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VOORWOORD
Voor u ligt het Jaarverslag 2019. Daarin blikken we
vanzelfsprekend terug op het jaar 2019. Een jaar waarin
er weer op alle fronten intensief geschakeld is om onze
opdrachtgevers te ondersteunen in hun stappen naar van
afval naar grondstof en samen een bijdrage te kunnen
leveren richting een economie waarin geen afval meer
bestaat. Daarom luidt de kop van dit jaarverslag
‘Samen van afval naar grondstof’.

Normaal gesproken blijft het daarbij. Maar het hoeft geen betoog dat we niet in normale
tijden leven momenteel. Covid-19 heeft de wereld op zijn kop gezet en Cyclus, onderdeel
van de vitale processen, ondervindt daarvan natuurlijk ook gevolgen. We zijn vooral
keihard aan het werk. Ook in deze tijd zetten onze medewerkers zich iedere dag in voor
een schone en veilige leefomgeving, dat lukt ons goed, iedereen is hoog gemotiveerd
omdat ook vol te houden en daar zijn we super trots op.

LINDA BOOT
Directeur Cyclus
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JAAROVERZICHT
START
INZAMELING
HUISHOUDELIJK
AFVAL IN
MONTFOORT EN
OUDEWATER

OR-

VERKIEZINGEN

IN GESPREK IN
BODEGRAVENREEUWIJK

JAN KRAPELS
GEEFT STOKJE
DOOR AAN
LINDA BOOT

TWEE
CERTIFICATEN
ERBIJ: ISO 14001
EN MVO
PRESTATIELADDER
NIVEAU 3
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AFVAL VRIJE
SCHOLEN

JAARLIJKSE
BBQ VOOR
MEDEWERKERS

NIEUW
MATERIEEL

WHITE LABEL
START IN
GEMEENTE
GOUDA

SINTERKLAAS
OP BEZOEK
BIJ CYCLUS
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PROFIEL
MISSIE EN VISIE

MISSIE

VISIE

Cyclus is voor gemeenten,
hun inwoners en
bedrijven, de schakel
tussen afval en de
opwerking tot waardevolle
grondstoffen. Wij werken
op een maatschappelijk
verantwoorde manier
aan een schone en veilige
leefomgeving.

Samen naar een circulaire economie
zonder afval met waardevolle grondstoffen.
Iedere dag zetten onze medewerkers zich in voor een schone en
veilige leefomgeving. We opereren in een maatschappij waarin
producten en processen steeds meer circulair worden. Wat we nu
nog afval noemen, wordt steeds meer gezien en benut als een bron
van waardevolle grondstoffen. In de keten van afval naar grondstof
wil Cyclus een logistieke sleutelrol vervullen. We spannen ons in
om bij te dragen aan het verminderen van afvalstromen in ons
verzorgingsgebied, het duurzaam verwerken van grondstoffen en
het sluiten van de materiaalkringlopen. Op dit moment bestaat
onze rol primair uit het inzamelen van afval, naast reiniging en
gladheidsbestrijding. Onze opdrachtgevers en klanten rekenen erop
dat we die taken effectief, betrouwbaar en klantgericht uitvoeren.
We streven naar een optimale uitvoering, met Operational Excellence
en LEAN als leidende principes. We staan daarnaast gemeenten
met raad en daad bij op de weg naar een (regionale) circulaire
economie. Hiervoor investeren we in kennisontwikkeling en bouwen
we aan samenwerkingsverbanden. Om een bredere basis en
schaalvoordelen te realiseren en de continuïteit van onze organisatie
te waarborgen, streven we ook naar een beheerste groei van onze
activiteiten.

KERNWAARDEN
Cyclus vat de gewenste bedrijfscultuur
samen in vier kernwaarden:

EERLIJK
VAKKUNDIG

BEVLOGENHEID
TROTS
ZICHTBAAR EN OVERTUIGEND
AANDACHT

AANSPREEKBAAR
MET OPEN VIZIER
RESPECT
DUURZAAM

SAMEN PRESTEREN
ONDERNEMEND

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

PROACTIEF
ENERGIEK
LEF
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL
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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 deze in ons beleid
en doelstellingen. Het bestaansrecht van Cyclus
wordt bepaald door de kwaliteit die we leveren bij
het uitvoeren van onze taken. Daarom werken we
volgens beheerste processen met een geïntegreerd managementsysteem dat is gecertificeerd
volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO
27001 (informatiebeveiliging), ISO 14001 (milieumanagement), VCA** (veiligheid en gezondheid),
MVO prestatieladder niveau 3 (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.

rijgedrag. Andere voorbeelden zijn het gebruik van
groene (door onszelf opgewekte) elektriciteit en het
benutten van energiebesparingsmogelijkheden. Het
bieden van duurzame oplossingen stellen we ook als
eis aan onze leveranciers.

