
JAARVERSLAG 2017

SAMEN SCHAKELEN NAAR CIRCULAIR





VOORWOORD

JAAROVERZICHT

KERNGEGEVENS

PROFIEL

BESTUURSVERSLAG

BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

JAARREKENING 2017

OVERIGE GEGEVENS

5
6
8

8

22

16

25

10

23

18

26

12

24

20

28

22

38
40
55

INHOUD

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

VERZORGINGSGEBIED

DIENSTVERLENING

PERSONEEL & ORGANISATIE

KWALITEIT, ARBO EN MILIEU

FINANCIËLE ZAKEN

PROFIELSCHETS

MISSIE EN VISIE

BELEIDSVERKLARING

KERNWAARDEN

STRUCTUUR

3



SAMEN SCHAKELEN NAAR CIRCULAIR

4



VOORWOORD
‘Samen schakelen naar circulair’ is de kop van dit jaarverslag. Omdat er op 

alle fronten intensief geschakeld wordt om stappen te zetten richting een 

economie waarin geen afval meer bestaat.

 

Tijdens het verslagjaar werden op landelijk niveau kaders en vertrekpunten verder aangescherpt. Het brede palet aan 

spelers in de branche – van producenten tot verwerkers en van bedrijven tot inwoners – was in beweging. En in de 

Cyclusregio maakten onze gemeentelijke opdrachtgevers flinke stappen op weg van afval naar grondstof.

 

Cyclus zelf schakelde ook op alle fronten om als compact en transparant afvalbeheerbedrijf de opdrachtgevers op 

marktconforme wijze van dienst te zijn. Ik ben trots op het team. Want in tijden dat de organisatie kleiner werd, hebben 

de medewerkers van Cyclus de opdrachtgevers pro-actief ondersteund, op alle fronten verbeteringen doorgevoerd en 

groei gerealiseerd. Bovendien hebben we met elkaar het toekomstperspectief voor Cyclus in de circulaire economie 

verkend. En neemt u van mij aan, dat is een wenkend perspectief.

 

Tot slot vraag ik u als lezer van het jaarverslag ook even te schakelen. Want het jaarverslag is vanaf nu alleen online 

beschikbaar en de indeling is anders dan voorgaande jaren. Ik vraag in dit kader uw speciale aandacht voor het 

Jaaroverzicht en de Kerngegevens.

 JAN KRAPELS
 Directeur Cyclus
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JAAROVERZICHT

JANUARI

APRIL

FEBRUARI

MEI
MAART

JUNI

START 
INZAMELING 
RESTAFVAL 

EN GFT-AFVAL IN 
DE GEMEENTE 

ZUIDPLAS

NIEUWE 
LOCATIE IN 

GEBRUIK IN GOUDA 
VOOR TEAM 
REINIGING

  
START 

REORGANISATIE 
AFVALBEHEER- 

BEDRIJF

LANCERING 
NIEUWE 

HUISSTIJL OP 
VOERTUIGEN 

 

START 
VOORBEREIDING 

INVOERING DIFTAR 
IN VERSCHILLENDE 

GEMEENTEN

INWONER-
TEVREDENHEIDS-

ONDERZOEK: 
CYCLUS KRIJGT 

VAN DE INWONERS 
EEN 7,4

START 
VOORBEREIDING 
MVO-CERTIFICE-

RING

FACTSHEETS 
GEMEENTEN 

MET STURINGS-
INFORMATIE EN 

ROUTEKAART VANG 
GEREED

DEELNAME AAN 
DE LANDELIJKE 
OPSCHOONDAG

AFTRAP 
ONTWIKKEL- 

PROGRAMMA: 
MEDEWERKERS GEVEN 

SAMEN DE NIEUWE 
BEDRIJFSCULTUUR 

VORM

START 
PILOT ‘BLIK 

BIJ GLAS’ IN 
GEMEENTE 

KRIMPENER-
WAARD

DEELNAME 
AAN DE 

LANDELIJKE 
COMPOST-

DAG

LANCERING 
NIEUWE DIGITALE 
AFVALKALENDER 

EN APP MET 
UITGEBREIDERE 
FUNCTIONALI- 

TEITEN

START
OPLEIDINGS-

TRAJECT VOOR 
HET TEAM 

AFVALBRENG- 
STATIONS

ONDER- 
TEKENING 

BESTUURS- 
AKKOORD 

VANG

AFRONDING 
GLADHEIDS-

BESTRIJDINGS-
SEIZOEN
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JULI
OKTOBER

AUGUSTUS

NOVEMBER

SEPTEMBER

DECEMBER

AFRONDING 
STRAAT JE NETJES 
IN DRIE GEMEENTEN 

OP 21 SCHOLEN

 
JAARLIJKS 

PERSONEELS-
FEEST

NIEUW 
CONTRACT VOOR 
TRANSPORT EN 

VERWERKING VAN 
AFVALSTROMEN  

VAN AFVALBRENG- 
STATIONS

BELEIDS-
VERKLARING 

VASTGESTELD 
DOOR 

MANAGEMENT 
TEAM

LEIDING-
GEVENDEN 

AAN DE SLAG MET 
ONLINE TOOL VOOR 

PERSONEELS-
GEGEVENS

MEDEWERKER- 
TEVREDENHEIDS- 

ONDERZOEK 
AFGEROND: CYCLUS 

KRIJGT VAN ZIJN 
MEDEWERKERS 

EEN 6,8

NIEUWE 
WEEGKIOSKEN OP 

OVERLAADSTATIONS 
IN ALPHEN AAN DEN 

RIJN EN GOUDA

START 
GESCHEIDEN 
INZAMELING 
KOFFIE- EN 

THEEBEKERS OP 
HOOFDLOCATIE 

CYCLUS

OP DE GOUDSE 
KERMIS VRAGEN 
PEUKENDAMES 

OP LUDIEKE WIJZE 
AANDACHT VOOR 

DE PEUKEN-
PROBLEMATIEK

START 
AFVALVRIJE 

SCHOOL IN DRIE 
GEMEENTEN OP 

17 SCHOLEN

NIEUWE 
VIJFJARIGE 

CONTRACTEN MET 
DE ACHT AANDEEL- 

HOUDENDE 
GEMEENTEN

ISO 27001 
CERTIFICERING 

VOOR INFORMATIE- 
BEVEILIGING IS 

EEN FEIT

BESTE 
SCHOUW-

RESULTATEN 
REINIGING 

OOIT

REALISATIE 
AFBOUW BOR 

TRANCHE 2

OP DE DAG VAN 
DE DUURZAAMHEID 

LAZEN WIJ VOOR AAN 
250 LEERLINGEN IN 

DE REGIO

VERNIEUWDE 
CYCLUS WEBSITE 
MET TOPTAKEN-

AANPAK 
ONLINE

NIEUW 
CONTRACT 

VOOR DE 
VERWERKING 

VAN PMD
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KERNGEGEVENS

VANG DOELSTELLING

AFVALSCHEIDING

65%

Percentage afvalscheiding 
in Cyclusgemeenten:

168
KG

Hoeveelheid fijn en grof 
restafval per inwoner in 

Cyclusgemeenten

Gerealiseerde 
percentage 

afvalscheiding
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HOEVEELHEID RESTAFVAL

Ontwikkeling 
fijn en grof restafval 

Cyclusregio

Restafval per 
inzamelsysteem

in 2017

2016

195

2017

168

2015 2014 2013

209 215 221

Geen diftarDiftar

197

120

KILOGRAM / INWONER / JAAR KILOGRAM / INWONER

Kilo's fijn en grof 
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Gemiddeld Cyclusregio = 168

VANG-doelstelling 2025 = 30
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KERNGEGEVENS

GEGEVENS PER GEMEENTE

VERZORGINGSGEBIED

108.915

26.374

71.752

27.914

46.773

11.092

33.733

55.204

32.443

11.281

INWONERS

INWONERS

13.730

23.182

HUISHOUDENS

HUISHOUDENS

INWONERS

INWONERS

STEDELIJKHEIDS- 
 KLASSE 1

STEDELIJKHEIDS- 
 KLASSE 1

HUISHOUDENS

HUISHOUDENS

PERCENTAGE   
 HOOGBOUW 2

PERCENTAGE   
 HOOGBOUW 2

TARIEFSYSTEEM 
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM 
AFVALSTOFFENHEFFING

STEDELIJKHEIDS- 
 KLASSE 1

STEDELIJKHEIDS- 
 KLASSE 1

INWONERS

INWONERS

Samenstelling huishouden

Samenstelling huishouden*

PERCENTAGE   
 HOOGBOUW 2

PERCENTAGE   
 HOOGBOUW 2

Alphen
aan den Rijn

Kaag en 
Braassem

HUISHOUDENS

HUISHOUDENS

TARIEFSYSTEEM 
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM 
AFVALSTOFFENHEFFING

34%

17%

STEDELIJKHEIDS- 
 KLASSE 1

STEDELIJKHEIDS- 
 KLASSE 1

Samenstelling huishouden*

Samenstelling huishouden

PERCENTAGE   
 HOOGBOUW 2

PERCENTAGE   
 HOOGBOUW 2

TARIEFSYSTEEM 
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM 
AFVALSTOFFENHEFFING

Gouda

Nieuwkoop

Volume frequentie

Volume frequentie

Bodegraven-
Reeuwijk

Krimpener-
waard

41%

13%

20%

20%

2 3 2

4 4 5
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26.536

41.468

11.107

16.876

INWONERS

INWONERS

HUISHOUDENS

HUISHOUDENS

STEDELIJKHEIDS- 
 KLASSE 1

STEDELIJKHEIDS- 
 KLASSE 1
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 HOOGBOUW 2

PERCENTAGE   
 HOOGBOUW 2

TARIEFSYSTEEM 
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM 
AFVALSTOFFENHEFFING

Samenstelling huishouden*

Volume frequentie

Waddinxveen

Zuidplas

22%

33%

391.896

166.484

INWONERS

HUISHOUDENS

Totaal2

3

1 
Stedelijkheidsklasse: 
1: zeer sterk stedelijk
2: sterk stedelijk
3: matig stedelijk
4: weinig stedelijk
5: niet stedelijk

* Overgestapt 
naar volume 
frequentie in 

2018

2
Het betreft het percentage 
meergezinswoningen 
(woningen die samen met 
andere woonruimten c.q. 
bedrijfsruimten een geheel 
pand vormen). Bron: CBS.
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AFVALSTOFFENHEFFING
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2016
 - 2017

38

2017
 - 2018

111

2016

58

2017

KERNGEGEVENS

INZAMELING

REINIGING GLADHEID-
BESTRIJDING

AFVALBRENG-
STATIONS

DIENSTVERLENING

Aantal geleegde 
verzamelcontainers

VAN DE VERSCHILLENDE 
AFVALSOORTEN

65.008 

51.595 

20162017

Aantal bezoekers 

OP AFVALBRENGSTATIONS 
DIE CYCLUS BEHEERT

259.033 
220.754 

20162017

Aantal geleegde 
minicontainers

VAN DE VERSCHILLENDE 
AFVALSOORTEN

2.878.013
2.498.129 

20162017

137

189

2015 2014

Aantal D-scores tijdens de 
maandelijkse schouw 

VOLGENS DE BEELDMEETLATTEN-
SYSTEMATIEK VAN CROW

Doel in 2017:  
maximaal  

60 D-scores

42

26

8

2013
 - 2014

2014
 - 2015

2015
 - 2016

Aantal keren
uitgerukt

PER SEIZOEN
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KLANTENSERVICE

VERWERKING

Aantal meldingen

2
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16
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14

Hoeveelheid verwerkte 
afvalstromen door Cyclus

IN KTON

MELDINGEN GEGROEPEERD 
NAAR SOORT

2017 2016 2015 2014 2013

Containerbeheer 3.550 3.003 3.399 2.000 2.150

Inzameling 8.390 5.518 4.771 3.941 4.693

• Grofvuil 51 100 86 54 73

• Illegale dumping 608 377 434 393 394

• Los papier 55 14 19 6 7

• Minicontainer 4.114 2.657 1.932 2.038 2.507

• Verzamelcontainers 1.992 1348 1508 853 842

• Zakken voor restafval en PMD 1.570 1022 792 597 870

Overige meldingen* 594 610 462 683 758
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VOORLICHTING EN EDUCATIE

11 12
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Aantal rondleidingen op 
afvalbrengstations

Aantal  
deelnemende scholen
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INWONERTEVREDENHEID

DE ALGEMENE TEVREDENHEIDSSCORE 
OVER DE INZAMELING VAN HET 
HUISHOUDELIJK AFVAL DOOR CYCLUS

Kaag en B
ra
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em

7,
3

Zuidplas

7,
5

Bodegra
ven-R

eeuwijk

7,
3

Krim
penerw

aard

7,
5

Gouda

Nieuwko
op

Waddin
xveen

Bra
nchegem

iddelde
0

6

8

7

7,
3 7,
5

7,
4

7,
2

In het voorjaar 
nodigden we

inwoners uit zeven 
gemeenten uit deel 
te nemen aan het 

tevredenheids-
onderzoek. 

1.250

Algemene 
tevredenheidsscore over 

de inzameling van het 
huishoudelijk afval:

7,4

Ingezamelde bedrag 
voor Stichting 

Kinderen Kankervrij: 

€ 2.720,- 
Voor elke ingevulde 

vragenlijst doneerde 
Cyclus € 2,50.

1 Het gebruiksgemak van de verzamelcontainer voor restafval 7,4

2 Het aantal locaties waar ik PMD naartoe kan brengen 6,1

3 Het gebruiksgemak van de verzamelcontainer voor GFT-afval 6,9

4 De capaciteit van de verzamelcontainer voor restafval 7,1

5 De capaciteit van de verzamelcontainer voor GFT-afval 6,4

6 De capaciteit van de verzamelcontainer voor papier 6,1

7 De net- en reinheid van de (omgeving van de) verzamelcontainer of aanbiedplaats voor GFT-afval 6,5

8 De net- en reinheid van de (omgeving van de) verzamelcontainer of aanbiedplaats voor restafval 6,7

9 De capaciteit van de verzamelcontainer voor PMD 4,7

10 De net- en reinheid van de (omgeving van de) PMD verzamelcontainer of –aanbiedplaats 5,2

TOP TIEN: BELANGRIJKSTE ASPECTEN VOOR INWONERS
Deelnemers gaven in het onderzoek aan welke aspecten ze het belangrijkste vinden. 

