schOOn, dan Ver-
slechtert de leefOmgeVing. en Veiligheid is natuurlijk belangrijk. 
kinderen mOeten OnbekOmmerd kunnen spelen.’ 

Pieter de Fretes (l) is wijkreiniger bij Reiniging. Hij leegt prullenbakken, verwijdert zwerfafval en spreekt men
sen aan als ze vuil op straat gooien. Henk Zondag is medewerker speelvoorzieningen bij Civiel & Cultuurtech
niek. In die rol inspecteert hij schoolpleinen, basketbalplaatsen, trapvelden, speelplekken en speeltoestellen.

mEnsEnwErK
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Structuur

Cyclus is een naamloze vennootschap. Aandeelhouders zijn 
17 gemeenten in de regio’s MiddenHolland en Rijnstreek. 
Deze zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders. De algemeen directeur leidt statutair 
de onderneming, de Raad van Commissarissen houdt toe
zicht. Daarnaast heeft Cyclus een aantal adviesorganen op 
het gebied van afvalbeleid, uitvoering en financiën, waarin 
vertegenwoordigers van de 17 gemeenten zitting hebben.

Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA)
Het ARA adviseert de algemeen directeur over onderwerpen 
die het regionale afvalbeleid en afvalverwerking raken.  
Het doel is door een regionale afstemming en aanpak te 
komen tot een gezamenlijke meerwaarde. Het ARA bestaat 
uit 34 vertegenwoordigers van gemeenten en vergadert in 
twee gremia, één op ambtelijk en één op bestuurlijk 
niveau.

Klantenraad
De klantenraad is een klankbordorgaan dat als doel heeft 
afstemming en goede afspraken te realiseren over de 
dienstverlening van Cyclus aan de gemeenten in hun rol van 
opdrachtgever/klant.
Sinds 2006 zijn de vergaderingen van het ARA op ambtelijk 
niveau en de klantenraad gecombineerd.

Financiële commissie
De financiële commissie adviseert en/of informeert de 
gemeenten in hun rol als aandeelhouder. De financiële com
missie bestaat uit 17 financieel deskundige ambtenaren.

Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. 
Cyclus is in 2007 een project gestart in Elmina in Ghana.  
Dit project, consumer plastic waste collection & recycling 
Ghana, heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recyclen 
ter verbetering van de leefkwaliteit en werkgelegenheid. 
Het project wordt door Cyclus geleid. Door het Ministerie 
van Economische Zaken in Den Haag (EVD) is subsidie toe
gekend. Het project is ondergebracht in een daartoe opge
richte vennootschap, Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd., 
waarin Cyclus een meerderheidsbelang heeft van 90%. De 
overige aandelen zijn ondergebracht bij een Ghanese partner. 

BEstuur

Statutair directeur
L.T. van Bloois

Directie
L.T. van Bloois, algemeen directeur
W.N.C.M. van Kessel, operationeel directeur
G. Noorlander, financieel directeur

Raad van Commissarissen
H.J. Beltman, voorzitter
C.J.J. de Kruijf, vicevoorzitter en secretaris
E.C.M. Roodvoets
J.M.C.M. Groen in ’t Wout
C.N.W. Vink
A.M. Visser
J. Warners

De Raad van Commissarissen van Cyclus bestaat uit 7 
leden. De Raad houdt toezicht op het beleid van het 
bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennoot
schap. Daarnaast staan de commissarissen het bestuur ter
zijde met advies. 4 van de 7 leden worden statutair van 
overheidswege benoemd. De Raad is evenwichtig samen
gesteld met inachtneming van een door de oprichters van 
de vennootschap opgestelde profielschets. 

 JAARVERSLAG 2009

11



Onze aandeelhouders

12

alphen aan den rijn

inwonErs: 72.551 oppErVlAKtE: 5.768 hA

gouda

inwonErs: 71.115 oppErVlAKtE: 1.811 hA

bergambacht

inwonErs: 9.732 oppErVlAKtE: 3.818 hA

kaag en braassem

inwonErs: 25.640 oppErVlAKtE: 7.200 hA

bodegraven

inwonErs: 19.444 oppErVlAKtE: 3.850 hA

MOORDRECHT

inwonErs: 8.185 oppErVlAKtE: 1.274 hA

boskoop

inwonErs: 15.091 oppErVlAKtE: 1.696 hA

NEDERLEK

inwonErs: 14.089 oppErVlAKtE: 3.144 hA
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NIEUWKOOP

inwonErs: 26.765 oppErVlAKtE: 9.000 hA

VLIST

inwonErs: 9.755 oppErVlAKtE: 5.742 hA

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

inwonErs: 21.643 oppErVlAKtE: 1.847 hA

SCHOONHOVEN

inwonErs: 11.984 oppErVlAKtE: 696 hA

OUDERKERK

inwonErs: 8.100 oppErVlAKtE: 2.855 hA

WADDINXVEEN

inwonErs: 25.406 oppErVlAKtE: 2.939 hA

REEUWIJK

inwonErs: 13.061 oppErVlAKtE: 5.011 hA

ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE

inwonErs: 10.535 oppErVlAKtE: 3.110 hA

RIJNWOUDE

inwonErs: 18.551 oppErVlAKtE: 5.785 hA * Per 1 januari 2010 zijn Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en 
ZevenhuizenMoerkapelle gefuseerd tot de nieuwe gemeente Zuidplas.



‘ hOut, steen, ijzer, Verf: er wOrdt hier Van alles gebracht. dat 
maakt het werk erg diVers. maar het mOOiste is het cOntact met 
de bezOekers. ik maak mensen graag wegwijs in het apart hOuden 
Van Verschillende afValsOOrten.’ 

Herman van Elten is beheerder van 1 van de 7 afvalbrengstations die Cyclus beheert. Inwoners uit de regio 
kunnen op deze locaties verschillende soorten afvalstoffen kwijt: van klein gevaarlijk tot grof huishoudelijk 
afval en van tuinafval tot verbouwingspuin. De stations zijn gebruiksvriendelijk ingericht en er geldt een  
regionaal acceptatiebeleid. Dat betekent dat alle stations dezelfde aanbiedregels en tarieven hanteren.

mEnsEnwErK
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Logo Klant & Kwaliteit

Directieverslag

lAndEliJKE ontwiKKElingEn
Efficiency was het devies in 2009. Want de economische 
recessie was nadrukkelijk voelbaar. Bedrijven en overheden 
kampten met minder inkomsten en stuurden daarom scher
per op kostenbesparingen. Veel bedrijven gingen onderlinge 
samenwerkingsverbanden aan. Veel gemeenten werkten 
aan een efficiëntere organisatie, aan synergie en aan een 
slagvaardiger ambtelijk apparaat. De concurrentie in de 
afvalbranche verhevigde. Door een afname van de hoeveel
heid bedrijfsafval begaven inzamelaars zich meer en meer 
op de markt voor huishoudelijk afval. Ook stonden de ver
werkingstarieven voor afval flink onder druk.

Integraal beheer van de openbare ruimte
Het besef dat het integraal beheer van de openbare ruimte 
efficiënt is en de kwaliteit van de openbare ruimte ten 
goede komt, zette door in 2009. Veel gemeenten besteed
den deze diensten – integraal of afzonderlijk – uit aan spe
cialisten en behielden zelf de regierol. Er werden meer en 
meer resultaatafspraken gemaakt op basis van beeldkwali
teit. Ook bedrijven bundelden hun krachten op het gebied 
van revitalisering en dagelijks onderhoud van hun terrein.

Afvalbeheer
De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen 
verplichten de Nederlandse overheid om periodiek een of 
meerdere afvalbeheerplannen op te stellen. Het eerste Lan
delijk Afvalbeheerplan trad in 2003 in werking. In 2009 
stelde de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde
ning en Milieubeheer het Landelijk Afvalbeheerplan 2 
(LAP2) vast. Dit plan richt zich op de periode 2009 tot en 
met 2015 en geeft een doorkijk tot 2021. In het plan wordt 
onder meer ingegaan op afvalscheiding, inzameling, moni
toring, handhaving, nuttige toepassing, verbranding en het 
storten. De nadruk ligt de komende planperiode vooral op 
ketengericht afvalbeleid, waarbij het om het hele traject van 
de winning van een grondstof tot en met de verwerking van 
een afvalstof gaat. Er wordt gezocht naar aangrijpings
punten eerder in de keten, zoals productontwerp, waarbij er 
voor moet worden gezorgd dat er geen milieudruk naar 
andere fases van de materiaalketen wordt afgewenteld. 

Er was in 2009 landelijk veel aandacht voor kunststof ver
pakkingsafval. In 2012 moet minimaal 42 procent van het 
kunststof verpakkingsafval worden hergebruikt. De inzamel
plicht is wettelijk verankerd in het LAP. Gemeenten zijn 
sinds 1 januari 2010 wettelijk verplicht om kunststof verpak
kingsafval apart in te zamelen. Daarom begonnen vele 
gemeenten in het najaar van 2009 met het gescheiden inza
melen en (laten) verwerken van kunststof verpakkingsafval. 
De voorlichtingscampagne ‘Plastic Heroes’ was ook duide
lijk zichtbaar in het land.

strAtEgischE ontwiKKElingEn
Voor Cyclus stond 2009 in het teken van het verstevigen van 
haar fundamenten. De nieuwe directie presenteerde in het 
Bedrijfsplan 20092014 de koers voor de komende 5 jaar. 
Cyclus streeft naar groei. Daarbij wordt ingezet op integrale 
dienstverlening op de gebieden afvalbeheer en beheer 
openbare ruimte. Het bedrijf blijft publiek georiënteerd en 
privaat georganiseerd en benut dit hybride karakter om de 
maatschappelijke taak van haar opdrachtgevers zo goed 
mogelijk uit te voeren. Cyclus gaat voor een excellente 
dienstverlening, waarin vakmanschap, efficiency en effectivi
teit het verschil maken. In de bedrijfsvoering zijn operational 
excellence, procesmatig werken en resultaatgerichtheid 
daarom leidende aansturingsprincipes en bovendien wordt 
zoveel mogelijk gekozen voor een regionale aanpak.

In de koers voor de komende 5 jaar speelt maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijke rol. Cyclus 
is zich zeer bewust van haar maatschappelijke verantwoor
delijkheid en streeft naar de juiste balans tussen financieel 
en maatschappelijk rendement. Cyclus wil MVO overal in 
het bedrijf verankeren en haar beleid op het gebied van 
MVO verder vorm en inhoud geven. Daarbij gaat het om 
ethisch en duurzaam handelen naar mens en milieu en vol
doen aan de verwachtingen van de stakeholders.

Organisatieontwikkeling
In 2008 is het organisatieontwikkelingsproject Klant &  
Kwaliteit van start gegaan. Cyclus werkt daarmee aan een 
professioneel, klantgericht en concurrerend bedrijf, waar 
financieel rendement hand in hand gaat met de zorg voor 
milieu en medewerkers. De organisatieontwikkeling wordt 
projectmatig aangepakt.

Om de organisatie te kantelen van taak naar procesgericht 
zijn in 2009 onder andere de nieuwe aansturingsprincipes 
en de nieuwe organisatiestructuur vastgesteld. Opdrachtge
vers kunnen in de nieuwe structuur terecht bij één loket. De 
accountmanagers van dit loket schakelen – als een spin in 
het web – alle nodige vakdisciplines in, van advies tot uit
voering. In het Expertisecentrum is alle kennis gebundeld 
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om adviezen integraal te kunnen verstrekken. De specialis
ten op deze afdeling focussen op onderzoek, ontwikkeling 
en werkvoorbereiding. Om alle werkzaamheden in de open
bare ruimte vervolgens integraal, effectief en efficiënt uit te 
voeren, wordt één afdeling Uitvoering ingericht waar alle 
vakgebieden samenkomen. Dit primaire proces wordt onder
steund door de afdeling Financiën & Middelen. In 2009 werd 
voor deze structuur de formatie ontwikkeld en vastgesteld.
In 2010 gaat Cyclus werken in de nieuwe procesgerichte 
organisatiestructuur. Dan wordt tevens een aantal andere 
projecten uitgerold om de organisatieontwikkeling verder 
vorm te geven. Zo wordt de verkoopafdeling verder gepro
fessionaliseerd, de ICT versterkt en risicomanagement en de 
interne en externe informatievoorziening op een hoger plan 
getild. 

Integraal beheer van de openbare ruimte
Eén van de hoofdthema’s binnen Klant & Kwaliteit is het 
integraal beheer van de openbare ruimte. Cyclus wil uitblin
ken in het samenspel tussen afvalbeheer enerzijds en het 
dagelijks onderhoud in de openbare ruimte anderzijds. 
Cyclus wil opdrachtgevers op dit terrein praktisch werk uit 
handen nemen, maar wil ook deskundig adviseren, facilite
ren en beheren. Daarom is Cyclus in 2007 gestart met het in 
beeld brengen van alle bedrijfsprocessen en het afstemmen 
van activiteiten. Het integrale concept is in 2009 verder 
uitgewerkt en geïmplementeerd.

Bovendien investeerde Cyclus in 2009 in het werken volgens 
beeldkwaliteit om het integraal beheer van de openbare 
ruimte verder te professionaliseren. In beeldkwaliteitssyste
men is voor de meest uiteenlopende ruimtelijke aspecten 
een indeling gemaakt van niveau A tot en met E. Opdracht
gever en opdrachtnemer maken met elkaar gedetailleerde 
kwaliteitsafspraken over de verschillende aspecten op ver
schillende locaties. Het systeem maakt het vervolgens 
mogelijk heel gericht capaciteit te bepalen, die nodig is om 
het specifieke kwaliteitsniveau te halen en de daarbij beho
rende kosten inzichtelijk te maken. In 2009 volgden Cyclus
medewerkers cursussen om te sturen op en te werken vol
gens beeldkwaliteit. Ook werd onderzoek gedaan naar een 
digitaal systeem voor het schouwen volgens beeldkwaliteit. 
Dit systeem wordt in 2010 geïmplementeerd. 

Opdrachtgevers spraken hun vertrouwen uit in Cyclus als 
partner voor het integraal beheer van de openbare ruimte 
en afvalbeheer. Dit resulteerde onder meer in een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst voor 10 jaar met de gemeen
ten Boskoop en Gouda. Met de gemeente Rijnwoude maakte 
Cyclus afspraken over afvalinzameling vanaf 1 januari 2010. 
Bovendien zijn in 2009 nieuwe contacten gelegd met 
bedrijven(verenigingen) over integraal parkmanagement.

Afvalbeheer
Cyclus stelde in 2009, onder andere op basis van LAP2, het 
Meerjarenbeleidplan Huishoudelijk afval 20092021 op voor 
de regio. De uitdaging daarin was de schaalvoordelen van 
de regionale samenwerking zoveel mogelijk te benutten en 
toch ook zoveel mogelijk in te spelen op de individuele 
behoeften van opdrachtgevers. Het plan is in 2009 vast
gesteld en wordt vanaf 2010 verder geconcretiseerd in uit
voeringsplannen.

Actuele onderzoek en ontwikkelthema’s waren in 2009 
kunststof verpakkingsafval en containermanagement. Dit 
leidde ertoe dat Cyclus eind 2009 namens 14 gemeenten in 
de regio startte met het huisaanhuis inzamelen van kunst
stof verpakkingsafval. Medio 2010 wordt de huisaanhuis 
inzameling van kunststof verpakkingsafval in overleg met 
de gemeenten geëvalueerd en verder verfijnd. In 2012 
maken gemeenten een definitieve keuze voor een inzamel
systeem, omdat dan besluitvorming plaatsvindt door Stich
ting Nedvang over de vergoedingenstructuur.
In de gemeente Bodegraven implementeerde Cyclus in 2009 
een containermanagementsysteem. Door het koppelen van 
gegevens van de inzamelmiddelen en de lediging aan het 
huisadres beschikt de gemeente over betere informatie en 
kan Cyclus de afvalinzameling efficiënter organiseren. 

Huisvesting
Cyclus onderzoekt de mogelijkheden voor andere huisves
ting, onder andere gezien de mogelijkheden van de huidige, 
tijdelijke locatie in combinatie met de groeiambities van de 
organisatie. Daarom bracht Cyclus in 2009 de aspecten in 
kaart die van belang zijn voor de nieuwe huisvesting en 
selecteerde een aantal locaties. Uit dit onderzoek kwam één 
voorkeurslocatie naar voren. In 2010 worden de plannen 
voor deze locatie verder uitgewerkt en neemt Cyclus een 
investeringsbesluit. In 2013 wil Cyclus haar intrek nemen op 
een nieuwe locatie. Om de huidige locatie werkbaar te hou
den, heeft in 2009 een verbouwing plaatsgevonden om 
meer werkplekken te creëren en faciliteiten te verbeteren.

Cyclus Elmina Plastic Recycling
De plasticrecyclingfabriek van dochteronderneming Cyclus 
Elmina in Ghana werd in 2009 in gebruik genomen. De 
fabriek heeft een langere aanlooptijd nodig dan voorzien. 
Dat kwam onder andere doordat de inzamelstructuur zich 
moest ‘zetten’ en de prijzen voor plastic op de afzetmarkt 
als gevolg van de economische recessie onder druk ston
den. Daardoor bleek het huidige verdienmodel in ongunsti
ge zin af te wijken van de oorspronkelijke uitgangspunten 
en valt de investering voor Cyclus hoger uit. 
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Logo Cyclus Academie voor leidinggevenden

sociAAl VErslAg
Van taakgericht naar procesgericht werken. Van product
gericht naar integraal werken. Eén sterk loket voor 
opdrachtgevers. Een Expertisecentrum met toegevoegde 
waarde. En een integrale afdeling Uitvoering. Dat zijn de 
uitdagingen waar Cyclus voor staat. In 2009 investeerde 
Cyclus daarom veel in de ontwikkeling van de organisatie 
en haar medewerkers.

In het kader van Klant & Kwaliteit ontwierp Cyclus een 
nieuwe organisatiestructuur die per 1 april 2010 operatio
neel wordt. De overgang van de oude naar de nieuwe struc
tuur werd goed voorbereid. Zo heeft Cyclus in 2009 met alle 
medewerkers wier functie komt te vervallen of wijzigt, per
soonlijke gesprekken gevoerd en assessments aangeboden. 
Daarin zijn ieders wensen en kwaliteiten aan de orde geko
men. Het plaatsen van medewerkers op nieuwe functies is 
grotendeels voltooid. Bovendien is dat gebeurd in een posi
tieve sfeer. Begin 2010 loopt het transitieprogramma door, 
dan wordt onder andere stilgestaan bij de interne samen
werking. In 2010 wordt ook aangevangen met het herzien 
van de HRMinstrumenten, zodat deze adequaat aansluiten 
bij de nieuwe organisatie.

Personeelsbeleid
Cyclus investeerde in 2009 fors in de opleiding en ontwikke
ling van medewerkers, mede in het kader van Klant &  
Kwaliteit. Cyclus startte onder andere de Cyclus Academie 
voor leidinggevenden. Onder deze noemer heeft het mid
denkader en een aantal sleutelfunctionarissen een assess
ment en seminars gevolgd om hun managementvaardig
heden te ontwikkelen en te leren werken in de nieuwe 
processen. In 2010 blijft de Cyclus Academie voor leiding
gevenden van kracht en wordt deze uitgebreid met een cur

sus Leidinggeven. Daarnaast volgde een groot aantal mede
werkers de reguliere vakcursussen. Omdat het resultaatgericht 
werken om andere competenties vraagt, zal Cyclus het oplei
dingsbudget de komende jaren anders invullen.

Op het gebied van werving en selectie zette Cyclus in 2009 
met name in op het invullen van vacatures voor het mid
denkader. Via meerdere bureaus en het eigen netwerk zijn 
de vacatures uitgezet. De werving en selectie vraagt veel 
inspanning en loopt door in 2010. 
Er vond in 2009 een beleidswijziging plaats wat betreft de 
inzet van de flexibele schil. Cyclus werkt met een grote 
flexibele schil voor specifieke functies in de uitvoering. De 
komende jaren wil Cyclus deze schil afbouwen om beter 
invulling te geven aan excellente dienstverlening waarbij 
vakmanschap, effectiviteit en efficiëntie belangrijke waar
den zijn.

Cyclus kent een Klokkenluidersregeling en een Regeling 
Ongewenste Omgangsvormen. De bedoeling van de eerst 
genoemde regeling is dat bestuurlijke misstanden kunnen 
worden aangekaart. In 2009 is er geen gebruik gemaakt van 
deze regeling. De Regeling Ongewenste Omgangsvormen is 
bedoeld om ongewenst gedrag op het werk bespreekbaar 

Personele kengetallen 2009 2008 2007 2006 2005

Medewerkers

- aantal medewerkers 159 147 146 148 96

- aantal parttimers 29 29 26 29 16

- aantal FTE’s 151 139 140 144 91

Verloop

- in dienst 22 20 12 68 11

- uit dienst 10 19 14 16 13

Inhuur (in procenten)

- buitendienst Afvalbeheer 54,1 56,9 52,6 54,7 55,5

- buitendienst Infrabeheer 35,3 35,3 32,8 13,9 –

- binnendienst 19,5 21,3 27,3 23,2 25,0

Ziekteverzuim (in procenten) 6,7 7,0 5,7 6,1 13,1
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Leeftijdsopbouw bij Cyclus

te maken. In 2009 is er onder de noemer van deze regeling 
een keer contact opgenomen met de externe vertrouwens
persoon. Voor de rest is ook van deze regeling geen gebruik 
gemaakt.

Personeelssamenstelling
Eind 2009 waren 159 medewerkers in dienst van Cyclus, 
waarvan 29 parttime. Dat bracht het aantal FTE’s eind 2009 
op 151. 22 mensen traden in 2009 bij Cyclus in dienst, 10 
medewerkers verlieten het bedrijf. Omdat Cyclus volop in 
transitie is, maakte de organisatie in 2009 veel gebruik van 
interimmedewerkers. Het betreft circa 17 FTE. Vanaf 2011 
wil Cyclus vooral eigen personeel met de juiste kennis en 
ervaring in dienst hebben. Voor de flexibele schil in de uit
voering maakte Cyclus in 2009 weer gebruik van circa  
40 uitzendkrachten per dag. Cyclus ging hiervoor, na het 
volgen van een aanbestedingsprocedure, in 2009 een con
tract aan met een nieuwe uitzendorganisatie.
De gemiddelde leeftijd bij Cyclus bedroeg in 2009 45 jaar. 
Dit is een relatief hoog gemiddelde. Echter, Cyclus werkte in 
2009 met een grote flexibele schil in de uitvoering. Deze 
uitzendkrachten vormen een substantieel deel van het team 
en zijn over het algemeen jong.

Verzuim
In 2009 nam het ziekteverzuim af van 7,0% naar 6,7%. 
Cyclus ondernam ook in 2009 in het kader van het verzuim
beleid acties om het ziekteverzuim terug te dringen. P&O 
werkte samen met de bedrijfsarts in het sociaal medisch 
team en begeleidde leidinggevenden met de uitvoering van 
het verzuimbeleid. Daarbij waren preventief sturen en het 
aanbieden van maatwerkprogramma’s voor medewerkers 

die daar behoefte aan hadden belangrijke thema’s. 