Op de tien belangrijkste aspecten scoort Cyclus gemiddeld in de regio een 6,8.
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KERNGEGEVENS

PERSONEEL & ORGANISATIE

2017 2016 2015 2014 2013

Medewerkers

Aantal medewerkers 143 147 171 186 183

Aantal parttimers 30 28 42 42 38

Aantal FTE's 136 146 171 175 173

Verloop

Aantal in dienst 6 2 14 20 12

Aantal uit dienst 17 26 28 17 11

Ziekteverzuim 5,9% 6,6% 6,0% 5,2% 6,6%

Flexibele schil

Aantal uitzendkrachten per dag in uitvoering 60 43 52 57 62

Cyclus Academie

Aantal vaste medewerkers dat scholing volgt 70 95 120 115 130

Aantal inhuurkrachten dat scholing volgt 23 27 27 28 35

Aantal uren scholing 2.353 3.390 2.500 3.300 2.907

Gemiddelde leeftijd 49 48 47 46 46

Duurzame inzetbaarheid

Aantal deelnemers aan programma  
'Gezond werken, gezond leven' 28 24 67 > 100

Aantal medewerkers dat intern andere  
functie of bijscholing kreeg 13 7 14 8 12

Aantal medewerkers dat re-integratietraject volgde 12 7 15 7 10

Social return

Aantal medewerkers gemiddeld per dag van  
SW-bedrijf aan het werk 50 70 70 70 70

Aantal werkervaringsplaatsen 3 3 1 10 7

Aantal reclasseringstrajecten 0 0 4 6 11
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MEDEWERKERTEVREDENHEID

GEMIDDELD RAPPORT-
CIJFER PER THEMA

Respons:

52%
6,84

Algemene 
tevredenheids-

score:

In het voorjaar nodigden we alle vaste en flexibele medewerkers van Cyclus uit deel te nemen aan het 

tevredenheidsonderzoek. Hierin werden onder andere over tien thema’s verdiepingsvragen gesteld.

2014: 60%

2014: 6,96

2017 2014 BRANCHE

Veiligheid 7,3 7,7 7,3

Werk 7,2 7,4

Direct leidinggevenden 7,1 7,7 7,0

Arbeidsomstandigheden 7,1 7,1

Ondernemingsraad 6,9 6,0 6,0

Samenwerking 6,9

Arbeidsvoorwaarden en regelingen 6,7 7,0 6,8

Communicatie 6,4 6,8 6,2

Organisatie 6,2 6,0 6,7

Managementteam 5,7 5,1 5,7

Gemiddeld rapportcijfer 6,8 7,0 6,9
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KERNGEGEVENS

VEILIG WERKEN

KWALITEIT, ARBO EN MILIEU

2017 2016 DOEL

Ongevallen met verzuim 5 7 0

Ongevallen zonder verzuim 11 8 0

Meldingen onveilige situaties/bijna ongeval 40 68 Minimaal 56

Werkplekinspecties 60 74 72

Toolboxmeetings 37 43 50

Keuring arbeidsmiddelen 99% 92% 100%

INCIDENTEN

14

1817

2015 2014 201320162017

Frequentie van
incidenten 

23

16
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COMPLIANCE

Interne en externe 
audits uitgevoerd en 

actiepunten opgevolgd.

Twee keer uitgevoerd 
en actiepunten 

opgevolgd.

De organisatie (3 hoofd 
BHV-ers, 22 BHV-ers 

en 8 EHBO-ers) volgden 
de herhalingstraining 

en hielden oefeningen.

Interne en externe 
audits uitgevoerd en 

actiepunten opgevolgd.

Interne en externe 
audits uitgevoerd en 

actiepunten opgevolgd.

Twee keer uitgevoerd 
en actiepunten 

opgevolgd.

De RI&E en het 
bijbehorende plan van 

aanpak vormen de 
basis voor continue 

verbeteringen van het VGM 
managementsysteem.

Certificering 
voor 2018 voorbereid.

Interne en externe 
audits uitgevoerd en 

actiepunten opgevolgd.

Alle locaties beschikken 
over actuele vergunning of 
melding Activiteitenbesluit. 

Alle locaties zijn 
gecontroleerd door 

omgevingsdienst: enkele 
kleine tekortkomingen 

geconstateerd en 
opvolgafspraken over 

gemaakt.

Certificering voor 2018 
voorbereid.

ISO 9001

Directie-
beoordeling

BHV 
organisatie

ISO 27001

VCA**

Strategische 
risicobeoordeling

RI&E

Groenkeur

Keurmerk 
Beeldschoon

Milieu-
vergunningen

MVO prestatie-
ladder
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KERNGEGEVENS

KENGETALLEN

Toelichting berekening kentallen
1 Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen *100%
2 Verhouding (vlottende activa + liquide middelen) / kortlopende schulden
3 Verhouding regulier bedrijfsresultaat / vaste activa *100%

FINANCIËLE ZAKEN

BETREFT 2017 2016 2015 2014 2013

Eigen vermogen (x € 1.000)  11.408  10.905  7.798  13.925  13.105 

Balanstotaal (x € 1.000)  21.695  23.791  20.242  23.207  22.131 

Omzet (x € 1.000)  37.361  37.322  37.491  36.342  36.665 

Bedrijfsresultaat (x € 1.000)  796  3.386  5.849-  1.148  1.276 

Nettowinst (x € 1.000)  608  3.107  5.775-  1.176  1.144 

Solvabiliteit 1) (in %) 52,6% 45,8% 38,5% 60,0% 59,2%

Current ratio 2)  0,68  0,78  0,37  0,79  1,73 

Rendement op het 
geïnvesteerd vermogen 3) (in %) 10,2% 11,2% 15,5% 6,6% 12,6%
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Cyclus ondersteunt zijn gemeentelijke opdrachtgevers bij het creëren van een schoon en veilig leefmilieu. 
We zorgen dat het afval van inwoners wordt opgehaald en dat het netjes blijft op straat. Daarbij is het 
realiseren van de VANG-doelstellingen binnenshuis (huishoudelijk afval) en buitenshuis (afval in de publieke 
ruimte en afval van maatschappelijk geëngageerde instellingen en organisaties) de rode draad voor ons werk.

UITVOERINGSORGANISATIE
Als uitvoeringsorganisatie zamelt Cyclus in opdracht 

van en in overleg met gemeenten afval in en laat dit 

duurzaam verwerken tot waardevolle grondstoffen. 

Het gaat om de verschillende soorten huishoudelijk 

afval, om afval in de publieke ruimte, en om afval van 

bijvoorbeeld maatschappelijk geëngageerde instellin-

gen en organisaties.

VANG-SPECIALIST
Naast het uitvoeren van de inzameling, reiniging en 

verwerking van afval biedt Cyclus zijn opdrachtgevers 

meer. Als VANG-specialist ondersteunen we onze 

opdrachtgevers op verzoek met beleid en inrichtings-

plannen, burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding en 

monitoring. Het realiseren van de VANG-doelstellin-

gen vraagt immers om een integrale VANG-aanpak 

waarin de verschillende onderdelen in samenhang 

opgepakt worden.  

Door de combinatie van uitvoeringsorganisatie en 

VANG-specialist onderscheidt het bedrijf zich van de 

concurrenten in de markt.

OVERHEIDS-NV
Als overheids-NV heeft Cyclus vijf pijlers. Deze vor-

men de kern van de MVO-aanpak, verbinden het be-

drijf met de gemeentelijke opdrachtgevers én vormen 

in belangrijke mate de meerwaarde van het bedrijf 

voor de aandeelhoudende gemeenten.

PROFIEL

•  Aandeelhouderschap 
Het aandeelhouderschap biedt de aandeelhouden-

de gemeenten het recht op inbesteden (quasi-in-

house). Bovendien treedt Cyclus voor het collectief 

van de gemeenten op als aanbestedende dienst. 

•  Marktconformiteit en transparantie 

Cyclus is een effectieve en efficiënte uitvoeringsor-

ganisatie met marktconforme tarieven. Regelmatig 

uitgevoerd benchmarkonderzoek laat dit zien. 

Naast de P van profit werkt Cyclus samen met zijn 

opdrachtgevers ook aan het creëren van waarde 

met de P’s van planet en people. Door transparant 

te werken en te rapporteren, zien opdrachtgevers 

de drie P’s terug in de resultaten.

•  Duurzaamheid 
Bij het ontwikkelen van de organisatie, bij de interne 

bedrijfsvoering én bij het uitvoeren van onze dien-

sten is de impact op het milieu en de samenleving 

een belangrijk criterium. Daarbij staat het leveren 

van een actieve bijdrage aan de gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen én aan de transitie naar een 

circulaire economie voorop. 

•  Social return on investment 
Social return on investment (SROI) is verankerd in 

het beleid van Cyclus. Als erkend leerbedrijf biedt 

de uitvoeringsorganisatie van Cyclus veel mogelijk-

heden om mensen met een afstand tot de arbeids-

markt te begeleiden naar werk en om SROI concreet 

invulling te geven voor gemeenten.

•  Lokale en regionale verbondenheid 
Cyclus kent een sterke verbondenheid met zijn op-

drachtgevers: van inzicht in het gemeentelijk areaal 

tot specifieke kennis over lokale omstandigheden. 

Aangezien het bundelen van kennis, kunde en 

energie van groot belang is voor de regio, faciliteert 

Cyclus dit graag structureel en neemt het bedrijf 

deel aan initiatieven van ketenpartners.

PROFIELSCHETS
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MISSIE VISIE
De leefomgeving 
efficiënt schoon 
houden en waarde 
creëren op een 
slimme en verstandige 
manier. 

 

Een verzorgde, opgeruimde leefomgeving is een 

recht én een grote verantwoordelijkheid. Cyclus 

staat zijn opdrachtgevers hierbij ter zijde. We halen 

restafval en waardevolle grondstoffen op, die 

inwoners binnenshuis en buitenshuis aanbieden en 

leveren deze af op de juiste plek in de keten. We doen 

dat efficiënt en we gaan voor een zo hoog mogelijk 

rendement. Door ons eigen huis op orde te hebben en 

door betrokken vakmensen en bewezen innovatieve 

technieken in te zetten bij de inzameling en reiniging. 

Door samen met opdrachtgevers en inwoners continu 

te werken aan verbetering. En door waarde te creëren 

op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

De circulaire 
economie 
maak je samen. 
 

Honderd procent recycling en honderd procent 

schoon vraagt om honderd procent samenwerking. 

Daarom heeft Cyclus een prominente plek in de 

branche en trekken onze medewerkers intensief op 

met opdrachtgevers, inwoners en ketenpartners in de 

regio. Zo delen we kennis en ervaring, bundelen we 

krachten en maken we het voor iedereen mogelijk een 

bijdrage te leveren. Samen vormen we het team dat 

de materiaalkringlopen sluit. Samen nemen we onze 

verantwoordelijkheid en dragen we actief bij aan de 

transitie naar een circulaire economie.

Het realiseren van de 

VANG-doelstellingen 

vraagt om een 

integrale aanpak.

MONITORING BELEIDS- 
ADVIES

INRICHTINGS- 
PLANNEN

UITVOERING

PARTICIPATIE

GEDRAGS- 
BEÏNVLOEDING
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PROFIEL
BELEIDSVERKLARING

Een goed evenwicht tussen maatschappelijk en financieel rendement is een voorwaarde om continuïteit te 
borgen. We brengen eisen en verwachtingen van onze stakeholders hierover in kaart, we onderzoeken deze en 
integreren ze in ons beleid en doelstellingen. We monitoren risico’s en kansen en gebruiken deze informatie 
om onze diensten voortdurend te verbeteren. We werken met een geïntegreerd managementsysteem dat is 
gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging), VCA** (veiligheid 
en gezondheid) en Keurmerk Beeldschoon (reiniging, beeldkwaliteit). Op korte termijn laten we het systeem 
tevens certificeren volgens MVO prestatieladder niveau 2 (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en 
Groenkeur (duurzame kwaliteit groenprojecten). Door het actief uitdragen van onze koers informeren we 
belanghebbenden én nodigen we hen uit ons aan te spreken op de naleving van ons beleid.

KWALITEIT
Cyclus wil de dienstverlening voor haar opdracht-

gevers continu verbeteren. Hiervoor werken 

we volgens beheerste processen, zodat we de 

kwaliteit leveren die we met onze aandeelhoudende 

gemeenten, hun inwoners en met andere klanten 

hebben afgesproken. Het voorkomen van negatieve 

effecten van onze activiteiten op de omgeving 

is daar een wezenlijk onderdeel van. Hiervoor 

monitoren en bespreken we actief en samen met de 

belanghebbenden de resultaten. Klachten, meldingen 

en vragen grijpen we aan om de kwaliteit verder te 

verbeteren.

MEDEWERKERS
Medewerkers zijn hét kapitaal van Cyclus. Wij 

nemen het welzijn van onze vakmensen serieus 

en richten ons op duurzame inzetbaarheid en 

persoonlijke ontwikkeling. Om verankering in de 

lokale gemeenschap te realiseren, focussen we bij 

de werving op nieuwe medewerkers die woonachtig 

zijn in ons verzorgingsgebied. Cyclus hanteert 

voor de arbeidsvoorwaarden de CAO Grondstoffen, 

Energie en Omgeving (voorheen CAO Afval & Milieu), 

erkent en respecteert het recht van werknemers 

zich aan te sluiten bij een vakbond en stimuleert 

de uitoefening van medezeggenschap. De taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voor 

iedere medewerker vastgelegd in functiebeschrijving. 

Daarnaast benut Cyclus als uitvoeringsorganisatie 

graag de vele mogelijkheden om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar 

werk en om SROI concreet invulling te geven voor 

aandeelhoudende gemeenten. Wij verwachten dit ook 

van onze leveranciers.

VEILIGHEID
Cyclus creëert een zo veilig en gezond mogelijke 

omgeving voor haar (tijdelijke) medewerkers én voor 

alle mensen in het werkgebied. Hierbij richten we ons 

op het voorkomen van persoonlijk letsel en schade 

met betrekking tot gezondheid, materieel en milieu. 

Dit doen we door risico’s bij de bron aan te pakken, 

medewerkers goed op te leiden en het juiste materieel 

te verstrekken. Wij verwachten van elkaar dat we veilig 

werken en eventuele onveilige situaties melden. We 

beschikken over een Bedrijfsnoodplan en een BHV-

organisatie.

MILIEU
De door de overheid gehanteerde prioriteitenstelling 

voor de verwijdering van afval (preventie, product-

hergebruik, materiaalhergebruik, verbranden en 

storten) is leidend bij Cyclus. Ontwikkelingen omtrent 

meer duurzame vormen van afvalbeheer hebben wij 

in het vizier, want die dragen actief bij aan de transitie 

naar een circulaire economie met zo min mogelijk 

emissies en verspilling.

Met onze bedrijfsvoering geven we zelf graag het 

goede voorbeeld. Om de effecten van ons handelen 

op het milieu zo veel mogelijk te beperken, kiezen we 

daar waar het kan voor duurzame oplossingen tegen 

verantwoorde kosten. Denk aan het meewegen van 

milieuprestaties bij de aanschaf van nieuw materieel, 

het inrichten van efficiënte inzamelroutes en zuinig 

rijgedrag. Andere voorbeelden zijn het gebruik van 

groene elektriciteit, het benutten van energiebespa-

ringsmogelijkheden en het zoveel mogelijk voorkomen 

van negatieve effecten op de biodiversiteit en het 

ongecontroleerd vrijkomen van milieubedreigende 

stoffen.
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Het bieden van duurzame oplossingen stellen we  

ook als eis aan onze leveranciers.