Kwaliteit, Arbo en Milieu
De Arbeidsinspectie heeft van september 2008 tot en met 
maart 2009 inspecties uitgevoerd bij een groot aantal afval
inzamelbedrijven in Nederland. Daaruit bleek eens te meer 
dat werknemers in deze branche aan tal van risico’s bloot
staan. Cyclus herkent dit beeld en ziet dat ook het onder
houd van de openbare ruimte gepaart gaat met risico’s. 
Daarom investeerde Cyclus ook in 2009 in veilig, gezond en 
milieubewust werken. 
De afdelingen Afvalbeheer en Infrabeheer verlengden in 2009 
de VCA**certificaten. In 2010 integreren deze afdelingen en 
wordt ook toegewerkt naar één certificaat. Mede met behulp 
van managementrapportages aan het directieteam wordt  
veilig, gezond en milieubewust werken gemonitord. Cyclus 
startte ook met het clusteren van openstaande acties op het 
gebied van veiligheid en pakt deze acties met behulp van 
verbeterde instrumenten op een projectmatige wijze aan. 
Bovendien formuleerde Cyclus in 2009 beleid over het 
omgaan met agressie op de werkvloer. In 2010 wordt de aan
pak, in overleg met diverse partners, geïmplementeerd.

Op het gebied van arbo en milieu investeerde Cyclus in 
2009 in haar wagenpark. Een deel van het wagenpark is 
vervangen door voertuigen met minimaal een Euro5 motor. 
Verder had Cyclus ook in 2009 haar milieuvergunningen 
goed op orde.
In het kader van Klant & Kwaliteit bereidde Cyclus zich in 
2009 voor op procesmatig werken. Kwaliteit, arbo en milieu 
(KAM) wordt steeds meer een onderdeel van het primaire 
proces van Cyclus. Hiertoe zullen instrumenten worden ont
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wikkeld voor het middenmanagement. De samenwerking met 
het middenmanagement zal intensiveren. Bovendien is de 
formatie op het gebied van KAM uitgebreid.

Medezeggenschap
De Ondernemingsraad (OR) hield zich in 2009 intensief 
bezig met Klant & Kwaliteit. De raad voerde intensief over
leg met de directie over het organisatieontwikkelingstraject. 
Eén keer is het voltallige personeel geraadpleegd over  
het voorlopig advies van de OR over Klant & Kwaliteit. Een 
ander belangrijk thema in 2009 was aandacht voor veilig, 
gezond en milieubewust werken.
In 2010 worden in het kader van Klant & Kwaliteit de functie
waarderingen vastgesteld en zal de OR uiteraard mede advi
seren. Ook blijft de OR de afspraken in het kader van Klant 
& Kwaliteit monitoren. 

De OR kwam 19 keer bijeen voor een vergadering in 2009. 
Daarnaast vergaderde de OR in 2009 nog 11 keer met de 
directie en 2 keer gezamenlijk met het Directieteam en de 
Raad van Commissarissen. Bovendien vonden in 2009 voor 
het eerst 2 informele sessies plaats met de algemeen direc
teur om het partnerschap te intensiveren. 

In 2009 vonden tussentijdse verkiezingen plaats voor de 
OR. Eind 2009 waren 8 van de 9 posities ingevuld. Omdat 
in het najaar van 2010 reguliere ORverkiezingen gepland 
zijn, zal de negende plek dan opgevuld worden. In 2010 wil 
de OR zich meer profileren onder het voltallige personeel 
en zich verder professionaliseren.

finAnciEEl VErslAg 

Financieel beleid
Het financieel beleid van Cyclus is gericht op het vinden van 
een evenwicht tussen de verschillende belangen en doel
stellingen van aan Cyclus verbonden partijen.
Zo moet de onderneming bedrijfseconomisch gezond kun
nen functioneren zonder daarbij afhankelijk te zijn van de 
aandeelhoudende gemeenten. Dit betekent dat de onder
neming moet zorgen voor voldoende risicodragend vermo
gen en reserves moet opbouwen uit de ingehouden winsten 
die door de onderneming worden gegenereerd.
 
Voorts streeft de onderneming naar marktconforme dienst
verlening en tarieven voor de aangesloten gemeenten die 
deelnemen in de resultaat genererende activiteiten. Dit 
houdt in dat de financiële ruimte die ontstaat door de posi
tieve ontwikkeling van de onderneming wordt vertaald in 
verlaging van tarieven (eenmalig en structureel), vergroting 
van de dienstverlening bij gelijkblijvende tarieven, investe
ringen in de eigen organisatie, in structuren, middelen en 
systemen. Tot slot kunnen resultaten die niet noodzakelijk 
zijn voor de financiering van de onderneming of voor het 
streven naar marktconformiteit worden uitgekeerd aan de 
aandeelhouders in de vorm van dividend.
Het is duidelijk dat winstoptimalisatie niet de doelstelling is 
van Cyclus. Om de ontwikkeling van Cyclus op financieel 
terrein over de achterliggende jaren inzichtelijk en vergelijk
baar te maken hanteert Cyclus een afgeleid winstbegrip, 
aandeelhoudersrendement genoemd, dat bestaat uit het 
totaal van de ingehouden winsten, de (structureel) voor 
tariefsverlaging aangewende bedragen en het dividend. Op 
basis van dat gegeven wordt inzicht gegeven in de daad
werkelijke resultaatontwikkeling van Cyclus en de wijze 
waarop deze resultaten vervolgens zijn aangewend voor het 
vergroten van de marktconformiteit.

Ontwikkeling aandeelhoudersrendement (in duizenden euro’s)

 JAARVERSLAG 2009
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In de grafiek op voorgaande pagina is de ontwikkeling van 
het aandeelhoudersrendement in relatie tot de gerealiseerde 
bedrijfswinst over de afgelopen 5 jaren zichtbaar gemaakt.
Voor de samenstelling van het aandeelhoudersrendement 
wordt kortheidshalve verwezen naar de overige gegevens in 
de jaarrekening.
 
Resultaat 2009
Het boekjaar 2009 van Cyclus is afgesloten met een winst van 
€ 841.000. De geconsolideerde winst bedroeg € 1.716.000. 
De geconsolideerde winst nam toe met € 287.000.
De (vennootschappelijke) winst nam ten opzichte van 2008 
af met € 588.000, oftewel 41,1%. Dit resultaat wordt gedra
gen door verschillende activiteiten en kan als volgt aan die 
activiteiten worden toegerekend:

Afvalverwerking
De afvalverwerkingactiviteiten worden tegen kostprijs in 
rekening gebracht aan de deelnemende gemeenten.
De omzet afvalverwerking is ten opzichte van het verslag
jaar 2008 met 0,1% gedaald (2008: daling met 2,9%) door 
een daling van de verwerkte hoeveelheid afval. Ten gevolge 
van lagere verwerkingstarieven en lagere tonnages dan 
begroot krijgen de aangesloten gemeenten in totaal
€ 1.020.000 gerestitueerd.
 
Inzameling & reiniging
De omzet inzameling & reiniging steeg ten opzichte van 
2008 met € 350.000. Deze stijging wordt onder meer ver
oorzaakt door het inzamelcontract voor kunststofverpak
kingen, extra omzet gladheidbestrijding en compensatie 
voor gestegen prijzen. Het resultaat daalde met 5,2% tot 
€ 344.000, ofwel 2,4% van de omzet (2008: 2,6%). Deze 
daling is (per saldo) het gevolg van extra kosten voor 
management en personeel in verband met lopende projec
ten, diverse afwaarderingen en gerealiseerde inkoopvoorde
len. Ten laste van omzet en resultaat is een korting van 
€ 100.000 (2008: € 500.000) gereserveerd voor restitutie 
aan gemeenten. Het verschil ten opzichte van het boekjaar 
2008 is verdisconteerd in de nieuw afgesloten contracten.
 

Een deel van het resultaat is vanaf 2003 gebruikt ter verla
ging van tarieven. Doel van de tariefsverlagingen is vergro
ting van de marktconformiteit en verbetering van de concur
rentiepositie. De structurele verlaging van de tarieven voor 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen voor aangeslo
ten gemeenten bedraagt in 2009 in totaal ca. € 1.274.000 
(2008: € 674.000). Voorts wordt over het afgesloten boek
jaar nog een eenmalige korting verstrekt van € 100.000 
(2008: € 500.000), vooruitlopend op verdere structurele 
maatregelen.
In het boekjaar 2008 is een nieuwe 10jarige overeenkomst 
ingegaan met twee van de voormalige vrsigemeenten2, te 
weten Boskoop en Gouda. In deze nieuwe overeenkomsten 
zijn de kortingen structureel verwerkt.
Toekomstige resultaten van inzameling & reiniging zullen 
afhankelijk zijn van verdere kostenbesparingen door doel
matiger werken en invoering van nieuwe technieken, bij
voorbeeld meer ondergrondse containers, regionaal inzame
len etc.
 
Beheer openbare ruimte
De omzet beheer openbare ruimte steeg ten opzichte van 
2008 met 2,3% tot € 11.602.000. Deze stijging betreft met 
name compensatie van gestegen prijzen. Het resultaat 
daalde met 40,3% tot € 412.000, ofwel 3,5% (2008: 6,1%) 
van de omzet. Deze daling is het gevolg van lagere resulta
ten op extra opdrachten door extra operationele inhuur, 
opgelegde boetes in verband met afwijkingen op de gerea
liseerde beeldkwaliteit en disputen in lopende kwesties. 
In 2009 zijn extra (preventieve) onderhoudsmaatregelen 
uitgevoerd om de beeldkwaliteit op langere termijn te kun
nen borgen. De kosten van dit extra onderhoud zijn ten 
laste van de voorziening Beheer Openbare Ruimten 
gebracht. De voor dit doel beschikbare gelden zijn hiermee 
volledig aangewend.
In het verslagjaar is verder gewerkt aan de ontwikkeling 
van een strategisch kostenmodel voor een effectieve en 
doelmatige aansturing van het onderhoud in de openbare 
ruimte op basis van beeldkwaliteit.
 
Overige resultaten en financieringsresultaat
Het algemeen resultaat en het financieringsresultaat stijgen 
in 2009 met € 902.000 naar € 1.278.000. Deze stijging is 
met name het gevolg van hogere renteinkomsten en lagere 
dotaties aan de voorziening Personeel en organisatiekos
ten. De stijging van het financieringsresultaat met € 456.000 
is een direct gevolg van de hogere rentetarieven als gevolg 

Resultaten 2009 2008
Afvalverwerking nihil nihil
Inzameling & reiniging € 344.000 € 363.000
Beheer openbare ruimte € 412.000 € 690.000
Overige resultaten1 en 
financieringsresultaten € 1.278.000 € 376.000
Deelneming Cyclus Elmina € -1.193.000 € –
Totaal € 841.000 € 1.429.000

1 De rubriek overige resultaten betreft resultaten van activiteiten die niet  
specifiek aan een van de hoofdactiviteiten kunnen worden toegerekend.

2 Vrsi: voorbereiding regionale samenwerking inzameling
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van tijdelijke liquiditeitstekorten op de financiële markten 
en effectief cashmanagement.
De rentebaten op voorschotbetalingen van gemeenten voor 
Cyclus Afvalverwerking (CAF) worden direct ten gunste van 
de gemeenten geboekt en zijn daarom niet in de resultaten 
meegenomen.
De kosten verbonden aan het organisatieontwikkelings
project Klant & Kwaliteit konden in het boekjaar grotendeels 
worden bestreden uit de in 2008 voor dat doel gevormde 
voorziening.

Deelneming Cyclus Elmina
In het boekjaar 2009 zijn de aanloopkosten uit 2007 en 
2008 ineens ten laste van het resultaat 2009 van Cyclus 
Elmina Plastic Recycling Ltd. gebracht. Mede daardoor reali
seerde deze deelneming een verlies van € 354.000.
Cyclus Elmina heeft nadrukkelijk last van de gewijzigde eco
nomische omstandigheden, die hebben geleid tot een min
dere vraag naar grondstoffen en mede daardoor een afname 
van marktprijzen. Deze omstandigheden hebben aanleiding 
gegeven tot een bijstelling van het businessmodel. Ook 
neemt de aanloopfase van het project meer tijd met hogere 
aanloopkosten tot gevolg.
Omdat wordt aangenomen dat Cyclus Elmina als gevolg van 
deze veranderde economische omstandigheden niet in 
staat zal zijn de verplichtingen aan Cyclus volledig te vol
doen, is op de vordering een voorziening wegens mogelijke 
oninbaarheid, ter grootte van € 875.000, in mindering 
gebracht.
 
Financiële positie
Het balanstotaal nam in het boekjaar 2009 af met 2,5% tot 
€ 21.294.000. Het eigen vermogen komt daarmee uit op 
51,8% van het balanstotaal (voor resultaatbestemming) ten 
opzichte van 48,4% ultimo 2008. Het groepsvermogen 
komt uit op 53,4%.
De kaspositie van de onderneming zal in de komende jaren 
onder meer worden aangewend ter financiering van investe
ringen in nieuw materieel en nieuwe inzameltechnieken, 
huisvesting en ICT.
Ook zijn middelen nodig ter financiering van de toenemen
de vraag naar werkkapitaal als gevolg van veranderde beta
lingsvoorwaarden in nieuw afgesloten overeenkomsten en 
groei van omzet en activiteiten.
 
Cyclus stelt voor, over het boekjaar 2009 een dividend uit 
te keren van € 1,11 per aandeel. De totale dividenduitkering 
bedraagt € 510.000.

 JAARVERSLAG 2009
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‘ je ziet er bijna niets Van en tOch speelt de riOlering een cruciale 
rOl. Om stank- en waterOVerlast te VOOrkOmen en de VOlks-
gezOndheid Op peil te hOuden, cOntrOleren, OnderhOuden en  
reinigen wij de riOlen en riOOlgemalen.’

Abdel Tihouna (r) en Fred Rondeltap van Civiel & Cultuurtechniek zijn rioolbeheerders. Hun vakteam is veel
zijdig. Andere functies zijn elektriciens, opzichters en meet en regeltechnici. De rioolexperts werken ook hard 
aan de vernieuwing van rioolsystemen in oudere wijken.

VAKmEnsEn
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De Raad evalueert regelmatig de inrichting van zijn toe
zichthoudende en adviserende functie, en daarmee zijn 
functioneren en dat van de individuele leden. Dit gebeurt 
mede aan de hand van de gedragscode van de commissie 
Tabaksblat. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhou
ders (AVA) is inzichtelijk gemaakt dat Cyclus in grote mate 
aan die gedragscode voldoet, ook al is deze voor Cyclus 
niet verplicht. De beloning van de commissarissen is niet 
afhankelijk van de resultaten van de vennootschap en com
missarissen houden geen aandelen van de vennootschap. 
Ook de enige statutair directeur heeft geen aandelen in 
Cyclus, het salaris van deze directeur is in lijn met de zoge
naamde ‘Balkenendenorm’.
 
De door het bestuur opgemaakte en door de commissaris
sen mede ondertekende jaarrekening over 2009 gaat verge
zeld van de overige daaraan krachtens de wet toegevoegde 
gegevens en het door het bestuur opgemaakte directiever
slag. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende 
verklaring d.d. 20 april 2010 van Berk N.V. overeenkomstig 
artikel 34 van de statuten. De winst van de vennootschap 
over 2009 bedraagt € 841.000.
 
Artikel 36, lid 4 van de statuten, schrijft voor dat hetgeen 
na de in lid 2 bedoelde dekking en de in lid 3 bedoelde 
storting in (het) reservefonds(en) als onverdeelde winst 
overblijft, ter beschikking van de algemene vergadering is, 
zodra het eigen vermogen (inclusief de andere dan de door 
de wet voorgeschreven reserves) een minimum van een 
door de algemene vergadering te bepalen percentage van 
het balanstotaal van het bedrijf te boven gaat. Door de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Cyclus is 
bedoeld minimum in 2004 bepaald op 40%. Aangezien het 
eigen vermogen inmiddels aan dit minimum voldoet, wordt 
voorgesteld om de winst als volgt te bestemmen:

Winst over het boekjaar 2009 € 841.000
Voorstel uit te keren dividend:  
456.855 aandelen à € 1,11 per aandeel € 510.000
Toe te voegen aan de overige reserves € 331.000

Met inachtneming van de statuten stellen wij de AVA voor:
• de hierbij aangeboden jaarrekening 2009 vast te stellen;
• de algemeen directeur van Cyclus en de Raad van Com

missarissen te déchargeren voor het in 2009 gevoerde 
bestuur, respectievelijk het gehouden toezicht;

• ermee in te stemmen dat een gedeelte van de winst over 
2009 als dividend wordt uitgekeerd;

• ermee in te stemmen dat de resterende winst wordt toe
gevoegd aan de overige reserves.

 

De Raad van Commissarissen vergaderde in 2009 6 maal 
regulier in aanwezigheid van de (algemeen) directeur. Aan 
de orde kwamen onder meer: het (meerjaren)investerings
plan, de meerjarenbegroting, de financiële kwartaalrappor
tages, het jaarverslag 2008, de jaarrekening 2008 en de 
begroting 2010. Ook is de Raad voortdurend betrokken bij 
de organisatorische veranderingen in het kader van Klant & 
Kwaliteit.
Verder vond een vruchtbare gedachtewisseling plaats tussen 
Directieteam, Ondernemingsraad en de Raad van Commis
sarissen over Arbo en veiligheid en (interne) communicatie. 
Daarnaast heeft de op voordracht van de Onder nemingsraad 
benoemde commissaris overleg gehad met de Onderne
mingsraad.
Er is één vergadering van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders gehouden, waarin zij onder andere de 
vaststelling jaarrekening 2008 en bestemming van de winst 
2008 bespraken, alsmede de omgang van het bedrijf met 
de gedragsregels uit de code Tabaksblat. Ook was er aan
dacht voor de bedrijfsactiviteit in Ghana en de algemene 
gang van zaken bij Cyclus. Als reeds afgesproken in 2006 
zal de Raad van Commissarissen zich beraden op een voor
stel in 2010 over de benoeming en samenstelling van de 
Raad.
 
De Raad van Commissarissen spreekt hierbij zijn waardering 
uit over de directie en de medewerkers voor de wijze 
waarop zij hun taken in 2009 hebben vervuld. De Raad is 
zeer tevreden over de bereikte resultaten en de in gang 
gezette organisatorische veranderingen rondom Klant & 
Kwaliteit. Cyclus blijft bewijzen zich goed te kunnen hand
haven op de steeds meer concurrerende markt.
 
De Raad heeft dan ook het vertrouwen dat de inzet van 
directie en medewerkers, alsmede de in de organisatie aan
wezige kennis en kunde, een goede basis blijven voor een 
verdere positieve ontwikkeling van bedrijf en organisatie. 

Raad van Commissarissen
Ir. Hans Beltman, voorzitter
 
 
Gouda, 21 mei 2010

Bericht van de Raad van Commissarissen
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‘ huisVuil Ophalen met de achterlader is teamwerk. de beladers 
lOpen achter Of naast het VOertuig Op de Openbare weg. dat 
Vraagt Om gOede Onderlinge cOmmunicatie. we zijn echt elkaars 
Ogen en Oren.’

Chauffeur Amanda Harthoorn en de beladers Martin de Vogel (r) en Sjoerd Dekken zijn werkzaam bij Afval
beheer & Logistiek. Amanda rijdt de beladers naar de aanbiedplaatsen waar ze de minicontainers legen.  
Deze achterlader kan ook rolcontainers aan. Dagelijks leegt dit team 1.300 bakken.

VAKmEnsEn
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bALAnS pER 31 dEcEmbER 2009, VooR RESuLtAAtbEStEmminG
Bedragen in duizenden euro’s

to
el

ic
ht

in
g

31 december 2009 31 december 2008
ACtIVA

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 1 2.718 2.866
Machines en installaties 1  278  362 
Containers 1 1.652 1.691
Wagenpark 1 3.565 2.856
Overige vaste bedrijfsmiddelen 1  793 322

9.006 8.097

Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappij 2  -  150 
Vordering op deelnemingen 3 - 581

 -  731 

Vlottende activa
Handelsvorderingen 4  115 243
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin  
wordt deelgenomen 5 2.663 1.849
Belastingen en premies 737  967 
Overige vorderingen en overlopende activa 6  1.344  857 
Liquide middelen 7 7.429 9.108

12.288 13.024
  

totaal  21.294  21.851 

PASSIVA

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 8 3.198 3.084
Agioreserve 9  813  813 
Reserve koersverschillen 10  - 30-
Overige reserves 11 6.189 5.286
Resultaat boekjaar 841 1.429

11.041 10.582

Voorzieningen 12 1.736 3.113

Kortlopende schulden
Crediteuren 4.730 4.121
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin  
wordt deelgenomen 13 1.724 2.052
Belastingen en premies 473  367 
Overige schulden en overlopende passiva 14 1.590 1.616

8.517 8.156
  

totaal 21.294 21.851
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WinSt- En VERLiESREkEninG oVER 2009
Bedragen in duizenden euro’s

to
el

ic
ht

in
g

2009 2008

Nettoomzet afvalverwerking 1  15.055  15.070 
Nettoomzet inzameling & reiniging 2  14.431  14.081 
Nettoomzet beheer openbare ruimten 3  11.602  11.342 
Overige bedrijfsopbrengsten 4  458  315 
Som der bedrijfsopbrengsten  41.546  40.808 

Uitbesteed werk en externe kosten 5  26.329  25.679 
Salarissen en sociale lasten 6  7.382  6.882 
Afschrijvingen 7  1.095  1.087 
Overige bedrijfskosten 8  5.801  6.371 
Som der bedrijfslasten  40.607  40.019 

Bedrijfsresultaat  939  789 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9  1.119  645 
Rentelasten en soortgelijke kosten 9  23-  5-
Waardeveranderingen van vorderingen die behoren tot 
de financiële vaste activa 9  875-  -
Financiële baten en lasten  221  640 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  1.159  1.429 

Aandeel resultaat deelnemingen 10  319-  - 
  

Resultaat na belastingen  841  1.429 
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kASStRoomoVERzicht oVER 2009
Bedragen in duizenden euro’s

2009 2008

Saldo liquide middelen begin boekjaar  9.108  11.144 

Bedrijfsresultaat  939  789 
Aandeel resultaat deelnemingen  319-  - 
Afschrijvingen  1.095  1.087 
Mutatie vorderingen  943-  1.434 
Mutatie overige kortlopende schulden  360  2.504-
Mutatie voorzieningen  1.377-  1.233-
Renteresultaten  1.096  640 
Kasstroom uit operationele activiteiten  851  213 

Investeringen in materiële vaste activa  2.245-  2.352-
Desinvesteringen in materiële vaste activa  241  177 
Investeringen in financiële vaste activa  433-  581-
Desinvesteringen in financiële vaste activa  1.164  30 
Waardeveranderingen van vorderingen die behoren tot 
de financiële vaste activa  875-  - 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  2.148-  2.726-

Storting op aandelen  114  507 
Mutaties reserve koersverschillen  30  30-
Uitkering dividend  526-  - 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  382-  477 

  
Saldo liquide middelen einde boekjaar  7.429  9.108 
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toELichtinG op dE JAARREkEninG

BEschriJVing ActiVitEitEn

Algemeen
Cyclus, gevestigd te Gouda, is in 2001 ontstaan uit een 
fusie van een aantal gemeentelijke afvalinzameling en rei
nigingsdiensten. Vanaf 2003 is Cyclus een naamloze ven
nootschap, waarvan de aandelen in handen zijn van de 
zeventien gemeenten in de regio’s MiddenHolland en Rijn
streek waarvoor Cyclus werkzaam is. Aan deze gemeenten 
(en in beperktere mate ook aan bedrijven) worden verschil
lende diensten aangeboden op het terrein van afvalinzame
ling, advisering, afvalverwerking, reiniging en beheer van 
openbare ruimten en bedrijfsterreinen. 