INFORMATIE EN PRIVACY
Cyclus informeert haar stakeholders op duidelijke, 

transparante en correcte wijze over de dienstverlening 

en de effecten daarvan, zodat zij goed in staat zijn 

Cyclus hierop te beoordelen.

We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met 

informatie en in het bijzonder met persoonsgegevens 

die wij in het kader van onze dienstverlening 

verzamelen en verwerken. Wij verstrekken nooit 

persoonsgegevens aan derden voor commerciële 

doeleinden. Data wordt alleen gebruikt voor het doel 

waarvoor zij verstrekt is.

FINANCIËN
Een financieel gezond bedrijf is het leidende doel 

voor Cyclus. Zo borgen we de continuïteit van de 

onderneming. Wij streven naar optimalisatie van 

processen waardoor onze opdrachtgevers verzekerd 

zijn van zo laag mogelijke kosten. Jaarlijks publiceren 

wij een jaarverslag waarin wij ons financieel beleid 

verantwoorden.

KERNWAARDEN

SAMEN PRESTEREN
SAMENWERKEN ‘BINNEN’ EN ‘BUITEN’
INTERESSE
VERBINDEN
RELEVANTE TRADITIES

EERLIJK
AANSPREEKBAAR
MET OPEN VIZIER
RESPECT
DUURZAAM

ONDERNEMEND
PROACTIEF
ENERGIEK
LEF
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL

VAKKUNDIG
BEVLOGENHEID
TROTS
ZICHTBAAR EN OVERTUIGEND
AANDACHT

INTEGRITEIT
Voor Cyclus is het voldoen aan wet- en regelgeving 

vanzelfsprekend. Hiervoor werken we met een 

Wet- en Regelgeving register. We doen eerlijk 

zaken, we verzetten ons tegen machtsmisbruik en 

belangenverstrengeling en we leveren geen geldelijke 

bijdragen aan politieke partijen om daarmee invloed 

aan te wenden.

Wanneer wij onverhoopt sancties opgelegd krijgen 

vanwege het niet naleven van wet- en regelgeving, 

onderzoeken wij waardoor de overtreding is ontstaan 

en nemen we maatregelen om de overtreding op te 

heffen en in de toekomst te voorkomen.

MENSENRECHTEN
Cyclus erkent de Universele Verklaring voor de 

Rechten van de Mens en handelt daarnaar. We 

verzetten ons tegen kinderarbeid, dwangarbeid en 

discriminatie in de ketens waarin wij actief zijn.

Cyclus vat de gewenste 

bedrijfscultuur samen 

in vier kernwaarden, die 

elk zijn uitgewerkt in vier 

subbeschrijvingen.
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AANDEELHOUDERS

Cyclus is een naamloze vennootschap. De aandelen 

van Cyclus waren eind 2017 in handen van de 

volgende acht gemeenten:

• Alphen aan den Rijn
• Bodegraven-Reeuwijk
• Gouda
• Kaag en Braassem
• Krimpenerwaard
• Nieuwkoop
• Waddinxveen
• Zuidplas

De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd in de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

BESTUUR

•  Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen (RvC) van Cyclus 

houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op 

de algemene gang van zaken in de vennootschap. 

Daarnaast staan de commissarissen het bestuur 

terzijde met advies. De RvC is evenwichtig 

samengesteld met inachtneming van een door de 

aandeelhouders van de vennootschap opgestelde 

profielschets. 

 

De RvC bestond in 2017 uit de volgende leden:

• J.H.A.A. Prins, voorzitter

• J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris

• W. Bontes

• G. Mastenbroek

• J. van Zwol

Op 1 oktober 2017 is W. Bontes afgetreden  

als lid van de RvC.

•  Directeur (statutair)
De directeur is belast met het bestuur van de 

vennootschap.

• J.T.W. Krapels

ADVIESORGANEN

Cyclus werkt met een aantal adviesorganen op het 

gebied van afvalbeleid, uitvoering en financiën, waarin 

vertegenwoordigers van de acht gemeenten zitting 

hebben.

•  Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA) 
Het ARA adviseert de directeur over onderwerpen 

die het regionale afvalbeleid en de afvalverwerking 

raken. Het doel is door een regionale afstemming en 

aanpak te komen tot een gezamenlijke meerwaarde. 

Het ARA bestaat uit zestien vertegenwoordigers 

van gemeenten en vergadert in twee gremia, één 

op ambtelijk en één op bestuurlijk niveau. 

 

Op 1 januari 2018 is het ARA als adviesorgaan 

afgeschaft. Hiervoor in de plaats is het 

overlegorgaan Grondstoffenplatform gekomen.

•  Financiële Commissie 
De financiële commissie adviseert en/of informeert 

de gemeenten in hun rol als aandeelhouder.  

De financiële commissie bestaat uit acht financieel 

deskundige ambtenaren. 

Algemene
Vergadering

Aandeelhouders

Directeur
Adviesorgaan

Regionaal
Afvalbeleid

Financiële
Commissie

Raad van
Commissarissen

Structuur Cyclus N.V.

PROFIEL
STRUCTUUR
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INTERNE ORGANISATIE

Het primaire proces bestaat uit de afdelingen 

Bedrijfsbureau, Grondstoffenmanagement, Inzameling 

& Overslagstations en Reiniging & Afvalbrengstations. 

Dit proces wordt ondersteund door een aantal 

stafafdelingen. Begin 2017 is besloten alle BOR-

werkzaamheden tijdens de afbouw onder te brengen in 

één afdeling BOR.

•  Ondernemingsraad 
De Ondernemingsraad (OR) van Cyclus bestond in 

2017 uit de volgende leden: 

• T.A.R. Janssen, voorzitter

• N.A.W. Kouwenhoven, secretaris

• A. Ben Chammach

• M.M. Kooij

• P.F.A. van Leeuwen

• S.M. Ruissen

• P.W.M. Tol

• C. van der Wal

• V.N.J. Willemse

In 2017 traden S.M. Ruissen, P.W.M. Tol en 

V.N.J. Willemse uit dienst en verlieten derhalve de OR.

De nieuwe organisatiestructuur in 2017

DIRECTEUR

Inzameling & 
Overslag-
stations

Reiniging & 
Afvalbreng-

stations
BORGrondstoffen-

management
Bedrijfs-
bureau

Directiesecretariaat en 
bestuursondersteuning

Facilitaire zaken

Planning & 
Control

Informatievoorziening

Personeel & 
Organisatie

Verkoop & 
Klantenservice

Financiële & 
Bedrijfsadministratie

Communicatie

KAM
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BESTUURSVERSLAG
SAMEN SCHAKELEN NAAR CIRCULAIR

‘De circulaire economie maak je samen’, zo kopt het strategisch plan van Cyclus voor de periode 2017-2021. 
Kenmerkend voor dit verslagjaar was dat er op alle fronten intensief geschakeld is om stappen te zetten 
richting een economie waarin geen afval meer bestaat. Op landelijk niveau werden kaders en vertrekpunten 
verder aangescherpt. Het brede palet aan spelers in de branche – van producenten tot verwerkers en van 
bedrijven tot inwoners – was in beweging. En in de Cyclusregio maakten onze gemeentelijke opdrachtgevers 
flinke stappen op weg van afval naar grondstof. Cyclus zelf schakelde ook op alle fronten om als compact 
en transparant afvalbeheerbedrijf de opdrachtgevers op marktconforme wijze van dienst te zijn. In dit 
bestuursverslag kijken wij terug op 2017 en blikken we vooruit.

KADERS EN VERTREKPUNTEN
Het jaar werd afgetrapt met de ondertekening van 

het Grondstoffenakkoord door een groot aantal 

stakeholders uit de branche. Zij spraken hiermee de 

intentie uit om samen concreet invulling te geven 

aan het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair 

in 2050’. De ambitie van het kabinet is om samen 

met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)

doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van 

primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). 

Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG), dat 

al eerder van start ging, is hierin opgenomen. VANG 

stelt onder andere tot doel om in 2020 nog maximaal 

100 kilo restafval per persoon per jaar te produceren 

(met een verdere afname naar maximaal 30 kilogram in 

2025) en minimaal 75% van het afval te scheiden (met 

een verdere toename naar 100% op lange termijn). Het 

Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3), dat eind 2017 in 

werking trad, vormt het formele wettelijke beleidskader. 

Op 9 maart tekenden Cyclus en de gemeenten 

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, 

Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas het 

Bestuursakkoord VANG. Daarmee committeerden wij 

ons aan de landelijke VANG-doelstelling.

ACTIES EN RESULTATEN
De praktijk laat zien dat de combinatie van een finan-

ciële prikkel, een hoog serviceniveau voor waardevolle 

afvalstromen en gerichte gedragsbeïnvloeding effectief 

is. Ook de Cyclusgemeenten kiezen over het algemeen 

voor een combinatie van deze sporen en leggen daarin 

ieder hun eigen lokale accenten. 

In 2017 voerde de gemeente Krimpenerwaard 

bijvoorbeeld tariefdifferentiatie (diftar) in en bereidden 

de gemeenten Gouda, Kaag en Braassem en 

Waddinxveen de invoering hiervan per 1 januari 2018 

voor. Vijf gemeenten stapten over van de inzameling 

van P+D naar PMD (plastic verpakkingen, metalen 

verpakkingen en drankenkartons) en veel gemeenten 

intensiveerden de PMD-inzameling van eens per twee 

weken naar eens per week. Een aantal gemeenten 

breidde de verzamelvoorzieningen voor waardevolle 

grondstoffen uit en zette communicatiecampagnes 

in voor gedragsverandering. De factsheets die Cyclus 

jaarlijks ontwikkelt voor haar opdrachtgevers, laten 

zien dat interventies zoals hiervoor beschreven zorgen 

voor een structurele verlaging van het restafval en 

een stijging van de waardevolle grondstoffen (zie 

Kerngegevens/Van afval naar grondstof). Voor de 

koplopers in onze regio ligt de VANG-doelstelling 

binnen handbereik.

DOSSIER PMD
Landelijk was de Raamovereenkomst Verpakkingen 

2013 - 2022 een belangrijk gespreksonderwerp in 

2017. In deze overeenkomst hebben diverse partijen 

afspraken vastgelegd over de uitvoering van de 

producentenverantwoordelijkheid voor het recyclen 

van verpakkingsafval. In 2017 stond de tussentijdse 

evaluatie van de raamovereenkomst op de agenda, 

waarbij gemeenten werden vertegenwoordigd door 

de VNG. Het evaluatieproces is gestart met een 

aantal onderzoeken, onder meer naar de kosten 

voor bron- en nascheiding van PMD. Ook diverse 

Cyclusgemeenten hebben hierin geparticipeerd. 

Voor gemeenten zijn belangrijke aandachtspunten 

in de evaluatie de hoogte van de ketenvergoeding 

voor het inzamelen van kunststofverpakkingen 

en de wijze waarop de regie over het sorteren en 

VAN AFVAL NAAR  
GRONDSTOF
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vermarkten van de ingezamelde kunststoffen is 

georganiseerd. Met betrekking tot deze onderwerpen 

heeft Cyclus in overleg met de klantgemeenten 

schriftelijk het regionale standpunt kenbaar gemaakt 

aan de verantwoordelijke VNG-commissie en erop 

aangedrongen de belangen van gemeenten gedegen 

te behartigen. De resultaten van de evaluatie worden 

in 2018 verwacht.

DOSSIER BRON- VERSUS NASCHEIDING
Een ander belangrijk gespreksonderwerp in 2017 

was de discussie over bron- versus nascheiding. Dit 

vraagstuk stond volop in de belangstelling van de 

media, waarbij de complexiteit van het onderwerp een 

genuanceerde berichtgeving soms in de weg stond. 

Ook binnen en met de Cyclusgemeenten is het thema 

nascheiding uitvoerig besproken. Uit deze gesprekken 

volgde de conclusie dat gezien de reeds bestaande 

infrastructuur voor bronscheiding, de introductie van 

diftar in de meerderheid van de gemeenten én de 

marktsituatie met betrekking tot nascheiding in de 

Cyclusregio bronscheiding momenteel onveranderd 

de voorkeur geniet. Daarbij geldt dat ontwikkelingen 

elkaar snel opvolgen en het van belang is deze de 

komende jaren nauwgezet te volgen en hier waar 

nodig op te acteren.

we door extra focus bij het instrueren van 

bezoekers, het aanscherpen van het logistieke 

proces en de planning rondom het transporteren 

van de grondstoffen vanaf de stations en het in 

overleg met de gemeenten heroverwegen van 

acceptatievoorwaarden, openingstijden en bemensing. 

De gemeente Nieuwkoop besloot na sluiting van 

twee oude afvalbrengstations het beheer van het 

nieuwe afvalbrengstation zelf te organiseren. Op het 

afvalbrengstation in Bodegraven-Reeuwijk pasten we 

de signalering en het voorlichtingsmateriaal aan. Dit 

krijgt in 2018 een vervolg op andere afvalbrengstations. 

Het tevredenheidsonderzoek over de inzameling 

van het huishoudelijk afval dat Cyclus liet uitvoeren 

onder inwoners uit de regio, leverde niet alleen 

een 7,4 als rapportcijfer op. Het gaf ook voldoende 

aanknopingspunten om de dienstverlening in overleg 

met de gemeenten verder te optimaliseren.

Na een intensief traject waar onderzoeken naar de 

marktconformiteit, de toerekeningssystematiek 

Activity Based Costing en het beheer en 

onderhoud van inzamelmiddelen onderdeel 

van uitmaakten, sloot Cyclus eind 2017 nieuwe 

dienstverleningsovereenkomsten af met de acht 

aandeelhoudende gemeenten. Kern van de contracten 

is dat Cyclus de gemeenten ook de komende vijf jaar 

tegen een marktconform tarief ondersteunt bij het 

realiseren van een afvalvrije samenleving.

GEDRAGSBEÏNVLOEDING
Een belangrijke voorwaarde om de VANG-

doelstellingen te realiseren, is het inwoners 

zo makkelijk mogelijk maken om waardevolle 

grondstoffen apart aan te bieden. Daarom werkte 

Cyclus ook in 2017 mee aan en initieerde projecten 

op dit vlak. De pilot Blik bij glas in Krimpenerwaard 

en de ondergrondse perscontainers voor PMD in 

Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen zijn daar 

goede voorbeelden van. Ook lanceerde Cyclus 

een nieuwe digitale afvalkalender, app en website 

om inwoners nog beter digitaal van dienst te zijn 

en vonden de voorbereidingen voor een online 

diftarportal voor inwoners plaats.

Het educatie- en zwerfafvalpreventieproject 

STRAAT JE NETJES, dat Cyclus op basisscholen 

in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen 

uitvoerde, werd afgerond en kreeg een mooi vervolg 

met AFVALVRIJE SCHOOL. Dit project, dat van start 

ging tijdens het schooljaar 2017-2018, combineert 

educatie op basisscholen met het opruimen van 

zwerfafval bij basisscholen en het gescheiden 

inzamelen van waardevolle grondstoffen op de scholen.