Plastic recycling Ghana
Cyclus is in 2007 een project gestart in Elmina in Ghana. Dit 
project, consumer plastic waste collection & recycling Ghana, 
heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recyclen, 
mede ter verbetering van de leefkwaliteit en werkgelegen
heid. Het project wordt door Cyclus geleid en door het 
Ministerie van Economische Zaken in Den Haag (EVD) 
gesubsidieerd. Ten behoeve van dit project is in 2007 de 
besloten vennootschap, Cyclus Elmina Plastic Recycling 
Ltd., opgericht waarin Cyclus een meerderheidsbelang heeft 
van 90%. De overige aandelen zijn ondergebracht bij een 
Ghanese partner.

grondslAgEn VAn dE JAArrEKEning

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 
9 Boek 2 BW. De algemene grondslag voor de waardering 
van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het 
resultaat, is de verkrijgings of vervaardigingsprijs. Voor 
zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opge
nomen voor de nominale waarde. Tenzij anders is aangege
ven zijn alle bedragen vermeld in duizenden euro’s.

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarcijfers over 2009 zijn naast de 
jaarcijfers van Cyclus N.V. ook de jaarcijfers van Cyclus 
Elmina Plastic Recycling Ltd. opgenomen, tegen de eind
koers per 31 december 2009. Het belang van Cyclus N.V. in 
deze vennootschap bedraagt 90%. Het belang van derden 
in het geconsolideerde vermogen en de geconsolideerde 
winst wordt afzonderlijk vermeld onder aandeel van der-
den. Bij deze groepsmaatschappij zijn dezelfde grondslagen 
toegepast als bij de moedermaatschappij.

transacties tussen verbonden partijen
Cyclus realiseert het grootste gedeelte van haar omzet bij 
de zeventien aandeelhoudende gemeenten (=verbonden 
partijen). De transacties bestaan uit de afname van dien
sten van Cyclus (inzameling, reiniging, verwerking van afval 
en beheer van de openbare ruimte) op basis van met de 
gemeenten afgesloten multilaterale en bilaterale overeen
komsten.

Ouderdomspensioen
De pensioenverplichtingen van Cyclus N.V. zijn onderge
bracht bij het ABP. Het ABP kan worden aangemerkt als een 
bedrijfstakpensioenfonds. Deze regeling wordt gekwalifi
ceerd als een toegezegde pensioenregeling. Doordat in 
geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds 
Cyclus N.V. geen verplichting heeft anders dan hogere toe
komstige premies, is deze regeling verwerkt als zijnde een 
toegezegde bijdrage regeling. Dit houdt in dat in de winst 
en verliesrekening een pensioenlast wordt opgenomen 
gelijk aan de in dat jaar verschuldigde premie.

FUR
De FURverplichtingen van Cyclus N.V. zijn ondergebracht bij 
het SFN. Het SFN kan worden aangemerkt als een bedrijfs
takpensioenfonds. Deze regeling wordt gekwalificeerd als 
een toegezegde pensioenregeling. Doordat in geval van een 
tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds Cyclus N.V. geen 
verplichting heeft anders dan hogere toekomstige premies, 
is deze regeling verwerkt als zijnde een toegezegde bijdra
ge regeling. Dit houdt in dat in de winst en verliesrekening 
een hieruit voortvloeiende last wordt opgenomen gelijk aan 
de in dat jaar verschuldigde premie.

grondslAgEn Voor dE wAArdEring  
VAn ActiVA En pAssiVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaf
waarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Ter
reinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa
De deelneming wordt gewaardeerd op de nettovermogens
waarde, rekening houdend met de bij Cyclus N.V. geldende 
grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat, 
echter niet lager dan nihil. Effecten worden gewaardeerd op 
verkrijgingprijs of – indien deze lager is – de marktwaarde. 
De vorderingen op deelnemingen en overige vorderingen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover 
noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het 
risico van oninbaarheid.
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Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waar
de, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorzie
ning voor het risico van oninbaarheid.

Voorzieningen, schulden en niet uit de balans blijkende 
vorderingen en verplichtingen
Deze worden opgenomen tegen nominale waarde.

grondslAgEn Voor dE BEpAling  
VAn hEt rEsultAAt

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto
omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe 
te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inacht
neming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is 
gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in 
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en 
lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop 
deze betrekking hebben.

Netto-omzet
De nettoomzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers 
(derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van 
toegestane kortingen. De vergoedingen voor de afvalver
werking en inzamelings en reinigingstaken worden gedeel
telijk op voorschotbasis aan gemeenten gefactureerd. De 
afrekening vindt plaats op basis van het aantal aansluitin
gen, het aantal gerealiseerde containerledigingen, het aan
tal uren inzet en de verwerkte tonnages per afvalsoort 
tegen de feitelijke verwerkingstarieven en wordt verant
woord in het boekjaar waarop de afrekening betrekking 
heeft. De vergoeding voor het beheer van de openbare 
ruimten wordt voornamelijk maandelijks op basis van 
vooraf overeengekomen vast bedrag gefactureerd.

Afschrijvingen
De afschrijving op immateriële en materiële vaste activa 
wordt berekend op basis van vaste percentages van de 
aanschafwaarde op basis van de verwachte economische 
levensduur. De afschrijvingen vinden plaats vanaf de datum 
van ingebruikneming van de betreffende investering. Boek
winsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa 
zijn opgenomen onder de overige bedrijfsopbrengsten.

Belastingen
Cyclus is niet belastingplichtig voor de vennootschaps
belasting, zodat over positieve resultaten geen vennoot
schapsbelasting behoeft te worden gereserveerd.

grondslAgEn Voor dE opstElling  
VAn hEt KAsstroomoVErzicht

Algemeen
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indi
recte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De 
effecten kunnen worden beschouwd als liquide. Winstbelas
tingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden wor
den opgenomen onder de kasstroom uit operationele activi
teiten. De betaalde interest en betaalde dividenden worden 
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactivitei
ten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaats
vindt, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Vreemde valuta
Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen 
een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake 
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomover
zicht getoond.

Groepsmaatschappijen
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen 
wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsacti
viteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaats
gevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze 
groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.
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toELichtinG op dE bALAnS pER 31 dEcEmbER 2009
Bedragen in duizenden euro’s

1. mAtEriëlE VAstE ActiVA
De materiële vaste activa zijn als volgt gespecificeerd:

Bedrijfs-
gebouwen 

en 
terreinen

Machines 
en 

installaties Containers Wagenpark

Overige 
vaste 

bedrijfs- 
middelen totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2009  7.425  847  4.497  6.951  767  20.487 
Investeringen  -  5  216  1.461  563  2.245 
Desinvesteringen  -  -  24-  1.082-  6-  1.112-
Aanschafwaarde per 31 december 2009  7.425  852  4.689  7.330  1.324  21.620 

Cum. afschr. per 1 januari 2009  4.559  485  2.806  4.095  445  12.390 
Afschrijvingen  148  89  244  528  86  1.095 
Cum. afschr. desinvesteringen  -  -  13-  858-  -  871-
Cum. afschr. per 31 december 2009  4.707  574  3.037  3.765  531  12.614 

Boekwaarde per 1 januari 2009  2.866  362  1.691  2.856  322  8.097 
      

Boekwaarde per 31 december 2009  2.718  278  1.652  3.565  793  9.006 

Afschrijvingspercentages 3-10% 7-10% 10-20% 12,5-14% 20-33%

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen automatisering en inventaris.
De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per 31 december 2009 € 16,0 miljoen exclusief 
omzetbelasting.

finAnciëlE VAstE ActiVA

2. Deelneming in  
groepsmaatschappij

2009 2008

Boekwaarde per 1 januari  150  180 
Aandeel resultaat deelneming  180-  - 
Nietgerealiseerd valutaresultaat  30  30-
Boekwaarde per 31 december  -  150 

Cyclus heeft een belang van 90% in de Ghanese vennoot
schap Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. In 2009 heeft 
deze vennootschap een verlies gerealiseerd van € 354.000. 
Dit is met name het gevolg van een latere oplevering van 
de fabriek en hogere aanloopkosten. Als gevolg van dit 
verlies heeft Cyclus een negatief resultaat op haar deelne
ming gerealiseerd van € 319.000 en dienovereenkomstig de 
waarde van de deelneming, € 180.000, afgewaardeerd tot 
nihil. Het resterende deel, € 139.000, is in mindering 
gebracht op de openstaande vordering.

3. Langlopende vorderingen 2009 2008
Vorderingen Cyclus Elmina  
Plastic Recycling Ltd.

 1.014  581 

Voorziening wegens mogelijke 
oninbaarheid  1.014-  - 
Boekwaarde per 31 december  - 581

De vordering betreft de financiering van investeringen en 
aanloopkosten van de fabriek van Cyclus Elmina Plastic 
Recycling Ltd. Omdat de verwachting is dat Cyclus Elmina 
Plastic Recycling Ltd. als gevolg van de economische 
omstandigheden de verplichtingen aan Cyclus niet (volle
dig) kan afbetalen is op de vordering een voorziening 
wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.
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VlottEndE ActiVA

4. Handelsvorderingen 2009 2008
Handelsvorderingen  153  284 
Voorziening wegens mogelijke 
oninbaarheid

 
38-  41-

Stand per 31 december  115  243 

Dit betreft vorderingen op burgers, gemeenten en commer
ciële instellingen. Voor deze vorderingen is wegens moge
lijke oninbaarheid een voorziening gevormd.

5. Vorderingen op participanten 
en maatschappijen waarin  
wordt deelgenomen

2009 2008

Vorderingen en afrekeningen 
gemeenten  2.663  1.849 
Stand per 31 december  2.663  1.849 

Dit betreft vorderingen op deelnemende gemeenten uit 
hoofde van de afgesloten multilaterale en bilaterale dienst
verleningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen 
en uitgevoerde diensten en eindafrekeningen over het jaar 
2009.

6. Overige vorderingen en  
overlopende activa

2009 2008

Diverse vorderingen en  
overlopende activa  1.344  857 
Stand per 31 december  1.344  857 

Dit betreft nog te ontvangen bedragen met betrekking tot 
het boekjaar 2009 en vooruitbetaalde kosten met betrek
king tot het boekjaar 2010.

7.  Liquide middelen 2009 2008
Saldo bankrekeningen  7.426  7.546 
Kas  3  4 
Gelden onderweg  -  1.558 
Stand per 31 december 7.429 9.108

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van 
de vennootschap.

Cyclus heeft een kredietfaciliteit in rekeningcourant bij  
nv Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bedraagt maximaal 
€ 7.941.154. Als zekerheden zijn aan de BNG verstrekt: eer
ste pandrecht op debiteurenvorderingen, bedrijfsinventaris 
en vorderingen op deelnemende gemeenten uit hoofde van 
met deze gemeenten gesloten overeenkomsten.
Ten behoeve van het project “consumer plastic waste col
lection & recycling Ghana” is door nv Bank Nederlandse 

Gemeenten een bankgarantie verstrekt aan het Ministerie 
van Economische Zaken in Den Haag (EVD) ten bedrage van 
€ 220.000.