INZAMELING
Het jaar begon goed met een nieuw vijfjarig contract 

met de gemeente Zuidplas. Sinds begin 2017 zamelt 

Cyclus het GFT- en restafval in deze gemeente in. In 

de regio zorgden het uitbreiden van de fractie P+D 

naar PMD in veel gemeenten en het verhogen van de 

inzamelfrequentie van PMD voor een exponentiële 

stijging van dat afvalaanbod. Ook diftar, dat reeds 

was ingevoerd in een aantal gemeenten en startte in 

Krimpenerwaard, zorgde voor grote wijzigingen in het 

aanbod van restafval en waardevolle grondstoffen. 

Veel aandacht ging uit naar het voorbereiden 

van de invoering van diftar in Gouda, Kaag en 

Braassem en Waddinxveen per 1 januari 2018. Van 

het bechippen van containers en het plaatsen van 

verzamelcontainers tot het aanpassen van routes en 

het voorlichten van inwoners.

Ook op de afvalbrengstations waren bovenstaande 

wijzigingen in het afvalbeleid goed merkbaar. De 

bezoekersaantallen stegen, net als de hoeveelheid 

ingeleverde grondstoffen. Hierop schakelden 

DIENSTVERLENING
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VERWERKING
In 2017 vond een Europees aanbestedingstraject 

plaats voor de logistiek en verwerking van PMD 

(plastic, metalen en drankenkartons). Het in de regio 

ingezamelde PMD wordt ook de komende periode 

gesorteerd en vermarkt door SUEZ. Het contract kent 

een looptijd van één jaar, met drie keer een optie 

tot verlenging. Voor deze constructie is gekozen om 

indien nodig te kunnen anticiperen op de uitkomst van 

de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen. 

Daarnaast werd het transport en de verwerking van 

diverse afvalstromen van de afvalbrengstations 

aanbesteed. Voor het merendeel van de afvalstromen 

werd een overeenkomst gesloten met Renewi. De 

fractie ferro en non-ferro metalen werd gegund aan 

HKS Metals. Deze contracten kennen een looptijd 

van drie jaar, met twee keer een optie tot één jaar 

verlenging.

Omdat bij de PMD-verwerking sprake was van meer 

tonnages dan het contractuele uitgangspunt, legde 

de verwerker de gemeenten hiervoor meerkosten op. 

Cyclus heeft namens de gemeenten onderhandeld 

en heeft de meerkosten van € 136.966 weten te 

verlagen naar € 60.000. Voor de verwerking van het 

restafval en het grof huishoudelijk afval heeft Cyclus 

met de verwerker een restitutiebedrag afgesproken 

voor de gemeenten van ca. €600.000. Het gaat 

hier om de afvalstoffenbelasting over het residu 

dat na verbranding overblijft en dat door gewijzigde 

wetgeving niet meer geïnd mag worden.

REINIGING
Anticiperen was het sleutelbegrip bij het product 

reiniging in 2017. De aanloop naar het nieuwe 

afvalbeleid in Gouda vroeg meer inzet op het 

weghalen van dumpingen in de openbare ruimte. 

Bovendien is in het verslagjaar gehandeld in de geest 

van het nieuwe reinigingscontract met Gouda, dat 

begin 2018 is getekend en een looptijd heeft van 

vijf jaar. Ook een nieuw contract met de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk is in voorbereiding. De nieuwe 

contracten gaan uit van een efficiëntere inzet waarbij 

het ritme van de stad bepalend is. In dat kader 

wordt de vloot voor de Goudse binnenstad sinds 

2017 daar ook gestald. We werken met containers 

in wijken waar veegvuil tussentijds in opgeslagen 

wordt. Er worden voorschouwen gedaan, voordat 

de teams in actie komen. We werken actief mee 

aan participatieprojecten. Er is een nieuw bestek 

opgesteld conform de CROW-systematiek. En 

er wordt gewerkt met nieuwe werkplannen en 

werkinstructies. Eén en ander heeft reeds geleid tot 

kwaliteitsverbetering.

Met Sport.Gouda is een nieuw contract afgesloten. 

Cyclus tekent ook vanaf 1 januari 2018 weer voor het 

sportveldonderhoud. Dit contract heeft een looptijd 

van drie jaar, met een optie tot twee keer één jaar 

verlenging.

GLADHEIDBESTRIJDING
Cyclus kijkt terug op een goed gladheidbestrijdings-

seizoen 2017-2018 in Gouda. Van de 45 uitrukken 

was het twaalf keer afdoende om alleen de speciale 

bruggen- en fietspadenroute aan te pakken. Dit 

zorgde voor een aanzienlijke besparing op de inzet. 

Nieuw dit seizoen was het werken met zogenaamde 

extra meetplekken. Bij twijfel wordt op die plekken 

handmatig de wegdektemperatuur gemeten om 

te bepalen of een uitruk noodzakelijk is. Hierdoor 

is een nóg gerichtere inzet mogelijk. Begin 2018 

is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor 

de gladheidbestrijding met de gemeente Gouda 

afgesloten, die loopt tot en met 2022.

BEHEER OPENBARE RUIMTE
In het verslagjaar stond het voorbereiden van de 

overdracht van de productgroepen Spelen, Groen en 

verkeersregelinstallaties centraal. Dit vond eind 2017 

plaats. Eind 2018 zullen de laatste productgroepen 

van het beheer van de openbare ruimte worden 

overgedragen aan Gouda.

(Zie Kerngegevens/Dienstverlening)

NIEUWE KOERS
Het strategisch plan 2017-2021 dat eind 2016 werd 

opgeleverd, is leidend voor de nieuwe koers die Cyclus 

vanaf 2017 voert. Cyclus gaat door als een effectieve en 

efficiënte uitvoeringsorganisatie, die op transparante 

en marktconforme wijze fungeert voor haar opdracht- 

gevers. De diensten hebben betrekking op afval-

inzameling, afvalbrengstations, reiniging, overslag, 

transport en de verwerking van het afval. De diensten 

met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte 

(BOR) worden tot 1 januari 2019 afgebouwd. De focus 

ligt op groei, standaardisatie en duurzaamheid en het 

bedrijf heeft een op innovatie gerichte mindset. Het 

strategisch plan krijgt concreet handen en voeten in 

de uitvoerings- en jaarplannen van de verschillende 

afdelingen.

INTERNE 
ORGANISATIE
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ORGANISATIESTRUCTUUR
De nieuwe koers vertaalt zich in de praktijk onder 

andere in een nieuwe organisatie, die kleiner is 

in omvang en die wordt gekenmerkt door een 

compacter management, korte hiërarchische lijnen 

en meer verantwoordelijkheid op de vloer. Cyclus 

startte 2017 met een nieuw managementteam 

dat geleid wordt door één directeur. Gedurende 

het jaar kreeg de omvorming concreet handen 

en voeten door reorganisaties op de afdelingen 

Bedrijfsbureau, Communicatie, Facilitaire Zaken 

en Informatievoorziening. Bovendien werden 

de BOR-functionarissen ondergebracht in één 

afdeling en namen we eind 2017 afscheid van de 

collega’s van de productgroepen Spelen, Groen en 

Verkeersregelinstallaties. Medewerkers waarvan de 

functie kwam te vervallen, kregen middels van-werk-

naar-werk-gesprekken begeleiding bij het zoeken 

naar nieuw werk binnen of buiten Cyclus en op hen 

was het Sociaal Plan van toepassing. In 2018 zal het 

laatste deel van de omvorming gerealiseerd worden.

STIJL VAN HET HUIS
Naast een andere organisatiestructuur vraagt de 

nieuwe koers ook om een andere manier van werken, 

om een andere stijl van het huis waarin leiderschap 

centraal staat. Om deze cultuurverandering te 

realiseren, is een meerjarig ontwikkelprogramma 

gestart. Binnen dit programma hebben collega’s 

met elkaar de nieuwe kernwaarden gedefinieerd: 

Vakkundig, Ondernemend, Eerlijk en Samen presteren. 

Ze zijn aan de slag gegaan met deze kernwaarden in 

concrete projecten en ze zijn met elkaar in gesprek 

over de strategie van het bedrijf.

PERSONEEL EN ORGANISATIE
Ook is gestart met het aanpassen van het 

personeelsbeleid aan de nieuwe cultuur. Daarbij 

komt de regie meer bij de medewerkers te 

liggen. In 2017 is een nieuw format voor meer 

uitgebreide functiebeschrijvingen ontwikkeld, is 

de verzuimcoach geïntroduceerd en is een nieuwe 

beoordelingssystematiek voorbereid. Hierbij komt 

de nadruk vanaf 2018 minder te liggen op het 

functioneren en meer op het voeren van het goede 

gesprek over ontwikkelen en bijdragen aan de 

organisatiedoelen.

Belangrijke pijlers die onlosmakelijk onderdeel blijven 

uitmaken van het personeelsbeleid zijn duurzame 

inzetbaarheid, investeren in opleiding en veilig werken 

en een actief verzuimbeleid (zie Kerngegevens/Perso-

neel & Organisatie). In 2017 is na een aanbesteding een 

nieuwe arbodienst gecontracteerd, die in 2018 zal hel-

pen met het vormgeven van een nieuw verzuimbeleid.

Extra aandacht ging dit jaar uit naar het werven en 

betrekken van beladers voor de flexibele schil.

ONTWIKKELEN
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van het 

bedrijf. Om te zorgen voor het vergroten, verdiepen en 

verbreden van het vakmanschap en te zorgen voor 

een flexibel en breed inzetbaar team opende Cyclus 

ook dit jaar de deuren van de Cyclus Academie. Binnen 

het brede opleidingsaanbod is het inwerkprogramma 

voor nieuwe medewerkers in 2017 naar een hoger 

plan getild en hebben de medewerkers van de 

afvalbrengstations en reiniging opleidingen gevolgd 

waardoor ze breder inzetbaar zijn. Voor 2018 staat het 

vergroten van strategische kennis centraal.

DIGITALISERING
Informatisering en digitalisering maken een grote 

vlucht. Of het nu gaat om beheer van areaalgegevens, 

het terugdringen van de formulierenstroom, het goed 

ontsluiten van data voor diftar of het optimaliseren van 

routes. In dat kader heeft de organisatie stappen gezet 

wat betreft het werken met aansturingstool Clear, zijn 

de voorbereidingen gestart voor het implementeren van 

online tools voor onder meer personeel & organisatie 

en diftardata en slaagden we met vlag en wimpel 

voor ISO 27001 voor informatie-beveiliging. Uiteraard 

houdt Cyclus rekening met de Wet bescherming 

persoonsgegevens, die in 2018 wordt vervangen door de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

DUURZAAM MATERIEEL
Vakmensen werken met goed materieel. In dat kader 

werden twee zijladers uit de vloot vervangen, kwam 

er een klein inzamelvoertuig bij en werd materieel 

ingehuurd. Cyclus schreef bovendien een Europese 

aanbesteding uit voor achterladers, waarvan er vier 

in 2018 geleverd zullen worden. Vier BOR-voertuigen 

werden in verband met de afbouw verkocht. Eind 2017 

bestond het wagenpark uit 84 voertuigen. Voor de 

afvalbrengstations schafte Cyclus nieuwe containers 

met klapnetten aan.

CONTINU VERBETEREN
Cyclus investeert continu in het kwaliteitsmanage-

mentsysteem om te blijven voldoen aan vragen, eisen 

en verwachtingen van verschillende stakeholders. 

Mooie stappen die gezet zijn in het verslagjaar, zijn het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek, de ontwikkeling 

van de nieuwe beleidsverklaring en het breder in de 

organisatie uitvoeren van de strategische risicobeoor-

deling. In 2017 was de organisatie in compliance met 

de eisen van de certificeringen ISO 9001, VCA** en 

Keurmerk Beeldschoon. Eind van het jaar kwam daar 

de ISO 27001 certificering bij voor informatiebeveiliging. 
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De interne en externe audits, de werkplekinspecties, de 

toolboxmeetings en de doorlopende Risico Inventarisa-

tie en Evaluatie leveren de uitvoeringsorganisatie door-

lopend stuurinformatie en handvatten op om continu 

te verbeteren op de terreinen kwaliteit, arbo en milieu. 

In het verslagjaar zijn bovendien de voorbereidingen 

gestart voor Groenkeur-certificering en MVO-certifi-

cering volgens de MVO prestatieladder, niveau 2 (zie 

Kerngegevens/Kwaliteit, Arbo en Milieu).

ONDERNEMINGSRAAD
De veranderingen in de organisatiestructuur en 

de nieuwe manier van werken stonden bovenaan 

de agenda van de Ondernemingsraad (OR). Er is 

veelvuldig gesproken over deze en hiervan afgeleide 

thema’s en de OR heeft hierover diverse advies- 

en instemmingsaanvragen behandeld. Naast de 

eigen vergaderingen en de overleggen met de 

WOR-bestuurder was de OR vertegenwoordigd 

in de plaatsing- en adviescommissie en diverse 

werkgroepen voor de uitwerking van verschillende 

P&O-thema’s, waaronder roosters, het medewerker-

tevredenheidsonderzoek en de functionerings- 

en beoordelingssystematiek. Ook vond er een 

strategiesessie plaats met (een afvaardiging van) de 

Raad van Commissarissen. De OR bracht dit jaar vijf 

maal een nieuwsbrief uit voor de achterban en de 

ureninzet bedroeg 700 uur (2016: 1350).

TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT 2017
Het boekjaar 2017 van Cyclus is afgesloten met een netto winst van € 608.000. De winst bestaat uit het 

regulier bedrijfsresultaat, resultaten met betrekking tot de reorganisatie, financiële baten en lasten en te betalen 

vennootschapsbelasting. Het regulier bedrijfsresultaat 2017 (voor belasting) bedroeg € 1.688.000 en nam ten opzichte 

van 2016 af met € 368.000.

FINANCIEEL

2017 2016

Afvalverwerking   €  -   €  -

Inzameling & reiniging  € 1.228  € 1.250

Beheer openbare ruimte  € 460  € 786

REGULIER BEDRIJFSRESULTAAT € 1.688   € 2.036

Reorganisatievoorziening  € 1.330   € 1.350

Bijzondere waardevermindering vaste activa  € 2.222 -  € -

BEDRIJFSRESULTAAT € 796   € 3.386

Financiële baten en lasten  €  28 -   € 29 -

RESULTAAT VOOR BELASTING € 768   € 3.357

Te betalen vennootschapsbelasting  €  160 -   € 250 -

RESULTAAT NA BELASTING € 608   € 3.107

FINANCIEEL RESULTAAT
(x 1.000)

Het financieel beleid van Cyclus is gericht op marktconforme tarieven voor haar aandeelhoudende klantgemeenten 

nu en in de toekomst enerzijds en een winstgevende en solvabele onderneming anderzijds. Dit vertaalt zich in een 

beleid dat gericht is op tariefsverlaging bij een gelijk dienstverleningsniveau door verlaging van de exploitatiekosten, 

innovatie en ontwikkeling van de dienstverlening door te investeren in nieuwe toepassingen, een minimaal benodigd 

winstniveau voor Cyclus en een solvabiliteitsnorm van meer dan 35%. Als gevolg van het beperkte winstniveau zal 

derhalve de ruimte voor dividenduitkering in de toekomst beperkt blijven. 
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Afvalverwerking
De afvalverwerkingsactiviteiten worden tegen 

kostprijs in rekening gebracht bij de deelnemende 

gemeenten. De omzet afvalverwerking is ten opzichte 

van het verslagjaar 2016 met 9,4% gestegen (2016: 

daling met 4,6%) tot € 11.859.000 door met name 

meer ingezamelde tonnages PMD. Onderdeel van de 

omzet zijn de ontvangen papiervergoedingen die ten 

gunste komen van de gemeenten en verantwoord zijn 

onder de rubriek 'verwerking overige afvalstoffen'.