EigEn VErmogEn

2009 2008
Geplaatst kapitaal 3.198 3.084
Agioreserve  813  813 
Reserve koersverschillen - 30-
Overige reserves 6.189 5.286
Resultaat boekjaar  841  1.429 
Stand per 31 december  11.041  10.582 

Het eigen vermogen bedraagt € 11.041.000 en wijkt af van 
het geconsolideerd eigen vermogen (€ 11.847.000). Dit 
wordt met name veroorzaakt door koersverschillen en de 
afwaardering van de vorderingen op de deelneming Cyclus 
Elmina Plastic Recycling Ltd. ter grote van € 875.000.

Verloop per post eigen vermogen

2009 2008
8. Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari  3.084  2.577 
Mutaties  114  507 
Stand per 31 december  3.198  3.084 

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 7.500.003 
en is verdeeld in 1.071.429 aandelen met een nominale 
waarde van € 7.
Onder voorwaarden konden aandeelhouders tot 5 jaar na de 
datum van oprichting i.c. tot 1 juli 2008 op basis van een 
optieovereenkomst opteren voor uitbreiding van hun aande
lenbezit tegen nominale waarde tot maximaal 50% van het 
door de gemeente bij oprichting geplaatste aandelenkapi
taal. In totaal hebben 8 gemeenten gebruik gemaakt van het 
optierecht en hun aandelenpakket uitgebreid en volgestort. 

9. Agioreserve 2009 2008
Stand per 1 januari  813  813 
Mutaties  -  - 
Stand per 31 december  813  813 

10. Reserve koersverschillen 2009 2008
Stand per 1 januari  30-  - 
Mutaties  30  30-
Stand per 31 december  -  30-

Deze reserve betreft het nietgerealiseerd valutaresultaat op 
de deelneming Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd.

toELichtinG op dE bALAnS pER 31 dEcEmbER 2009
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11. Overige reserves 2009 2008
Stand per 1 januari  5.286  3.752 
Toevoeging uit  
winstbestemming  903  1.534 
Stand per 31 december  6.189  5.286 

 
12. Voorzieningen 2009 2008
Beheer openbare ruimten 450 1.212
Onderhoud gebouwen en  
installaties  732  892 
Personeel en organisatiekosten  554  1.009 
Totaal  1.736  3.113 

Waarvan een looptijd langer 
dan 1 jaar  750  850 

Waarvan een looptijd langer 
dan 5 jaar  375  550 

Verloop per voorziening

Voorziening beheer openbare 
ruimten

2009 2008

Stand per 1 januari  1.212  1.967 
Dotaties  -  123 
Onttrekkingen  762-  878-
Stand per 31 december  450  1.212 

De voorziening beheer openbare ruimten is een voorziening 
in verband met verplichtingen die voortvloeien uit de 
betreffende dienstverleningsovereenkomst(en) inzake het 
beheer van de openbare ruimten.

Voorziening onderhoud  
gebouwen en installaties

2009 2008

Stand per 1 januari  892  872 
Dotaties  -  20 
Onttrekkingen  160-  - 
Stand per 31 december  732  892 

De voorziening betreft het voorgenomen onderhoud – over
eenkomstig het opgestelde onderhoudsplan – aan de over
slagstations te Alphen aan den Rijn en Gouda.

Voorziening personeel en  
organisatiekosten

2009 2008

Stand per 1 januari 1.009 1.507
Dotaties 159 300
Onttrekkingen  614-  798-
Stand per 31 december  554  1.009 

De voorziening voor personeel en organisatiekosten betreft 
de personeelskosten die voortvloeien uit verplichtingen die 
het gevolg zijn van het feit dat Cyclus N.V. eigen risico
drager is voor een suppletie op de FUR. De verplichting 
wordt in vijf jaren opgebouwd. Voorts heeft de voorziening 
betrekking op loonkosten van exwerknemers, voorziene 
kosten voor het doen van organisatieaanpassingen en een 
wettelijk verplichte voorziening voor jubileumuitkeringen.
In het kader van de ontwikkeling en implementatie van het 
project Klant & Kwaliteit is reeds in 2007 een voorziening 
gevormd voor projectleiding en advieskosten.

13. Schulden aan participanten 
en maatschappijen waarin 
wordt deelgenomen

2009 2008

Nog te betalen facturen en 
afrekeningen gemeenten  1.724  2.052 
Stand per 31 december  1.724  2.052 

Dit betreft schulden aan deelnemende gemeenten uit hoof
de van de afgesloten multilaterale en bilaterale dienstver
leningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen en 
uitgevoerde diensten en afrekeningen met de gemeenten 
met betrekking tot het jaar 2009. Deze afrekeningen zijn in 
2010 gecrediteerd.

14. Overige schulden en  
overlopende passiva

2009 2008

Nog te betalen inkoopfacturen  563  613 
Nog te betalen personeels
kosten

 532  489 

Overige schulden en overlopen
de passiva  495  514 
Stand per 31 december  1.590  1.616 

niEt in dE BAlAns opgEnomEn rEchtEn En 
VErplichtingEn

Leaseverplichtingen
Het bedrag van met derden aangegane verplichtingen ter
zake van operational lease bedraagt in totaal € 552.000 
(2008: € 554.000). De leaseverplichtingen hebben de vol
gende resterende looptijd:

2009 2008
Korter dan 1 jaar 257 231

Korter dan 5 jaar 552 554
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Huurverplichtingen
Het bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen 
bedraagt in totaal € 1.093.000 (2008: € 913.000). De huur
verplichtingen hebben de volgende resterende looptijd:

2009 2008
Korter dan 1 jaar 490 475

Korter dan 5 jaar 1.018 788

Langer dan 5 jaar 75 125

Investeringsverplichtingen
Het bedrag van met derden aangegane investeringsverplich
tingen bedraagt in totaal € 544.000. Alle investerings 
verplichtingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Claims
Vanwege de voortdurende problemen met een zestal zijbe
ladingsvoertuigen, herhaalde storingen en een te beperkt 
laadvermogen, heeft Cyclus de leverancier aansprakelijk 
gesteld voor de door Cyclus geleden en nog te lijden scha
de. De mogelijk uit deze claim voortvloeiende opbrengsten 
zullen na ontvangst aan het resultaat worden toegevoegd.
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toELichtinG op dE WinSt- En VERLiESREkEninG oVER 2009
Bedragen in duizenden euro’s

1. Netto-omzet afvalverwerking
De nettoomzet afvalverwerking betreft de taken die voor 
de deelnemende gemeenten worden verricht op basis van 
de multilaterale overeenkomst. Naast het overslaan en het 
(laten) verwerken van huishoudelijke afvalstoffen betreft dit 
het adviseren van gemeenten op het terrein van regionaal 
afvalbeleid. Deze activiteiten worden door Cyclus verrekend 
zonder winstopslag.

2009 2008
Overslag en verwerking restafval  10.461  11.048 
Overslag en verwerking  
groente, fruit en tuinafval (gft)  1.820  1.901 
Verwerking overige afvalstoffen  473  174-
Inwonerbijdrage (vaste kosten)  2.157  2.096 
Overige diensten  144  199 
Totaal nettoomzet  
afval verwerking  15.055  15.070 

De omzet afvalverwerking is ten opzichte van 2008 licht 
gedaald. Dit is met name het gevolg van een daling van de 
verwerkte hoeveelheid afval.

2. Netto-omzet inzameling & reiniging
De nettoomzet inzameling & reiniging betreft in hoofdzaak 
de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, de reiniging 
van straten en openbare ruimten, het beheer van de afval
brengstations en het verzorgen van afvaltransporten. Onder 
de overige diensten vallen gladheidbestrijding, beheer inza
melmiddelen, reinigingsinspectie, etc. Alle taken zijn vast
gelegd in bilaterale dienstverleningsovereenkomsten.

2009 2008
Verwijdering huishoudelijke 
afvalstoffen  6.692  6.325 
Reiniging  3.219  3.182 
Afvalbrengstations en transport  3.492  3.229 
Overige diensten  1.028  1.345 
Totaal nettoomzet  
inzameling & reiniging  14.431  14.081 

De netto omzet inzameling & reiniging steeg ten opzichte 
van 2008 met € 350.000. Deze stijging wordt met name 
veroorzaakt door nieuw afgesloten overeenkomsten met de 
gemeenten Boskoop en Gouda, de inzameling van kunstof
verpakkingen voor 14 gemeenten en compensatie voor 
gestegen prijzen. Ten laste van de omzet is een korting van 
€ 100.000 (2008: € 500.000) gereserveerd voor restitutie 
aan gemeenten.
De omzet uit overige diensten daalde ten opzichte van 
2008 met € 318.000. Deze daling is met name het gevolg 
van minder verkopen van containers.

3. Netto-omzet beheer openbare ruimten
De nettoomzet beheer openbare ruimten betreft het (doen) 
uitvoeren van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden in de 
openbare ruimten. Deze werkzaamheden betreffen onder 
meer onderhoud van bestratingen, groenvoorzieningen, 
bebordingen, markeringen en straatmeubilair, rioleringen, 
beheer natuureducatieve voorzieningen zoals kinderboerde
rijen en openbare tuinen en parken, markt/evenementen en 
havenbeheer. Alle taken zijn vastgelegd in bilaterale over
eenkomsten.

2009 2008
Wegen en verkeer  4.395  4.807 
Groen en sport  4.067  3.670 
Rioleringen  2.017  1.904 
Water  342  335 
Overig  781  626 
Totaal nettoomzet  
beheer openbare ruimten  11.602  11.342 

De nettoomzet beheer openbare ruimten steeg ten opzich
te van 2008 met € 260.000. Dit is met name het gevolg van 
compensatie voor gestegen prijzen. 
Mutaties binnen de beheerscategorieën zijn het gevolg van 
wijzigingen in de verdeling van de operationele budgetten 
en éénmalige opdrachten.

2009 2008
4. Overige bedrijfsopbrengsten  458  315 

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit 
diverse soorten dienstverlening zoals het onderhoud van 
materieel van derden en administratieve dienstverlening 
inzake afvalbeheer aan gemeenten, alsmede opbrengsten 
met een incidenteel karakter.
De overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2008 
gestegen met € 143.000. Dit wordt met name veroorzaakt 
door opbrengsten uit de verkoop van reeds afgeschreven 
inzamelmaterieel en gerealiseerde inkoopresultaten.
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5. Uitbesteed werk en externe kosten 
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

2009 2008
Verwerking restafval  9.665  10.253 
Verwerking groente, fruit en 
tuinafval (gft)

 
1.663  1.712 

Verwerking overige afvalstoffen  160-  1.082-
Inzameling door derden  1.726  1.629 
Inhuur tijdelijk personeel  4.178  3.897 
Transport en containerkosten  2.278  2.377 
Uitbesteed werk openbare  
ruimten  6.693  6.653 
Overig uitbesteed werk  286  240 
Totaal uitbesteed werk en 
externe kosten  26.329  25.679 

De kosten van verwerking van rest en gftafval zijn ten 
opzichte van 2008 met € 637.000 gedaald. Dit is met name 
het gevolg van een daling van de verwerkte hoeveelheid 
afval.
De kosten van verwerking van rest en gftafval zijn exclu
sief de kosten van transport van de overslaglocaties naar 
de verwerkingsinstallaties: deze kosten zijn opgenomen 
onder de rubriek transport en containerkosten.
De kosten van verwerking van de overige afvalstoffen zijn 
ten opzichte van 2008 met € 922.000 gestegen. Dit wordt 
met name veroorzaakt door de daling van de vergoeding 
voor ingezameld papier als gevolg van de afgenomen vraag 
op de wereldmarkt in het boekjaar.
De kosten van inzameling door derden zijn ten opzichte van 
2008 gestegen met € 97.000. Dit wordt met name veroor
zaakt door de hogere kosten voor de inzameling van glas 
en papier als gevolg van de compensatie voor gestegen 
prijzen.
De kosten van de inhuur van tijdelijk personeel zijn 
€ 281.000 hoger dan in 2008 als gevolg van het nog niet 
invullen van vacatures, projectmanagement en het structu
reel inhuren van (extra) capaciteit. De kosten voor inhuur 
met betrekking tot beheer openbare ruimte zijn verant
woord onder de rubriek uitbesteed werk openbare ruimten.
De transport en containerkosten zijn ten opzichte van 2008 
gedaald met € 99.000. Dit is met name het gevolg van 
lagere transport en overslagtarieven voor de verwerking 
van papier. 