Inzameling & reiniging
De omzet inzameling & reiniging is ten opzichte  

van 2016 met € 1.181.000 gestegen (2016: stijging  

€ 325.000). Deze stijging wordt mede veroorzaakt door 

een toename van de dienstverlening ten aanzien van 

inzameling en beheer inzamelmiddelen. Het regulier 

resultaat daalde € 22.000 tot € 1.228.000, ofwel 7,2% 

van de omzet (2016: 7,8%). Deze afname is met name 

het gevolg van meer project- en advieskosten.

Beheer openbare ruimte
De omzet beheer openbare ruimte is ten opzichte van 

2016 met 24,1% gedaald tot € 7.861.000 (2016: stijging 

0,35%). Deze daling is het directe gevolg van de 

afbouw van de activiteit beheer openbare ruimte. In 

dit kader is eind 2016 de eerste tranche overgedragen 

aan de gemeente Gouda. 

Het regulier netto resultaat, exclusief het aandeel van 

de reorganisatievoorzieningen, daalde met € 326.000 

tot € 460.000, ofwel 5,9% van de omzet (2016: 7,6%). 

Reorganisatievoorziening
In september 2015 hebben de aandeelhouders van 

Cyclus besloten de activiteiten met betrekking tot 

het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te 

staken en de organisatie af te slanken. Cyclus zal na 

deze operatie verder gaan als afvalbeheerorganisatie. 

Als gevolg van het besluit is ten laste van het 

resultaat in 2015 een reorganisatievoorziening 

gevormd (€ 6.200.000) voor de afkoop en begeleiding 

van de boven formatieve formatie. Ultimo 2017 is 

de reorganisatievoorziening geactualiseerd met als 

gevolg een vrijval van € 1.330.000 (2016: vrijval  

€ 1.350.000). De vrijval is verantwoord onder de 

rubriek 'overige kosten' en is met name het gevolg  

van het naar werk begeleiden van personeel.

De reorganisatievoorziening is gebaseerd op een 

inschatting van de boven formatieve medewerkers, 

het aantal dienstjaren, het basisinkomen en het 

sociaal plan. 

Bijzondere waardevermindering
Op 14 december 2017 hebben de aandeelhoudende 

klantgemeenten en Cyclus nieuwe dienstverlenings-

overeenkomsten ondertekend voor een periode van 

5 jaar, ingaande per 1 januari 2018. Onderdeel van 

deze nieuwe overeenkomsten is een structurele 

tariefsverlaging. Hierdoor zal de verwachte winst 

en de inkomende kasstroom van Cyclus afnemen. 

Als gevolg hiervan is er sprake van een duurzame 

waardevermindering van de huisvesting (Oostbaan 

1090). Deze is berekend op € 2.222.000 en in het 

boekjaar 2017 ten laste van het resultaat gebracht.

Vennootschapsbelasting
Cyclus is als gevolg van de wet 'modernisering 

vennootschapsbelastingplicht overheids-

ondernemingen' met ingang van 1 januari 2016 

belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

Gezien het karakter van de dienstverlening 

en afrekenwijze aan haar aandeelhoudende 

gemeenten heeft Cyclus een beroep op de 

samenwerkingsvrijstellingsregeling ingediend. 

Inmiddels is over belangrijke onderdelen van de 

activiteiten deze vrijstelling door de Belastingdienst 

toegepast en loopt het (horizontaal) overleg met 

de belastingdienst nog voor enkele resterende 

activiteiten van Cyclus. Voor de activiteit beheer 

openbare ruimte is de verwachting dat Cyclus niet in 

aanmerking komt voor de samenwerkingsvrijstelling. 

Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende 

gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016 

belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Het bedrag aan 'Te betalen vennootschapsbelasting' 

(25%) is een voorlopige inschatting en heeft 

betrekking op het resultaat beheer openbare ruimte 

en het resultaat op derden en niet aandeelhoudende 

gemeenten.
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Solvabiliteit 1)

Het balanstotaal nam in het boekjaar 2017 af met 

8,8% tot € 21.695.000 (2016: toename 17,5%). Deze 

afname is met name het gevolg van de bijzondere 

waardevermindering van de locatie Oostbaan.

Het eigen vermogen komt uit op 52,6% (norm ≥ 35%) 

van het balanstotaal (voor resultaatbestemming) ten 

opzichte van 45,8% ultimo 2016. 

Liquiditeit 2) en werkkapitaal
Het werkkapitaal nam in het boekjaar 2017 af met 

€ 820.000 en kwam uit op € 2.406.00-/- (2016: 

toename € 1.802.000). Deze afname is met name 

het gevolg van meer investeringen in materiële vaste 

activa. De current ratio2)  komt uit op 0,68 (2016: 0,78). 

 

Tot op heden heeft Cyclus investeringen (o.a. de 

nieuwbouw) gefinancierd met eigen middelen en 

wordt nauwelijks gebruik gemaakt van bancaire 

financiering. Als gevolg hiervan is het saldo aan liquide 

middelen (en vlottende activa) de afgelopen jaren 

afgenomen in verhouding tot het saldo aan vlottende 

passiva. Dit verklaart dat de current ratio2) lager is 

dan de gestelde norm (≥ 1) en Cyclus tijdelijk te maken 

heeft met een negatief werkkapitaal.

Rendement op het geïnvesteerd vermogen 3)

Het regulier bedrijfsresultaat nam in het boekjaar 

2017 af met € 368.000 tot € 1.668.000 (2016: afname 

€ 715.000). Deze afname is met name het gevolg 

van éénmalige resultaten in het boekjaar 2017. De 

boekwaarde van de vaste activa daalde met 8,5% tot 

€ 16.607.000 (2016: afname 0,5%). 

 

Derhalve daalde het rendement op het geïnvesteerd 

vermogen in het boekjaar 2017 tot 10,2% (2016: 11,2%). 

Rentedekkingsgraad 4)

Tot op heden heeft Cyclus investeringen gefinancierd 

met eigen middelen en wordt nauwelijks gebruik 

gemaakt van bancaire financiering. Derhalve wordt 

nog niet gestuurd op de rentedekkingsgraad.

TOELICHTING FINANCIËLE POSITIE

≥ 35% 52,6% 45,8%

≥ 1 0,68 0,78

≥ 6% 10,2% 11,2%

≥ 1,2 n.v.t. n.v.t.

FINANCIËLE KENTALLEN NORM 20162017

Solvabiliteit 1)

Liquiditeit 2)

Rendement geïnvesteerd vermogen 3)

Rentedekkingsgraad 4)

Toelichting berekening kentallen

1)  Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen *100%

2)  Verhouding (vlottende activa + liquide middelen) / vlottende passiva

3)  Verhouding regulier bedrijfsresultaat / vaste activa *100%

4)  Verhouding operationele kasstroom / rente en aflossingen
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ONTWIKKELINGEN

Nieuwe dienstverleningsovereenkomsten 
afvalbeheer
Op 14 december 2017 hebben de aandeelhoudende 

klantgemeenten en Cyclus nieuwe dienstverlenings-

overeenkomsten (DVO) ondertekend voor een periode 

van 5 jaar, ingaande per 1 januari 2018. Onderdeel 

van deze nieuwe overeenkomsten is een structurele 

tariefsverlaging die oploopt van 13% in 2018 tot 20% 

in 2019. De tariefsverlaging betreft een korting op de 

eenheidsprijzen, een verlaging van de winstopslag 

en het niet indexeren van de kosten in de jaren  2017 

t/m 2019. Daarnaast is afgesproken dat Cyclus op 

halfjaarbasis wordt bevoorschot.

Meerjarenraming 2018-2022
Op basis van de nieuwe overeenkomsten en de 

tariefsverlaging is de meerjarenraming opgesteld 

en zijn de omzet en kosten geprognosticeerd voor 

de komende planperiode op basis van genormeerde 

uitgangspunten en reorganisatiedoelstellingen. Als 

gevolg van het gewijzigd financieel beleid zal het 

regulier bedrijfsresultaat van Cyclus structureel op 

een lager niveau uitkomen en zal Cyclus beperkt 

winstgevend zijn en derhalve de in 2015 vastgestelde 

rendementseis niet direct meer realiseren (6%).

Bancaire financiering 
Cyclus heeft een financieringsovereenkomst ten 

bedrage van € 10,3 miljoen met nv Bank Nederlandse 

Gemeenten ten behoeve van de financiering van 

duurzame investeringen (€ 7.333.333 kasgeldlening) 

en werkkapitaalfinanciering (€ 3.000.000). Tot op 

heden heeft Cyclus investeringen gefinancierd uit 

eigen middelen en is nauwelijks gebruik gemaakt van 

de bancaire financiering. Op basis van de recente 

bevoorschottingsafspraak en de meerjarenraming 

zal Cyclus de financieringsbehoefte opnieuw in kaart 

brengen en in overleg treden met haar bank om de 

bestaande financiering te optimaliseren.

RISICO’S

Governance risico’s
Vanaf 1 januari 2016 hebben de gemeenten, 

als aandeelhouders van Cyclus, statutair meer 

bevoegdheden gekregen en stellen zij o.a. jaarlijks de 

(meerjaren)begroting en het investeringsplan vast. 

Dezelfde gemeenten zijn klant en sluiten DVO’s af 

met Cyclus. Cyclus en haar aandeelhouders hebben 

derhalve belang bij een goede onderlinge afstemming.

Reorganisatie risico’s
Cyclus is in transitie naar een nieuw afvalbeheerbedrijf. 

In dit kader wordt de activiteit BOR (directe en 

indirecte kosten) en de overhead van het afvalbeheer-

bedrijf (indirecte kosten) afgebouwd. Als gevolg 

hiervan zijn de afgelopen periode gedwongen dan wel 

vrijwillig medewerkers bij Cyclus uit dienst getreden. 

Cyclus loopt het risico dat het tijdelijk capaciteit moet 

inhuren om het gemis aan expertise op te vangen en 

niet aan executiekracht in te boeten. Cyclus onderkent 

dit en neemt hier passende maatregelen op.

Financiële risico’s
Het verwachte winstniveau van Cyclus zal, als gevolg 

van de tariefsverlaging en de afbouw van de activiteit 

beheer openbare ruimte, de komende jaren beperkt 

zijn. Dit betekent dat er in de exploitatie minder ruimte 

is dan voorheen om tegenvallers op te vangen. 

Rente- en kredietrisico’s
Cyclus loopt renterisico over de rentedragende 

kredietfaciliteit zodra deze kredietfaciliteit benut 

wordt. Met betrekking tot de kredietfaciliteit van 

de kredietinstelling heeft Cyclus N.V. ultimo 2017 

geen derivatencontracten afgesloten. Daarnaast 

heeft Cyclus geen significante concentraties van 

kredietrisico’s. Verkoop vindt plaats aan afnemers die 

voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van Cyclus.
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BERICHT VAN DE RAAD 
VAN COMMISSARISSEN

Daarnaast is hard gewerkt aan het bereiken van 

overeenstemming met de opdrachtgevers over de 

nieuwe dienstverleningsovereenkomsten, binnen de 

kaders die in de vergadering van aandeelhouders zijn 

geformuleerd ten aanzien van marktconformiteit en 

efficiënte bedrijfsvoering. De Raad spreekt zijn grote 

waardering uit voor het bereikte resultaat.

In het strategisch meerjarenplan is de groeidoelstelling 

expliciet benoemd. Gedurende het jaar heeft Cyclus 

gesprekken gevoerd met verscheidene gemeenten om 

haar dienstverlening aan te bieden en uit te breiden. Met 

de gemeente Krimpen aan den IJssel is verkend of de 

uitvoering van de dienstverlening door Cyclus mogelijk 

is. De aandeelhouders van Cyclus hebben toestemming 

gegeven aan de directeur om, onder mandaat aan 

de Raad van Commissarissen, tot een DVO te komen. 

Daartoe hebben de aandeelhouders ook ingestemd met 

uitgifte van nieuwe aandelen aan deze gemeente.

De Raad van Commissarissen is begonnen met 

een brainstorm over de toekomst van Cyclus. Hij 

heeft daartoe drie sessies gehouden, gericht op 

de beantwoording van de vraag waar, gelet op 

de ontwikkelingen in de afvalbranche, het bedrijf 

staat over 10 tot 15 jaar. De Raad werkt samen met 

de directeur enkele scenario’s uit. De Raad heeft 

het voornemen om in de tweede helft van 2018 

een eerste toekomstverkenning te hebben met de 

aandeelhouders.

GOVERNANCE
In oktober 2017 heeft de heer William Bontes zijn 

lidmaatschap van de Raad beëindigd. In overleg met 

de aandeelhouders is bepaald dat de Raad zijn werk 

vooralsnog met vier leden voortzet.

De Raad heeft in 2017 vijf keer regulier vergaderd. 

Daarnaast heeft hij conform de WOR een keer met 

de OR overleg gevoerd (artikel 24-overleg), waarin de 

huidige ontwikkelingen binnen het bedrijf, alsook de 

toekomst van het bedrijf besproken zijn.

Gedurende het jaar heeft de voorzitter van 

de Raad van Commissarissen vier maal een 

aandeelhoudersvergadering bijeen geroepen teneinde, 

naast de reguliere onderwerpen, de implementatie 

van de besluiten uit 2015 vast te stellen en de 

voortgang van de totstandkoming van nieuwe DVO’s te 

ondersteunen.

VOORSTEL VASTSTELLEN
JAARREKENING EN WINSTBESTEMMING
De door het bestuur opgemaakte en door de 

commissarissen mede ondertekende jaarrekening 

over 2017 gaat vergezeld van alle wettelijk vereiste 

aanvullende gegevens en het door het bestuur 

opgemaakte bestuursverslag. De jaarrekening is 

voorzien van een goedkeurende verklaring van 17 mei 

2018 van PricewaterhouseCoopers overeenkomstig 

artikel 34 van de statuten.

De winst van de vennootschap over 2017 bedraagt 

€ 608.250

De bestuurder en Raad van Commissarissen doen 

jaarlijks, bij het vaststellen van de jaarrekening en 

conform artikel 36 van de statuten, een voorstel voor 

winstsbestemming en bij voldoende ruimte tevens een 

voorstel tot dividenduitkering.