6. Salarissen en sociale lasten 
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

2009 2008
Lonen en salarissen  5.893  5.478 
Sociale lasten  778  727 
Pensioenkosten  711  677 
Totaal salarissen en  
sociale lasten  7.382  6.882 

In 2009 had de vennootschap gemiddeld 145 (2008: 137) 
werknemers in dienst (uitgedrukt in full time equivalents). 
Het aantal werknemers per 31 december 2009 bedroeg 159 
(2008: 147).

De beloning van bestuurders is in het kader van art. 383.1 
BW niet vermeld.

7. Afschrijvingen 2009 2008
Materiële vaste activa  1.095  1.087 

De afschrijvingskosten zijn gestegen als gevolg van de 
aanschaf van nieuw inzamelmaterieel.

8. Overige bedrijfskosten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

2009 2008
Materieel beheer  2.173  2.333 
Huisvesting  1.360  1.394 
Algemeen beheer
Personeelskosten

1.503 
615

1.497 
847

Overige kosten  150  300 
Totaal overige bedrijfskosten  5.801  6.371 

De kosten van materieelbeheer betreffen de kosten van 
exploitatie van eigen materieel, de kosten van onderhoud 
en reparatie ten behoeve van eigen materieel en de inhuur 
van materieel van derden. De kosten van materieelbeheer 
zijn ten opzichte van 2008 met € 160.000 gedaald. Dit 
wordt met name veroorzaakt door lagere brandstofkosten 
als gevolg van de gedaalde olieprijs en lagere onderhouds 
en inhuurkosten vanwege uitbreiding van het eigen wagen
park.
De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit de kosten 
voor huur, energie, onderhoud en reparatie, schoonmaak en 
telefonie.
De personeelskosten zijn ten opzichte van 2008 gedaald 
met € 232.000. Deze daling wordt met name veroorzaakt 
door lagere werving en selectiekosten en minder betaalde 
afkoopsommen.
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De overige kosten zijn ten opzichte van 2008 gedaald met 
€ 150.000 als gevolg van lagere dotaties aan de voorzie
ning Personeel en Organisatie.

Accountantskosten
De accountantskosten bedroegen in totaal € 46.000 (2008: 
€ 53.000) en worden als volgt gespecificeerd:

2009 2008
Onderzoek van de jaarrekening  45  37 
Andere controleopdrachten 1 16
Advieskosten op fiscaal terrein - -

46 53

Beloning commissarissen
De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen bedroe
gen € 66.000 (2008: € 88.000). 

9. Financiële baten en lasten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

2009 2008
Ontvangen rente:
Rente uitgezette overtollige 
liquide middelen 1.084 535
Rente over leningen aan  
deelnemingen 35 -
Overige rentebaten en  
soortgelijke opbrengsten - 110
Totaal ontvangen rente  1.119  645 

Betaalde rente:
Rente over rekeningcourant 21- -
Overige rentelasten en 
soortgelijke kosten 2- 5-
Totaal betaalde rente  23-  5-

Totaal renteresultaat  1.096  640 

Overige financieringsresultaten:
Waardeveranderingen van 
vorderingen die behoren tot 
de financiële vaste activa  875-  - 
Totaal financiële baten en lasten  221  640 

Het renteresultaat is ten opzichte van 2008 met € 456.000 
gestegen. Dit is met name het gevolg van de hogere kapi
taalmarktrente vanwege de toenemende vraag naar kredie
ten op de kapitaalmarkt, de afgesloten treasuryovereen
komsten en effectief cashmanagement. De rentebaten op 

voorschotbetalingen van gemeenten voor Cyclus Afvalver
werking (CAF) worden direct ten gunste van de gemeenten 
geboekt.

Cyclus is in 2007 een project gestart in Elmina in Ghana. Dit 
project, consumer plastic waste collection & recycling Gha-
na, heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recyclen, 
mede ter verbetering van de leefkwaliteit en werkgelegen
heid. Ten behoeve van dit project is in 2007 de besloten 
vennootschap Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. opge
richt. Omdat de verwachting is dat Cyclus Elmina Plastic 
Recycling Ltd. als gevolg van de economische omstandighe
den de verplichtingen aan Cyclus niet (volledig) kan betalen 
is op de vordering een voorziening wegens mogelijke onin
baarheid in mindering gebracht. De getroffen voorziening 
bedraagt € 875.000 en is verantwoord onder de rubriek 
overige financieringsresultaten.

10. Aandeel resultaat deelnemingen
In het kader van het project “Consumer plastic waste col
lection & recycling Ghana” heeft Cyclus eind 2007 een ves
tiging opgericht in Ghana en is begin 2008 gestart met de 
bouw van een recyclingfabriek. In 2009 is de fabriek opera
tioneel gesteld, is de recycling gestart en hebben de eerste 
lokale verkopen plaats gevonden.
Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. heeft in 2009 een ver
lies geleden van € 354.000 (GHC 709.000). Dit is met name 
het gevolg van de aanloopkosten uit 2007 en 2008 die in 
2009 in totaal ten laste van het resultaat zijn gebracht.
Als gevolg van dit verlies heeft Cyclus een negatief resultaat 
op haar deelneming gerealiseerd van € 319.000 en dien
overeenkomstig de waarde van haar deelneming afgewaar
deerd tot nihil. Het resterende deel, € 139.000, is in minde
ring gebracht op de openstaande vordering.
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GEconSoLidEERdE bALAnS pER 31 dEcEmbER 2009, VooR WinStbEStEmminG
Bedragen in duizenden euro’s

to
el

ic
ht

in
g

31 december 2009 31 december 2008
ACtIVA

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 1  2.955  3.018 
Machines en installaties 1  714  569 
Containers 1  1.668  1.691 
Wagenpark 1  3.645  2.887 
Overige vaste bedrijfsmiddelen 1  805  322 

 9.787  8.487 

Vlottende activa
Voorraden 2  75  31 
Handelsvorderingen  115  243 
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin 
wordt deelgenomen  2.663 

 
1.849 

Belastingen en premies  737  967 
Overige vorderingen en overlopende activa  1.368  1.143 
Liquide middelen  7.417  9.163 

 12.375  13.396 
  

totaal  22.162  21.883 

PASSIVA

Groepsvermogen
Eigen vermogen  11.868  10.582 
Minderheidsbelang derden 3  21-  17 

 11.847  10.599 

Voorzieningen  1.736  3.113 

Kortlopende schulden
Crediteuren  4.974  4.121 
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin 
wordt deelgenomen  1.724  2.052 
Belastingen en premies  274  367 
Overige schulden en overlopende passiva  1.607  1.631 

 8.579  8.171 
  

totaal  22.162  21.883 
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2009 2008

Nettoomzet afvalverwerking  15.028  15.070 
Nettoomzet inzameling & reiniging  14.431  14.081 
Nettoomzet beheer openbare ruimten  11.602  11.342 
Overige bedrijfsopbrengsten  803  315 
Som der bedrijfsopbrengsten  41.864  40.808 

Uitbesteed werk en externe kosten  26.329  25.679 
Salarissen en sociale lasten  7.406  6.882 
Afschrijvingen  1.174  1.087 
Overige bedrijfskosten 3  6.370  6.371 
Som der bedrijfslasten  41.279  40.019 

Bedrijfsresultaat  585  789 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  1.119  645 
Rentelasten en soortgelijke kosten  23-  5-
Financiële baten en lasten  1.096  640 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  1.681  1.429 

Vennootschapsbelasting  -  - 

Resultaat na belasting  1.681  1.429 

Aandeel derden in resultaat  35-  - 
  

Resultaat toekomend aan vennootschap  1.716  1.429 
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GEconSoLidEERd kASStRoomoVERzicht oVER 2009
Bedragen in duizenden euro’s

2009 2008

Saldo liquide middelen begin boekjaar  9.163  11.324 

Bedrijfsresultaat  585  789 
Afschrijvingen  1.174  1.087 
Mutatie vorderingen  725-  1.137 
Mutatie overige kortlopende schulden  408  2.489-
Mutatie voorzieningen  1.377-  1.233-
Renteresultaat  1.096  640 
Kasstroom uit operationele activiteiten  1.161  69-

Investeringen in materiële vaste activa  2.737-  2.743-
Desinvesteringen in materiële vaste activa  260  177 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  2.477-  2.566-

Storting op aandelen  114  507 
Mutaties reserve koersverschillen  17-  30-
Mutaties aandeel derden  2-  3-
Uitkering dividend  526-  - 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  430-  474 

  
Saldo liquide middelen einde boekjaar  7.417  9.163 
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toELichtinG op dE GEconSoLidEERdE JAARREkEninG 2009
Bedragen in duizenden euro’s

Grondslagen geconsolideerde jaarrekening
Voor de toegepaste grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening wordt verwezen naar de grondslagen bij de enkel
voudige jaarrekening.

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen 
automatisering en inventaris. De verzekerde som van de 
daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per  
31 december 2009 € 16,4 miljoen exclusief omzetbelasting.

2. Voorraden
Dit betreft de ingezamelde voorraad plastic flessen en 
waterzakjes. De voorraden zijn gewaardeerd tegen de 
betaalde inkoopprijs aan derden verhoogd met de betaalde 
transportkosten.

3. Minderheidsbelang derden
Dit betreft het aandeel van derden in het vermogen van de 
in de consolidatie betrokken deelneming.

Gouda, 20 april 2010

Het Bestuur Raad van Commissarissen

L.T. van Bloois H.J. Beltman
 C.J.J. de Kruijf
 E.C.M. Roodvoets
 J.M.C.M. Groen in ’t Wout
 C.N.W. Vink
 A.M. Visser
 J. Warners

1. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn als volgt gespecificeerd:

Bedrijfs-
gebouwen 

en 
terreinen

Machines 
en 

installaties Containers Wagenpark

Overige 
vaste 

bedrijfs-
middelen totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2009  7.573  1.043  4.518  6.971  769  20.874 
Investeringen  123  282  229  1.528  575  2.736 
Desinvesteringen  3-  -  39-  1.082-  6-  1.130-
Aanschafwaarde per 31 december 2009  7.693  1.325  4.708  7.417  1.338  22.480 

Cum. afschr. per 1 januari 2009  4.559  485  2.806  4.095  445  12.390 
Afschrijvingen  153  113  245  535  87  1.133 
Extra afschrijving  27  13  -  -  -  40 
Cum. afschr. desinvesteringen  -  -  12-  858-  -  870-
Cum. afschr. per 31 december 2009  4.739  611  3.039  3.772  532  12.693 

Boekwaarde per 1 januari 2009  3.018  569  1.691  2.887  322  8.487 
       

Boekwaarde per 31 december 2009  2.955  714  1.668  3.645  805  9.787 

Afschrijvingspercentages 3-10% 7-10% 10-20% 12,5-14% 20-33%
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oVERiGE GEGEVEnS

stAtutAirE doElstElling VEnnootschAp

Artikel 2
De vennootschap heeft ten doel ten algemene nutte werk
zaam te zijn op het gebied van het afvalbeheer, de afvalver
werking en reiniging, zulks mede gelet op het bepaalde in 
de Wet milieubeheer, alsmede op het gebied van het  
beheer van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen en zal 
daartoe:

1. preventie en hergebruik van diverse categorieën afval
stoffen bevorderen;

2. zorg dragen voor en uitvoering geven aan taken met 
betrekking tot afvalbeheer, waaronder begrepen de 
inzameling, het transport, de overslag, de bewerking, 
de verwerking en het mogelijk hergebruik van (deelstro
men van) (huishoudelijke) afvalstoffen en daarvoor in 
aanmerking komende categorieën bedrijfsafvalstoffen;

3. gescheiden inzameling en verwerking casu quo herge
bruik van de sub 2 bedoelde afvalstoffen (doen) bevor
deren;

4. zorg dragen voor en uitvoering geven aan een optimale 
taakuitoefening met betrekking tot (gemeente)reiniging;

5. het verrichten van al wat op het gebied van het afval
beheer, de afvalverwerking en het beheer van de open
bare ruimte en (bedrijfs)terreinen, waaronder reiniging 
mede gelet op de taken van overheden daarbij gewenst 
of nuttig is.