Het jaar 2017 is voor Cyclus een intensief en hectisch jaar geweest. Met betrekking tot de organisatie zijn de 
werkzaamheden voortgezet voor wat betreft de afbouw van BOR en de omvorming van het afvalbeheerbedrijf. 
Ook is een begin gemaakt met een proces van cultuurverandering aan de hand van de nieuwe kernwaarden 
van Cyclus.
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Met inachtneming van de statuten stellen wij de 
AVA voor:

•  de hierbij aangeboden jaarrekening 2017 vast te 

stellen;

•  de directeur van Cyclus en de Raad van 

Commissarissen te dechargeren voor het in 2017 

gevoerde bestuur, respectievelijk het gehouden 

toezicht;

•  in te stemmen dat de winst wordt toegevoegd aan 

de overige reserves.

•  in te stemmen dat ten laste van de overige reserves 

eenmalig een dividend uitgekeerd wordt van  

€ 3.000.000 conform besluitvorming AVA d.d.  

14 december 2017;

Cyclus is in ontwikkeling. Van de medewerkers wordt 

grote inzet gevraagd om de vele veranderingen 

constructief vorm te geven. De Raad spreekt zijn 

waardering uit naar de medewerkers van Cyclus om 

in een fase van reorganisatie en omvorming toch een 

topprestatie te leveren. De voorgenomen groei geeft 

een belangrijke impuls aan de versterking van de 

positie van het bedrijf. Het vertrouwen in een toekomst 

waarin Cyclus een rol zal spelen in de circulaire 

economie, is nadrukkelijk aanwezig.

Raad van Commissarissen

J.H.A.A. Prins 

Voorzitter

Moordrecht, 17 mei 2018

39



JAARREKENING
2017

CYCLUS JAARVERSLAG 2017  |  SAMEN SCHAKELEN NAAR CIRCULAIR40



BALANS PER 31 DECEMBER 2017
VOOR RESULTAATBESTEMMING
Bedragen in duizenden euro’s

ACTIVA 31 DECEMBER 
2017

31 DECEMBER
2016

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1  9.716 12.027

Containers 1  4.119 3.096

Wagenpark 1  1.913  2.013 

Overige vaste bedrijfsmiddelen 1 859  1.023 

 16.607  18.159 

VLOTTENDE ACTIVA

Handelsvorderingen 2  1.082  634 

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt 

deelgenomen 3  1.225  1.487 

Belastingen en premies  938  653 

Overige vorderingen en overlopende activa 4  164   185 

 3.409  2.959 

LIQUIDE MIDDELEN 5  1.679  2.673 

TOTAAL  21.695  23.791 
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PASSIVA 31 DECEMBER 
2017

31 DECEMBER
2016

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal 6  3.198  3.198 

Agio 7  813  813 

Overige reserves 8  6.789  3.787 

Onverdeelde winst 9 608  3.107

 11.408  10.905 

VOORZIENINGEN 10  2.793  5.668 

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers  5.123 4.597 

Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt 

deelgenomen 11  649  961 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  776  631 

Overige schulden en overlopende passiva 12 946  1.029 

 7.494  7.218 

TOTAAL  21.695  23.791 
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WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2017
Bedragen in duizenden euro’s

2017 2016

Netto-omzet afvalverwerking 1  11.859 10.837

Netto-omzet inzameling & reiniging 2 17.158 15.977

Netto-omzet beheer openbare ruimten 3 7.861 10.360

Overige bedrijfsopbrengsten 4 483 148

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN  37.361 37.322

Uitbesteed werk en andere externe kosten 5 21.207 19.493

Salarissen en sociale lasten 6  7.761 8.752

Afschrijvingen op materiële vaste activa 7  1.418 1.363

Overige waardeveranderingen op materiële vaste activa 8 2.222 -

Overige bedrijfskosten 9 3.957 4.328

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 36.565 33.936

BEDRIJFSRESULTAAT  796 3.386

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10  - 5

Rentelasten en soortgelijke kosten 10  28- 34-

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN  28- 29-

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN  768 3.357

Belastingen 11 160- 250-

RESULTAAT NA BELASTINGEN 608 3.107
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KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2017
Bedragen in duizenden euro’s

2017 2016

BEDRIJFSRESULTAAT 796 3.386

Aanpassingen voor:   

Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.418  1.363

Overige waardeverminderingen materiële vast activa 2.222 -

Mutatie voorzieningen 2.875-  1.397- 

Verandering in werkkapitaal:   

Vlottende activa 450- 972-

Kortlopende schulden 276 2.277

Overige mutaties:   

Rentebaten  - 5

Belastingen 160- 250-

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 1.227  4.412 

Investeringen in materiële vaste activa 2.147-  1.274-

Desinvesteringen in materiële vaste activa 59  3 

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN 2.088-  1.271-

Betaald dividend 105- -

Rentelasten 28-  34- 

Mutatie rekening-courantkrediet -  438 -

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 133- 472-

TOENAME/ AFNAME GELDMIDDELEN 994- 2.669

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:   

Stand per 1 januari  2.673  4

Mutatie boekjaar  994-  2.669

STAND PER 31 DECEMBER 1.679 2.673
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ACTIVITEITEN
Cyclus is in 2001 ontstaan uit een fusie van een aantal 

gemeentelijke afvalinzameling- en reinigingsdiensten. 

Vanaf 2003 is Cyclus een naamloze vennootschap, 

waarvan de aandelen in handen zijn van de twaalf 

gemeenten (vanaf 1 januari 2015 door fusie nog acht) 

in de regio's Midden-Holland en Rijnstreek waarvoor 

Cyclus werkzaam is. Aan deze gemeenten (en in be-

perktere mate ook aan bedrijven) worden verschillende 

diensten aangeboden op het gebied van afvalinzame-

ling, advisering, afvalverwerking, reiniging en beheer 

van openbare ruimten en bedrijfsterreinen.

In september 2015 hebben de aandeelhouders van 

Cyclus besloten de activiteiten met betrekking tot het 

beheer en onderhoud van de openbare ruimte te staken 

en de organisatie af te slanken. Cyclus zal na deze 

operatie verder gaan als afvalbeheerorganisatie. De 

afbouw van de activiteiten met betrekking tot het beheer 

en onderhoud van de openbare ruimte zal plaats vinden 

in drie tranches tot 1 januari 2019 (einde contract).

VESTIGINGSADRES
Cyclus is gevestigd aan de Oostbaan 1090 te 

Moordrecht (gemeente Zuidplas) en is ingeschreven 

bij het handelsregister onder nummer 24349854.

SCHATTINGEN
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het 

opstellen van de jaarrekening vormt de directie van 

Cyclus zich verschillende oordelen en schattingen die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening op-

genomen bedragen. Indien het voor het geven van het 

in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, 

is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 

de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 

toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

VERBONDEN PARTIJEN 
Cyclus realiseert het grootste gedeelte van haar 

omzet bij de acht aandeelhoudende gemeenten 

(=verbonden partijen). De transacties bestaan uit 

de afname van diensten van Cyclus (inzameling, 

reiniging, verwerking van afval en beheer van de 

openbare ruimte) op basis van met de gemeenten 

onder normale marktomstandigheden afgesloten 

multilaterale en bilaterale overeenkomsten.

1. ALGEMENE
TOELICHTING

TOELICHTING OP HET 
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens 

de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten. De betaalde 

interest en betaalde dividenden worden opgenomen 

onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen 

plaatsvindt, worden niet in het kasstroomoverzicht 

opgenomen.

2. ALGEMENE
GRONDSLAGEN

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 

Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslag-

geving. 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 

opgenomen voor de nominale waarde. Tenzij anders is 

aangegeven zijn alle bedragen vermeld in duizenden 

euro's.

VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR 
De gehanteerde grondslagen van waardering en 

resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar.

OPERATIONAL LEASING 
Bij Cyclus kunnen er leasecontracten bestaan waarbij 

een groot deel van de voor- en nadelen die aan de 

eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap 

ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord 

als operational leasing. Leasebetalingen worden, 

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van 

de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-

verliesrekening over de looptijd van het contract.
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KORTLOPENDE SCHULDEN 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. 

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 inachtneming 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 netto-omzet betreft de opbrengst voor de 

aan afnemers (derden) geleverde goederen en 

diensten. De vergoedingen voor de afvalverwerking 

en inzamelings- en reinigingstaken worden 

gedeeltelijk op voorschotbasis aan gemeenten 

gefactureerd. De afrekening vindt plaats op basis van 

het aantal aansluitingen, het aantal gerealiseerde 

containerledigingen, het aantal uren inzet en de 

verwerkte tonnages per afvalsoort tegen de feitelijke 

verwerkingstarieven en wordt verantwoord 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 vaste bedragen gefactureerd en 

verantwoord naar rato van de geleverde prestaties.

PERIODIEK BETAALBARE BELONINGEN
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond 

van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 

werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

PENSIOENEN
De pensioenverplichtingen van Cyclus N.V. zijn 

ondergebracht bij het ABP. Het ABP kan worden 

aangemerkt als een bedrijfstakpensioenfonds. 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

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De bedrijfsgebouwen, containers, het wagenpark en 

de overige vaste bedrijfsmiddelen worden gewaar-

deerd op aanschafwaarde, verminderd met de 

cumulatieve lineaire afschrijvingen en cumulatieve 

bijzondere waardeverminderingen. Terreinen worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Cyclus beoordeelt op balansdatum of er aanwijzingen 

zijn dat een vast actief, zijnde een kasstroomgene-

rerende eenheid, onderhevig is aan een bijzondere 

waardevermindering (impairment). In dat geval wordt 

de realiseerbare waarde van het actief berekend en 

vergeleken met de boekwaarde. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van 

een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. Als 

realiseerbare waarde wordt de directe opbrengst-

waarde gehanteerd of, indien deze waarde hoger is, 

de indirecte bedrijfswaarde.

VORDERINGEN
De vorderingen worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen.   

 

LIQUIDE MIDDELEN 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden 

en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 

opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde.   

   

VOORZIENINGEN 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 

afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk 

is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 

en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 

schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde met uitzondering van de 

jubileumvoorziening, deze wordt opgenomen tegen 

contante waarde.

3. GRONDSLAGEN VOOR 
DE WAARDERING VAN 
ACTIVA EN PASSIVA

4. GRONDSLAGEN VOOR 
DE BEPALING VAN 
HET RESULTAAT
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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. 

AFSCHRIJVINGEN 
De afschrijving op 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. Boekwinsten en -verliezen bij 

verkoop van materiële vaste activa zijn opgenomen 

onder de overige bedrijfsopbrengsten.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN  
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 

verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. 

Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op 

de ontvangen leningen.

BELASTINGEN
Cyclus is als gevolg van de wet 

'modernisering vennootschapsbelastingplicht 

overheidsondernemingen' met ingang van 

1 januari 2016 belastingplichtig voor de 

vennootschapsbelasting. Gezien het karakter 

van de dienstverlening en afrekenwijze aan haar 

aandeelhoudende gemeenten heeft Cyclus een 

beroep op de samenwerkingvrijstellingsregeling 

ingediend. Inmiddels is over belangrijke 

onderdelen van de activiteiten deze vrijstelling 

door de Belastingdienst toegepast en is voor 

enkele resterende activiteiten van Cyclus nog 

beleidsvorming belastingdienst onderhanden. Voor 

de activiteit Beheer Openbare Ruimte is nog steeds 

onzeker of Cyclus in aanmerking komt voor de 

samenwerkingsvrijstelling. 

Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende 

gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016 

belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

RENTE- EN KASSTROOMRISICO
Cyclus N.V. loopt renterisico over de rentedragende 

kredietfaciliteit zodra deze kredietfaciliteit benut 

wordt. Met betrekking tot de kredietfaciliteit van de 

kredietinstelling heeft Cyclus N.V. ultimo 2017 geen 

derivatencontracten afgesloten.

KREDIETRISICO
Cyclus N.V. heeft geen significante concentraties van 

kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers die 

voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van Cyclus 

N.V.    

LIQUIDITEITSRISICO
Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank 

Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt 

maximaal € 10.333.333 en is onderverdeeld in 

een kasgeldlening (€ 7.333.333) en een rekening-

courantkrediet (€ 3.000.000). Als zekerheden 

zijn aan de BNG verstrekt: het hypotheekrecht 

op onroerende zaken, het eerste pandrecht op 

debiteurenvorderingen, bedrijfsinventaris en 

vorderingen op deelnemende gemeenten uit hoofde 

van met deze gemeenten gesloten overeenkomsten. 

 

Van de kasgeld faciliteit is in 2017 slechts in geringe 

mate en kortstondig gebruik gemaakt. Voorts beschikt 

de onderneming ultimo boekjaar over € 1.679.000 aan 

liquide middelen (2016: € 2.673.000).

5. FINANCIËLE 
INSTRUMENTEN EN 
RISICOBEHEERSING
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TOELICHTING OP DE BALANS
PER 31 DECEMBER 2017
Tabelbedragen in duizenden euro’s

BEDRIJFS- 
GEBOUWEN  

EN
-TERREINEN CONTAINERS

WAGEN-
PARK

OVERIGE 
VASTE 

BEDRIJFS- 
MIDDELEN TOTAAL

Aanschafwaarde per 1 januari 2017 19.493   7.900   8.788  2.891   39.072 

Investeringen  71   1.456   567  53   2.147 

Desinvesteringen 445-  135-  619-  51-  1.250-

AANSCHAFWAARDE PER 31 DECEMBER 2017  19.119   9.221  8.736  2.893   39.969 

Cum. afschr. per 1 januari 2017  7.466- 4.804-  6.775-  1.868- 20.913-

Afschrijvingen  160-  385-  659-  214-  1.418-

Bijzondere waardeveranderingen  2.222- - - -  2.222-

Cum. afschr. desinvesteringen 445  87  611   48  1.191 

CUM. AFSCHR. PER 31 DECEMBER 2017  9.403-  5.102-  6.823-  2.034-  23.362-

Boekwaarde per 1 januari 2017  12.027  3.096  2.013  1.023  18.159 

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2017  9.716  4.119  1.913 859  16.607 

AFSCHRIJVINGSPERCENTAGES 0-10% 7-20% 8-14% 7-33%

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa zijn  

als volgt gespecificeerd:

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen 

machines en installaties, automatisering en inventaris.

Op 14 december 2017 hebben de aandeelhoudende 

gemeenten en Cyclus nieuwe dienstverleningsover-

eenkomsten ondertekend voor een periode van 5 

jaar, ingaande per 1 januari 2018. Onderdeel van deze 

nieuwe overeenkomsten is een structurele tariefs-

verlaging. De tariefsverlaging heeft een negatieve 

invloed op de winst en de inkomende kasstroom 

van Cyclus. Dit heeft ook invloed op de realiseerbare 

waarde van de huisvesting (Oostbaan 1090), waardoor 

er sprake is van een duurzame waardevermindering. 

VASTE ACTIVA

De duurzame waardevermindering is op basis van een 

taxatierapport uit 2015 en rekening houdend met de 

ontwikkelingen in de vastgoedmarkt over de laatste 

jaren bepaald op € 2.222.000 en in het boekjaar 2017 

ten laste van het resultaat gebracht.

De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking 

komende activa bedroeg per 31 december 2017 € 26,5 

miljoen exclusief omzetbelasting (2016: € 25,1 miljoen).
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VLOTTENDE ACTIVA

2. HANDELSVORDERINGEN 2017 2016

Handelsvorderingen  1.089  641 

Voorziening wegens mogelijke 

oninbaarheid  7-  7-

Stand per 31 december  1.082  634 

Dit betreft vorderingen op inwoners, gemeenten en com-

merciële instellingen. Voor deze vorderingen is wegens 

mogelijke oninbaarheid een voorziening gevormd. De 

looptijd van deze vorderingen is korter dan een jaar.

3. VORDERINGEN OP 
PARTICIPANTEN EN 
MAATSCHAPPIJEN WAARIN WORDT 
DEELGENOMEN 2017 2016

Vorderingen en afrekeningen 

gemeenten  1.225  1.487 

Stand per 31 december  1.225   1.487  

Dit betreft vorderingen op deelnemende gemeenten 

uit hoofde van de afgesloten multilaterale en 

bilaterale dienstverleningsovereenkomsten voor 

aangeleverde afvalstoffen en uitgevoerde diensten en 

eindafrekeningen over het boekjaar. De looptijd van de 

vorderingen is korter dan een jaar.

4. OVERIGE VORDERINGEN EN 
OVERLOPENDE ACTIVA 2017 2016

Diverse vorderingen en overlopende 

activa 164  185 

Stand per 31 december 164  185 

Dit betreft nog te ontvangen bedragen met betrekking 

tot het boekjaar en vooruitbetaalde kosten met 

betrekking tot het komend boekjaar. De looptijd van  

de vorderingen en overlopende activa is korter dan 

een jaar.

5. LIQUIDE MIDDELEN 2017 2016

Saldo bankrekeningen 1.675  2.669 

Kassen 4 4

Stand per 31 december 1.679 2.673

Op balansdatum beschikt de onderneming over  

€ 1.679.000 aan liquide middelen (2016: € 2.673.000).  

Ten opzichte van het boekjaar 2016 is dit een afname 

van € 994.000. Dit is per saldo het gevolg van beperk-

te onttrekkingen van de reorganisatievoorziening in 

het boekjaar, het investeringsniveau en een positief 

bedrijfsresultaat. 

Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank 

Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt 

maximaal  € 10.333.333 en is onderverdeeld in een 

kasgeldfaciliteit (€ 7.333.333) en een rekening-

courantfaciliteit (€ 3.000.000). Als zekerheden 

zijn aan de BNG verstrekt: het hypotheekrecht 

op onroerende zaken, het eerste pandrecht op 

debiteurenvorderingen, bedrijfsinventaris en 

vorderingen op deelnemende gemeenten uit hoofde 

van met deze gemeenten gesloten overeenkomsten.

Tijdelijke overschotten aan liquiditeiten worden 

ondergebracht op spaarrekeningen van de Rabobank. 

Alle liquiditeiten staan ter vrije beschikking.

EIGEN VERMOGEN

2017 2016

Geplaatst kapitaal  3.198  3.198 

Agio  813  813 

Overige reserves  6.789  3.787 

Resultaat boekjaar 608 3.107

Stand per 31 december 11.408 10.905

VERLOOP PER POST EIGEN VERMOGEN

6. GEPLAATST KAPITAAL 2017 2016

Stand per 1 januari  3.198  3.198 

Mutaties - -

Stand per 31 december 3.198 3.198

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt  

€ 7.500.003 en is verdeeld in 1.071.429 aandelen met 

een nominale waarde van € 7. Hiervan zijn 456.855 

aandelen geplaatst en volgestort.

7. AGIO 2017 2016

Stand per 1 januari  813  813 

Mutaties - -

Stand per 31 december 813 813

8. OVERIGE RESERVES 2017 2016

Stand per 1 januari  3.787 9.562 

Toevoeging uit resultaatsbestemming 3.002 5.775-

Stand per 31 december 6.789 3.787

CYCLUS JAARVERSLAG 2017  |  SAMEN SCHAKELEN NAAR CIRCULAIR48



9. ONVERDEELDE WINST 2017 2016

Stand per 1 januari  3.107 5.775-

Mutatie winstbestemming vorig 

boekjaar  3.107 - 5.775

Mutatie winst boekjaar 608 3.107

Stand per 31 december 608 3.107

RESULTAATBESTEMMING EN 
DIVIDENDUITKERING 2016
De winst over het boekjaar 2016 ten bedrage van  

€ 3.107.000 is overeenkomstig het voorstel van bestuur 

en Raad van Commissarissen en overeenkomstig 

het besluit van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders toegevoegd aan de overige reserves.

Winst over het boekjaar 2016 €  3.107

Uit te keren dividend:  

456.855 aandelen à € 0,23 per aandeel € 105-

Saldo € 3.002

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING EN 
DIVIDENDUITKERING 2017
Het bestuur en Raad van Commissarissen stellen 

voor, met inachtneming van hetgeen ter zake in 

artikel 36 van de statuten is geregeld, de winst over 

het boekjaar, en een deel van de overige reserves, 

totaal ten bedrage van € 3.000.000 uit te keren als 

dividend. De hoogte van deze dividenduitkering is 

bepaald op de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders d.d. 14 december 2017. Na inhouding van 15% 

dividendbelasting resteert een netto uitkering van  

€ 5,58 per aandeel.

Winst over het boekjaar 2017 €  608 

Voorstel uit te keren dividend:  

456.855 aandelen à € 6,57 per aandeel € 3.000-

Ten laste van de overige reserves € 2.392-

VOORZIENINGEN

10. VOORZIENINGEN 2017 2016

Personeel en organisatiekosten  2.793  4.899 

Onderhoud gebouwen en installaties - 769

Stand per 31 december 2.793 5.668

Waarvan een looptijd langer dan 1 jaar 1.430 4.619

Waarvan een looptijd langer dan 5 jaar - -

VERLOOP PER VOORZIENING

VOORZIENING PERSONEEL EN 
ORGANISATIEKOSTEN 2017 2016

Stand per 1 januari  4.899  6.369 

Dotatie reorganisatievoorziening  - -

Onttrekking reorganisatievoorziening 751-  115- 

Vrijval reorganisatievoorziening  1.330-  1.350- 

Mutaties jubileumvoorziening 25- 5-

Stand per 31 december 2.793 4.899

De voorziening voor personeel en organisatiekosten 

betreft de personeelskosten die betrekking 

hebben op loonkosten van ex-werknemers of 

arbeidsongeschiktheid, voorziene kosten voor het 

doen van organisatieaanpassingen en een voorziening 

voor jubileumuitkeringen. 

In september 2015 hebben de aandeelhouders van 

Cyclus besloten de activiteiten met betrekking tot 

het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te 

staken en de organisatie af te slanken. Cyclus zal na 

deze operatie verder gaan als afvalbeheerorganisatie. 

Als gevolg hiervan is ten laste van het resultaat 2015 

een reorganisatievoorziening gevormd (€ 6.200.000) 

voor de afkoop en begeleiding van de bovenformatieve 

formatie. Op 13 september 2016 is met de vakbonden 

het sociaal plan ondertekend.

Ultimo 2017 is de reorganisatievoorziening geactuali-

seerd met als gevolg een vrijval van € 1.330.000. De 

vrijval is verantwoord onder de rubriek 'overige kosten'.

De reorganisatievoorziening is gebaseerd op een 

inschatting van de bovenformatieve medewerkers, 

het aantal dienstjaren, het basisinkomen en het 

sociaal plan. 

De jubileumvoorziening is opgenomen tegen contante 

waarde, uitgaande van een disconteringsfactor van 1%. 

Hierbij is rekening gehouden met individueel ingeschatte 

blijfkansen. Er is geen rekening gehouden met sterfte-

kansen omdat het effect daarvan op de omvang van de 

voorziening naar verwachting verwaarloosbaar is.

VOORZIENING ONDERHOUD 
GEBOUWEN EN INSTALLATIES 2017 2016

Stand per 1 januari 769  696 

Onttrekkingen 33-  227-

Dotaties - 300

Vrijval 736- -

Stand per 31 december - 769
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De voorziening betreft het voorgenomen groot 

onderhoud - overeenkomstig het opgestelde 

onderhoudsplan - aan de overslagstations te Alphen 

aan den Rijn en Gouda. Op 14 december 2017 hebben 

de aandeelhoudende klantgemeenten en Cyclus 

nieuwe dienstverleningsovereenkomsten ondertekend 

voor een periode van 5 jaar, ingaande per 1 januari 

2018. Als gevolg hiervan is de voorziening vrijgevallen 

ten gunste van de overige bedrijfskosten. Uitgaven 

met betrekking tot groot onderhoud worden vanaf 1 

januari 2018 geactiveerd en afschrijvingen. 

KORTLOPENDE SCHULDEN

11. SCHULDEN AAN PARTICIPANTEN 
EN MAATSCHAPPIJEN WAARIN 
WORDT DEELGENOMEN 2017 2016

Nog te betalen facturen en 

afrekeningen gemeenten  649  961 

Stand per 31 december  649  961 

Dit betreft schulden aan deelnemende gemeenten uit 

hoofde van de afgesloten multilaterale en bilaterale 

dienstverleningsovereenkomsten voor aangeleverde 

afvalstoffen en uitgevoerde diensten en afrekeningen 

met de gemeenten met betrekking tot het boekjaar.

12. OVERIGE SCHULDEN EN 
OVERLOPENDE PASSIVA 2017 2016

Nog te ontvangen inkoopfacturen  288  402 

Nog te betalen personeelskosten  552  464 

Vooruitontvangen bedragen  -  - 

Overige schulden en overlopende 

passiva 106 163

Stand per 31 december 946 1.029

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

VERPLICHTINGEN
Dit betreft de met derden aangegane verplichtingen 

terzake van inkoop, huur en operational lease die niet 

in de balans zijn opgenomen. 

2017 2016

Inkoopverplichtingen 598  1.426 

Leaseverplichtingen  113  218 

Huurverplichtingen  56  89 

Investeringsverplichtingen  728  111 

Waarvan een looptijd langer dan 1 jaar, 

korter dan 5 jaar 57 746

Waarvan een looptijd langer dan 5 jaar - -

De inkoopverplichtingen betreffen een meerjarig 

onderhoudscontract ten behoeve van materieel. De 

lease- en huurverplichtingen zijn opgenomen voor de 

resterende looptijd van deze contracten. Ten opzichte 

van 2016 zijn deze verplichtingen per saldo afge-

nomen, enerzijds door beëindiging van contracten 

en anderzijds door normale doorloop en afloop van 

contractduur.

De investeringsverplichtingen betreffen voertuigen 

waarvan de aankoop reeds in 2017 is gedaan, maar de 

levering pas in 2018 heeft plaatsgevonden.

CLAIM
ROYAL HASKONING

Cyclus heeft een vordering jegens DHV ingesteld uit 

hoofde van toerekenbare tekortkoming in de dienst-

verlening bij de begeleiding van de aanbestedingspro-

cedure voor de realisatie van de nieuwe huisvesting 

in de jaren 2013 t/m 2016. De gevorderde hoofdsom 

bedraagt € 206.000 De zaak is in eerste aanleg afge-

wezen. Inmiddels is hoger beroep ingesteld.

De mogelijk uit deze claim voortvloeiende opbrengs-

ten zullen na toewijzing van de claim door de rechter 

aan het resultaat worden toegevoegd.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2017
Tabelbedragen in duizenden euro’s

1. NETTO-OMZET AFVALVERWERKING

De netto-omzet 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.

2017 2016

Overslag en verwerking restafval 5.576 5.779

Overslag en verwerking groente-, 

fruit- en tuinafval (GFT) 1.840 1.731

Verwerking overige afvalstoffen 1.785 695

Inwonerbijdrage (vaste kosten) 2.636 2.564

Overige diensten 22 68

Totaal netto-omzet afvalverwerking 11.859 10.837

De omzet afvalverwerking is ten opzichte van 

2016 totaal gestegen met € 1.022.000 met name 

veroorzaakt door hoger ingezameld tonnage PMD; 

De verwerkingskosten restafval namen wel af door 

minder verwerkte tonnages (diftar).

Onderdeel van de omzet zijn de ontvangen 

papiervergoedingen die ten gunste komen van de 

gemeenten en verantwoord zijn onder de rubriek 

'verwerking overige afvalstoffen'.

2. NETTO-OMZET INZAMELING & REINIGING

De netto-omzet inzameling & reiniging betreft 

in hoofdzaak de inzameling van huishoudelijke 

afvalstoffen, de reiniging van straten en openbare 

ruimten, het beheer van de afvalbrengstations 

en het verzorgen van afvaltransporten. Onder 

de overige diensten vallen gladheidbestrijding, 

beheer inzamelmiddelen, reinigingsinspectie 

etcetera. Alle taken zijn vastgelegd in bilaterale 

dienstverleningsovereenkomsten.

2017 2016

Verwijdering huishoudelijke 

afvalstoffen 7.006 6.382

Reiniging 3.779 3.418

Afvalbrengstations en transport 2.756 2.441

Overige diensten 3.617 3.736

Totaal netto-omzet inzameling & 

reiniging 17.158 15.977

De netto-omzet inzameling & reiniging is in vergelij-

king met 2016 met € 1.181.000 toegenomen. Deze 

stijging wordt mede veroorzaakt door een toename 

van de dienstverlening (met name in gemeente Zuid-

plas) ten aanzien van inzameling en inzamelmiddelen-

beheer.

3. NETTO-OMZET BEHEER OPENBARE RUIMTEN

De netto-omzet 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 kinderboerderijen en openbare tuinen en parken, 

markt/evenementen en havenbeheer. Alle taken zijn 

vastgelegd in bilaterale overeenkomsten.

2017 2016

Wegen en verkeer 2.860 4.492

Groen en sport 2.804 3.611

Rioleringen 1.616 1.660

Water 83 85

Overig 498 512

Totaal netto-omzet beheer openbare 

ruimten 7.861 10.360

De netto-omzet beheer openbare ruimten is ten 

opzichte van van 2016 per saldo met € 2.499.000 

gedaald als gevolg van de overgedragen taken eerste 

tranche aan de gemeente Gouda en daardoor ook 

afname van éénmalige opdrachten. 

Overige mutaties binnen de beheerscategorieën zijn 

het gevolg van wijzigingen in de verdeling van de 

operationele budgetten en eenmalige opdrachten.