Artikel 3
De vennootschap tracht haar doel te bereiken door op 
bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoorde wijze 
onder andere de navolgende taken uit te voeren:

1. het exploiteren en beheren van een inzameldienst ten 
behoeve van de in artikel 2 bedoelde afvalstoffen en 
een bedrijfseenheid voor het beheer van de openbare 
ruimte en (bedrijfs)terreinen, waaronder het verrichten 
van reinigingstaken voor de in lid 2 van dit artikel 
bedoelde gemeenten, openbare lichamen en derden;

2. het sluiten van overeenkomsten terzake van het in arti
kel 2 bepaalde met gemeenten, andere openbare licha
men en derden;

3. het sluiten van overeenkomsten inzake het verwerken 
van afval met afvalverwerkingsinstallaties, geëxploiteerd 
door derden;

4. het adviseren aan gemeenten inzake beleid en uitvoe
ring van het afvalstoffenbeleid, alsmede het beheer van 
de openbare ruimten en (bedrijfs)terreinen;

5. het geven van voorlichting aan producenten van (huis
houdelijk) afval en aan die van bedrijfsafval, alsmede 
aan gemeenten en andere openbare lichamen;

6. het verrichten van alle handelingen en het aanbieden 
van producten en diensten welke voor het bereiken van 
het in artikel 2 genoemde doel bevorderlijk kunnen zijn 
of daaraan dienstig kunnen zijn, in de ruimste zin geno
men, waaronder begrepen het samenwerken met, deel
nemen in, het oprichten van, en het voeren van het 
bestuur over ondernemingen met een soortgelijk of 
aanverwant doel.
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Gemeente Aantallen aandelen in %

1 januari Mutatie 31 december

Alphen aan den Rijn 70.661  - 70.661 15,5%

Bergambacht 13.842  - 13.842 3,0%

Bodegraven 19.619  9.810 29.429 6,5%

Boskoop 22.835  - 22.835 5,0%

Gouda 107.530  - 107.530 23,5%

Kaag en Braassem * 10.651  - 10.651 2,3%

Moordrecht 8.108  - 8.108 1,8%

Nederlek 14.909  - 14.909 3,3%

Nieuwerkerk aan den IJssel 22.133  - 22.133 4,8%

Nieuwkoop 40.303  - 40.303 8,8%

Ouderkerk aan den IJssel 8.150  - 8.150 1,8%

Reeuwijk 12.904  6.452 19.356 4,2%

Rijnwoude 19.141  - 19.141 4,2%

Schoonhoven 18.178  - 18.178 4,0%

Vlist 14.673  - 14.673 3,2%

Waddinxveen 26.895  - 26.895 5,9%

Zevenhuizen-Moerkapelle 10.061  - 10.061 2,2%

totaal 440.593 16.262 456.855 100,0%

* Jacobswoude is per 1 januari 2009 gefuseerd met de gemeente Alkemade tot de gemeente Kaag en Braassem

AAndEElhoudErs

Per 31 december 2009 kent Cyclus N.V. 17 gemeenten als 
aandeelhouder waaronder in totaal 456.855 (zie staat) aan
delen zijn verdeeld. De nominale waarde per aandeel 
bedraagt € 7. Daarmee komt de nominale waarde van de 
aandelen op een totaal van € 3.197.985. Het geplaatste 
aandelenkapitaal is volgestort.

Onder voorwaarden konden aandeelhouders tot 5 jaar na 
de datum van oprichting op basis van een optieovereen
komst opteren voor uitbreiding van hun aandelenbezit 
tegen nominale waarde tot maximaal 50% van het door de 
gemeenten bij oprichting geplaatste aandelenkapitaal. In 
2008 hebben 9 gemeenten te kennen gegeven hun optie
recht te zullen uitoefenen. 6 gemeenten hebben in 2008 het 
aandelenpakket reeds uitgebreid en de aandelen volge
stort. 2 gemeenten hebben hun aandelenpakket in 2009 
uitgebreid en volgestort. De gemeente Kaag en Braassem 
heeft in 2009 alsnog afgezien van het uitoefenen van het 
optierecht. 

De aandeelhoudende gemeenten en de mutaties van aan
delen per aandeelhouder:

 JAARVERSLAG 2009
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winstBEstEmming

Statutaire bepalingen inzake resultaatverwerking 
(conform artikel 36 van de statuten)
1. Indien de goedgekeurde winst en verliesrekening een 

bedrag als winst aanwijst, zal die winst in de eerste 
plaats moeten worden gebruikt tot dekking van vroe
gere verliezen.

2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves 
mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de 
wet dat toelaat.

3. Van hetgeen na de dekking als bedoeld in lid 1 overblijft 
zal een nader door de algemene vergadering te bepalen 
bedrag worden gestort in (een) reservefonds(en).

4. Hetgeen na de in lid 2 bedoelde dekking en de in lid 3 
bedoelde storting in (het) reservefonds(en) als onver
deelde winst overblijft, is zodra het eigen vermogen 
(inclusief de andere dan de door de wet voorgeschreven 
reserves) een minimum van een door de algemene ver
gadering te bepalen percentage van het balanstotaal 
van het bedrijf te boven gaat, ter beschikking van de 
algemene vergadering.

5. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere 
gerechtigden op de voor uitkering vatbare winst slechts 
uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter 
is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel 
van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die 
krachtens de wet of de statuten moeten worden aange
houden.

Voorstel winstbestemming
De winst over het boekjaar 2008 ten bedrage van 
€ 1.429.000 is overeenkomstig het voorstel van bestuur en 
Raad van Commissarissen en overeenkomstig het besluit 
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als volgt 
verdeeld:

Toegevoegd aan de overige reserves € 903.000
Uitgekeerd dividend: 
456.855 aandelen à € 1,15 per aandeel € 526.000 
Winst over het boekjaar 2008 € 1.429.000 

Het bestuur en Raad van Commissarissen stellen voor met 
inachtneming van hetgeen ter zake in artikel 36 van de 
statuten is geregeld, een deel van de winst over het boek
jaar 2009 ten bedrage van € 510.000 uit te keren als divi
dend en het restant toe te voegen aan de overige reserves, 
daarbij rekening houdend met het door de algemene verga
dering overeenkomstig artikel 36 lid 4 bepaalde minimum
percentage van 40 procent voor het eigen vermogen in 
relatie tot het balanstotaal.

Winst over het boekjaar 2009 € 841.000
Voorstel uit te keren dividend: 
456.855 aandelen à € 1,11 per aandeel € 510.000 
Toe te voegen aan de overige reserves € 331.000 

De dividenduitkering bedraagt 5% van de intrinsieke waar
de van het eigen vermogen. Na inhouding van 15% divi
dendbelasting resteert een nettouitkering van € 0,94 per 
aandeel.

oVERiGE GEGEVEnS
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cyclus AAndEElhoudErsrEndEmEnt 

Begrip aandeelhoudersrendement 
Cyclus streeft er naar in het financieel beleid van de onder
neming een evenwicht te vinden tussen de verschillende 
doelstellingen en tussen de verschillende belangen van de 
belanghebbenden. 

De voorwaarde dat de onderneming zich financieel onaf
hankelijk moet kunnen bedruipen is vertaald in een sol
vabiliteitsdoelstelling van 40%.

De onderneming streeft naar marktconforme dienstverle
ning en tarieven voor de aandeelhoudende gemeenten 
die deelnemen in de resultaat genererende activiteiten. 
Dit impliceert dat de positieve ontwikkeling van de 
onder neming mede wordt vertaald in eenzijdige verlaging 
van tarieven (en crediteringen) in lopende contracten en 
vergroting van de dienstverlening bij gelijkblijvende tarie
ven, rekening houdend met de marktconformiteit van de 
contracten.

Resultaten die niet noodzakelijk zijn voor de financiering 
van de onderneming of voor het streven naar marktcon
forme tarieven kunnen aan de aandeelhoudende gemeen
ten worden uitgekeerd in de vorm van dividend.

Voor een juist inzicht in de ontwikkeling en prestaties van 
Cyclus is derhalve het begrip winst niet voldoende, omdat 
winstmaximalisatie en winstoptimalisatie geen doel op zich 
zijn. Derhalve gebruiken wij het begrip Cyclus aandeelhou
dersrendement, dat bestaat uit het totaal van de ingehou
den winst, de (structureel) voor tariefsverlaging aangewen
de bedragen en het uitgekeerde/uit te keren dividend. 

Ontwikkeling Cyclus aandeelhoudersrendement
De ontwikkeling van het Cyclus aandeelhoudersrendement 
is onderstaand grafisch weergeven.

Ontwikkeling Cyclus aandeelhoudersrendement 

(in duizenden euro’s)

oVERiGE GEGEVEnS
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AccountAntsVErKlAring

Verklaring betref fende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2009 van Cyclus N.V. te Gouda bestaande uit de geconsoli
deerde en enkelvoudige balans per 31 december 2009 en 
de geconsolideerde en enkelvoudige winst en verliesreke
ning over 2009 met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat 
onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden 
van een intern beheersingssysteem relevant voor het opma
ken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van ver
mogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het 
kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die 
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel 
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij heb
ben onze controle verricht in overeenstemming met Neder
lands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te vol
doen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij 
gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voe
ren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 
bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter 
verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te 
voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele 
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen 
zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling 
neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken 
van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen 
en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde 
een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controle
werkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden 
adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te 
geven over de effectiviteit van het interne beheersings
systeem van de entiteit. Tevens omvat een controle onder 
meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toege
paste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de 
redelijkheid van schattingen die de directie van de vennoot

schap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het alge
hele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle
informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Cyclus N.V. per 31 december 2009 en van het resultaat over 
2009 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betref fende andere wettelijke voorschriften 
en/of voorschriften van regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 
2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het jaarverslag, voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Berk N.V.
drs. D.J. Han RA

Rotterdam, 20 april 2010

oVERiGE GEGEVEnS

46



Fo
to

 v
o
o
r
zi

jd
e

juni 2010

CyClus 
Goudkade 23, Gouda 
Postbus 228, 2800 Ae Gouda 

telefoon : (0182) 547500
Fax : (0182) 547557
e-mail : info@cyclusnv.nl
Website : www.cyclusnv.nl
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Vormgeving & productie 
Berg Kleijn Communicatie, den Haag 
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j&M zweerts Fotografie, den Haag 

Drukwerk & afwerking 
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VAKMENSEN

‘ Wij maken straten schoon, collega's repareren kapot straatmeubi
lair en met bomen zijn We graag problemen voor. een afbrekende tak 
kan ongelukken veroorzaken. daarom gaan We geregeld op boom
inspectie! trouWens, netjes he, die ondergrondse containers?’

theo vergeer is wijkreiniger bij reiniging. Prullenbakken legen, onkruid schoffelen, zwerfvuil opruimen: hij 
houdt de straat netjes. in woonwijken, maar ook bij markten en winkelcentra. Bij de boom staat jan Hofwegen, 
boomspecialist van het expertisecentrum. jan voert onder meer boominspecties uit, waarbij hij let op gezond-
heid en veiligheid.
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