2017 2016

4. OVERIGE 
BEDRIJFSOPBRENGSTEN  483  148 

De overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 

2016 gestegen met € 335.000. Deze opbrengsten 

bestaan voornamelijk uit diverse soorten 

dienstverlening zoals het onderhoud van materieel 

van derden, huuropbrengsten en projectmatige 

dienstverlening inzake afvalbeheer aan gemeenten, 

alsmede opbrengsten met een incidenteel karakter.
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5. UITBESTEED WERK EN  
EXTERNE KOSTEN 2017 2016

Deze post kan als volgt worden 

gespecificeerd:

Verwerking restafval 5.470 6.107

Verwerking groente-, fruit- en 

tuinafval (GFT) 1.563 1.407

Verwerking overige afvalstoffen 1.223 421-

Inzameling door derden 504 349

Inhuur tijdelijk personeel 5.737 4.757

Transport- en containerkosten 2.766 2.655

Uitbesteed werk openbare ruimten 3.507 4.304

Overig uitbesteed werk 437 335

Totaal uitbesteed werk en externe 

kosten 21.207 19.493

De kosten van verwerking restafval zijn ten opzichte 

van 2016 met € 637.000 afgenomen als gevolg van 

afgenomen tonnages. Het tegenovergestelde geldt 

voor overige afvalstoffen (stijging van € 1.644.000), 

voornamelijk veroorzaakt door de ingezamelde 

hoeveelheden PMD.

De kosten van inhuur van personeel zijn € 980.000 

hoger dan in 2016 als gevolg een toename van het 

aantal ingehuurde medewerkers, deels omzet-

gerelateerd, deels als gevolg van de reorganisatie  

bij BOR. 

De kosten voor uitbesteed werk openbare ruimten zijn 

ten opzichte van 2016 met € 797.000 afgenomen als 

gevolg van de afbouw van de BOR activiteiten.

6. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 2017 2016

Deze post kan als volgt worden 

gespecificeerd:

Lonen en salarissen 5.903 6.830

Sociale lasten 1.024 1.138

Pensioenkosten 834 784

Totaal salarissen en sociale lasten 7.761 8.752

In 2017 had de vennootschap gemiddeld 132 (2016: 

142) werknemers in dienst (uitgedrukt in full time 

equivalents). Het nominaal aantal werknemers per 

31 december 2017 bedroeg 136 (2016: 147). Er waren 

evenals in 2016 geen medewerkers werkzaam in het 

buitenland. 

De kosten van salarissen en sociale lasten zijn ten 

opzichte van 2016 met € 991.000 afgenomen doordat 

het aantal werknemers in vaste dienst van Cyclus is 

afgenomen.

BELONING ALGEMEEN DIRECTEUR EN 
COMMISSARISSEN
De bezoldiging van de bestuurder bedroeg in 2017  

€ 180.163 (2016: € 196.168). Met ingang van 1 oktober 

2015 wordt de functie waargenomen door een 

interim-bestuurder.  

De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen 

bedroegen € 89.000 (2016: € 91.000).

7. AFSCHRIJVINGEN OP  
MATERIËLE VASTE ACTIVA 2017 2016

Materiële vaste activa 1.418 1.363

Totaal afschrijvingen 1.418 1.363

De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van 2016 

per saldo toegenomen met € 55.000, voornamelijk 

als gevolg van investeringen in het wagenpark en 

containers.

8. OVERIGE 
WAARDEVERANDERINGEN OP 
MATERIËLE VASTE ACTIVA 2017 2016

Gouwepark 2.222 -

Totaal overige waardeveranderingen 

vaste activa 2.222 -

Op 14 december 2017 hebben de aandeelhoudende 

gemeenten en Cyclus nieuwe dienstverleningsover-

eenkomsten ondertekend voor een periode van 5 

jaar, ingaande per 1 januari 2018. Onderdeel van deze 

nieuwe overeenkomsten is een structurele tariefs-

verlaging. De tariefsverlaging heeft een negatieve 

invloed op de winst en de inkomende kasstroom 

van Cyclus. Dit heeft ook invloed op de realiseerbare 

waarde van de huisvesting (Oostbaan 1090), waardoor 

er sprake is van een duurzame waardevermindering. 

De duurzame waardevermindering is op basis van een 

taxatierapport uit 2015 en rekening houdend met de 

ontwikkelingen in de vastgoedmarkt over de laatste 

jaren bepaald op € 2.222.000 en in het boekjaar 2017 

ten laste van het resultaat gebracht.

9. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2017 2016

Deze post kan als volgt worden 

gespecificeerd:

Materieelbeheer  2.958  2.584 

Huisvesting  831 765

Algemeen beheer  1.657  1.372 

Overige personeelskosten  577  657 

Overige kosten 2.066- 1.050-

Totaal overige bedrijfskosten 3.957 4.328
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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 

2016 met € 374.000 gestegen als gevolg van meer 

ingehuurd materieel. 

De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit de 

kosten voor huur, energie, onderhoud en reparatie, 

schoonmaak en telefonie. De huisvestingskosten zijn 

ten opzichte van 2016 met € 66.000 toegenomen 

door tijdelijke opslagcapaciteit ten behoeve van diftar 

en de nieuwe uitvalslocatie voor reinigingsactiviteiten.

De kosten van algemeen beheer bestaan uit de 

kosten van automatisering, kantoorkosten, advies 

en ontwikkeling en communicatie. De kosten van 

algemeen beheer zijn ten opzichte van 2016 gestegen 

met € 285.000 als gevolg van meer advieskosten 

met betrekking tot automatiseringsprojecten en 

onderzoeken.

De overige kosten betreffen de mutaties van de 

voorziening personeel en organisatie en vrijval van het 

restant van de voorziening onderhoud gebouwen en 

installaties. 

Ultimo 2017 is een nieuwe inschatting gemaakt en de 

reorganisatievoorziening opnieuw berekend met als 

gevolg een vrijval van € 1.330.000. 

 

De reorganisatievoorziening is gebaseerd op een 

inschatting van de bovenformatieve medewerkers, 

het aantal dienstjaren, het basis inkomen en het 

sociaal plan. 

ACCOUNTANTSKOSTEN
De accountantskosten bedroegen in totaal € 78.000 

(2016: € 72.000) en worden als volgt gespecificeerd:

2017 2016

Onderzoek van de jaarrekening  74  72 

Andere controleopdrachten 4 -

78 72

10. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

2017 2016
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten:   

Rente over bankrekeningen en deposito's - 5

TOTAAL RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN - 5

Rentelasten en soortgelijke kosten:   

Overige rentelasten en soortgelijke kosten 28- 34-

TOTAAL RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN 28- 34-

TOTAAL RENTERESULTAAT 28- 29-

TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 28- 29-

De rentebaten op voorschotbetalingen van gemeenten voor Cyclus Afvalverwerking (CAF) worden direct ten gunste 

van de gemeenten geboekt.
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2017 2016

11.  TE BETALEN 
VENNOOTSCHAPSBELASTING 160- 250-

De vennootschapsbelasting wordt berekend 

over het resultaat voor belastingen in de winst-

en-verliesrekening, rekening houdend met 

beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit 

voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen 

in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-

aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden 

met wijzigingen die optreden in de latente 

belastingvorderingen en latente belastingschulden 

uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren 

belastingtarief. 

Cyclus is als gevolg van de wet 'modernisering 

vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen' 

met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor 

de vennootschapsbelasting. Gezien het karakter 

van de dienstverlening en afrekenwijze aan haar 

aandeelhoudende gemeenten heeft Cyclus een beroep 

op de samenwerkingvrijstellingsregeling ingediend. 

Inmiddels is over belangrijke onderdelen van de 

activiteiten deze vrijstelling door de Belastingdienst 

toegepast en wordt het beleid hieromtrent verder 

vormgegeven. Dezelfde uitgangspunten als bij de 

jaarrekening 2016 zijn dan ook gehanteerd en over 2017 

is een voorlopige last van € 160.000 opgenomen. 

Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende 

gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016 

belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

Over het fiscale boekjaar 2016 is nog geen aanslag 

vennootschapsbelasting ontvangen.

Moordrecht, 17 mei 2018

STATUTAIR DIRECTEUR:

J.T.W. Krapels

RAAD VAN COMMISSARISSEN:

J.H.A.A. Prins, voorzitter

J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris

G. Mastenbroek

J. van Zwol
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OVERIGE GEGEVENS

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 artikel 2 bepaalde met gemeenten, andere 

openbare lichamen 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 

uitvoering van het afvalstoffenbeleid, alsmede 

het beheer van de openbare ruimten en (bedrijfs)

terreinen;

5)   Het geven van voorlichting aan producenten van 

(huishoudelijk) 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 genomen, 

waaronder begrepen het samenwerken met-, 

deelnemen in-, het oprichten van-, en het voeren 

van het bestuur over ondernemingen met een 

soortgelijk of aanverwant doel.

STATUTAIRE DOELSTELLING 
VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 2
De vennootschap heeft ten doel ten algemene nutte 

werkzaam te zijn op het gebied van het afvalbeheer, 

de afvalverwerking 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 

afvalstoffen 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 (deelstromen 

van) (huishoudelijke) afvalstoffen en daarvoor 

in aanmerking komende categorieën 

bedrijfsafvalstoffen;

3)  Gescheiden inzameling en verwerking casu quo 

hergebruik van de sub 2 bedoelde afvalstoffen 

(doen) bevorderen;

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 

afvalbeheer, de afvalverwerking en het beheer 

van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen, 

waaronder reiniging, mede gelet op de taken van 

overheden daarbij gewenst of nuttig is.
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AANDEELHOUDERS

Per 31 december 2017 kent Cyclus N.V. 8 gemeenten als aandeelhouder waaronder in totaal 456.855 (zie staat) 

aandelen 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.

De aandeelhoudende gemeenten en de verdeling van aandelen per aandeelhouder in 2017:

GEMEENTE AANTAL  
AANDELEN

AANDEEL   
IN %

NOMINALE  
WAARDE IN €

INTRINSIEKE 
WAARDE IN €

Alphen aan den Rijn  112.637  24,7%   788.459 2.817.848 

Bodegraven-Reeuwijk  48.785  10,7%   341.495 1.220.687

Gouda  107.530 23,5%  752.710 2.680.948

Kaag en Braassem  10.651  2,3%  74.557 262.391

Krimpenerwaard  69.752 15,3%  488.264 1.745.469

Nieuwkoop  40.303 8,8%  282.121 1.003.930

Waddinxveen  26.895 5,9%  188.265 673.089

Zuidplas  40.302 8,8%  282.114  1.003.929 

TOTAAL  456.855 100,0% 3.197.985  11.408.291 

RESULTAATBESTEMMING

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE 
RESULTAATVERWERKING   
(CONFORM ARTIKEL 36 VAN DE STATUTEN) 

1)   Indien de vastgestelde winst- en verliesrekening 

een bedrag als winst aanwijst, zal die winst in de 

eerste plaats moeten worden gebruikt tot dekking 

van vroegere 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 onverdeelde winst overblijft, 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, 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 aangehouden.
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RESULTAATBESTEMMING EN 
DIVIDENDUITKERING 2016
De winst over het boekjaar 2016 ten bedrage van  

€ 3.107.000 is overeenkomstig het voorstel van bestuur 

en Raad van Commissarissen en overeenkomstig 

het besluit van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders toegevoegd aan de overige reserves.

Winst over het boekjaar 2016 €  3.107

Voorstel uit te keren dividend:  

456.855 aandelen à € 0,23 per aandeel €  -105 

Toevoegen aan reserves € 3.002

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING EN 
DIVIDENDUITKERING 2017
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 boekjaar, en een deel van het eigen vermogen, 

totaal ten bedrage van € 3.000.000 uit te keren als 

dividend. De hoogte van deze dividenduitkering is 

bepaald op de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders d.d. 14 december 2017. Na inhouding van 15% 

dividendbelasting resteert een netto uitkering van  

€ 5,58 per aandeel.

Winst over het boekjaar 2017 €  608 

Voorstel uit te keren dividend:  

456.855 aandelen à € 6,57 per aandeel € -3.000

Ten laste van de overige reserves, per saldo € -2.392

CONTROLEVERKLARING VAN DE 
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2017

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport 

opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Cyclus N.V. op 31 december 2017 en van het resultaat 

over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van 

het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat wij hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen 

jaarrekening 2017 van Cyclus N.V. te Zuidplas (‘de 

vennootschap’) gecontroleerd. De jaarrekening 

bestaat uit:

•  de balans per 31 december 2017;

•  de winst-en-verliesrekening over 2017; en

•   de toelichting met een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is 

gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 

9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 

Wetboek (BW).

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens 

het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-

informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel.

Onafhankelijk
Wij zijn onafhankelijk van Cyclus N.V. zoals vereist 

in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), 

de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere 

voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 

in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA).
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VERKLARING OVER DE IN HET 
JAARRAPPORT OPGENOMEN ANDERE 
INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring 

daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die 

bestaat uit:

•  het bestuursverslag;

•  de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij 

van mening dat de andere informatie:

•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen 

materiële afwijkingen bevat;

•  alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 

2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben 

op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, 

overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan 

de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 

dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 

bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van 

de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 

en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 

9 Boek 2 BW.

VERANTWOORDELIJKHEDEN MET 
BETREKKING TOT DE JAARREKENING EN DE 
ACCOUNTANTSCONTROLE

Verantwoordelijkheden van de directie en raad van 
commissarissen voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor:

•  het opmaken en het getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 

2 BW, en voor:

•  een zodanige interne beheersing die de 

directie noodzakelijk acht om het opmaken 

van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie 

afwegen of de vennootschap in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet 

de directie de jaarrekening opmaken op basis van 

de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie 

het voornemen heeft om de vennootschap te 

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of 

als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk 

voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de vennootschap. 

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de 
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen 

en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-

informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel. Ons controleoordeel beoogt een redelijke 

mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening 

geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een 

redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar 

geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 

afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan 

als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 

indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 

de economische beslissingen die gebruikers op basis 

van deze jaarrekening nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang 

van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van 

het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze 

verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 

onze controleverklaring.

Amsterdam, 17 mei 2018

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel ondertekend door drs. J.L. Sebel RA
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DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE 
ACCOUNTANT VOOR DE CONTROLE VAN DE 
JAARREKENING
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-

kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast 

in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een 

redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de 

jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg 

van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder 

andere uit:

•  Het identificeren en inschatten van de risico’s dat 

de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in 

reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 

controle-informatie die voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 

risico dat een afwijking van materieel belang niet 

ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 

kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast 

te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing.

•  Het verkrijgen van inzicht in de interne 

beheersing die relevant is voor de controle met 

als doel controlewerkzaamheden te selecteren 

die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de vennootschap.

•  Het evalueren van de geschiktheid van 

de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door de directie en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•  Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens op basis van de verkregen controle-

informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de vennootschap haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 

aandacht in onze controleverklaring te vestigen 

op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 

een onderneming haar continuïteit niet langer kan 

handhaven.

•  Het evalueren van de presentatie, structuur 

en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen en het evalueren of 

de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de directie onder andere over 

de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing.

BIJLAGE BIJ ONZE CONTROLEVERKLARING OVER DE JAARREKENING 2017 VAN CYCLUS N.V.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor 

de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
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