HOE WIJ OMGAAN MET ONZE MENSEN
De kwaliteit van onze dienstverlening staat of
valt met de kwaliteit van onze medewerkers. Wij
nemen het welzijn van onze medewerkers serieus
en richten ons op duurzame inzetbaarheid en
persoonlijke ontwikkeling. Cyclus hanteert voor de
arbeidsvoorwaarden de CAO Grondstoffen, Energie
en Omgeving, erkent en stimuleert de uitoefening van
medezeggenschap. Cyclus zet zich in om mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar
werk en om SROI concreet invulling te geven.
Cyclus spant zich maximaal in om een veilige en
gezonde omgeving voor haar medewerkers én voor
alle mensen in het werkgebied te creëren. Wij richten
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 spreken elkaar aan op
veilig werken en melden eventuele onveilige situaties.
We beschikken over een Bedrijfsnoodplan en een
BHV-organisatie.

IN SAMENWERKING MET DE OMGEVING
We zoeken continue de dialoog op met onze
opdrachtgevers, inwoners, klanten en overige
stakeholders. We monitoren risico’s en kansen
en gebruiken deze informatie om onze diensten
voortdurend te verbeteren. Klachten, meldingen
en vragen grijpen we aan om de kwaliteit verder te
verbeteren. Cyclus informeert zijn stakeholders op
een duidelijke, transparante en correcte wijze over de
dienstverlening en de effecten daarvan.

INTEGRITEIT
EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

Bij Cyclus doen we eerlijk zaken, we verzetten ons
tegen machtsmisbruik en belangenverstrengeling
en we leveren geen geldelijke bijdragen aan wie dan
ook 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. 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.

Als overheids-NV streeft Cyclus naar een
bedrijfsvoering waarbij we zorgvuldig omgaan met
het gemeenschapsgeld dat hiervoor wordt ingezet.
Wij streven naar optimalisatie van processen
waardoor onze opdrachtgevers verzekerd zijn van
een optimale balans tussen kosten, servicegraad en
maatschappelijke baten. Jaarlijks publiceren wij een
jaarverslag waarin wij ons beleid verantwoorden.
Wij kiezen 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
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PROFIEL
publieke ruimte en afval van maatschappelijk
geëngageerde instellingen en organisaties) de rode
draad voor ons werk.

STRUCTUUR

BESTUUR
AANDEELHOUDERS

• 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.

Cyclus is een naamloze vennootschap. De aandelen
van Cyclus waren eind 2019 in handen van de
volgende negen gemeenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

De RvC bestond in 2019 uit de volgende leden:
• J.H.A.A. Prins, voorzitter
• J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris
• G. Mastenbroek
• J. van Zwol
• Directeur (statutair)
De directeur is belast met het bestuur van de
vennootschap.
• Linda Boot

De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

OPDRACHTGEVERS
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

ADVIESORGANEN
Cyclus werkt met een aantal adviesorganen op het
gebied van afvalbeleid, uitvoering en financiën, waarin
vertegenwoordigers van de negen gemeenten zitting
hebben.
• Grondstoffenplatform
Het grondstoffenplatform is een overlegorgaan
dat gericht is op kennisdeling en visievorming
over thema’s over afval- en grondstoffenbeleid
in brede zin en de circulaire economie.
Het grondstoffenplatform bestaat uit
vertegenwoordigers van de aandeelhoudende
gemeenten van Cyclus. Indien nodig en/of
wenselijk worden tevens vertegenwoordigers
van de niet-aandeelhoudende klantgemeenten
van Cyclus uitgenodigd voor het
grondstoffenplatform.
• 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.

Het werkgebied van Cyclus
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STRUCTUUR

•	Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) van Cyclus
bestond eind 2019 uit de volgende leden:
Algemene
Vergadering
Aandeelhouders

•	
A. R. Bergman
•	
R. Karreman
•	
J. Koster-van Waas
•	
H.N.O. van der Nol
•	
W.M. Schippers-de Knegt
•	
C.J.M. Twaalfhoven
•	
A.C.J. Verbakel

Raad van
Commissarissen

Financiële
Commissie

Directeur

Grondstoffenplatform

•	Geïntegreerd
managementsysteem

Structuur Cyclus N.V.

INTERNE ORGANISATIE
Het primaire proces bestaat uit de afdelingen Bedrijfsbureau,
Grondstoffenmanagement, Inzameling & Overslagstations en
Reiniging & Afvalbrengstations. Dit proces wordt ondersteund
door een aantal stafafdelingen.

DIRECTEUR

Directiesecretariaat en
bestuursondersteuning
Personeel &
Organisatie

ISO 27001 ISO 14001

Facilitaire zaken
Verkoop &
Klantenservice
KAM

Financiële &
Bedrijfsadministratie
Planning &
Control
Communicatie
Informatievoorziening

Bedrijfsbureau

Grondstoffenmanagement

Inzameling &
Overslagstations

Reiniging &
Afvalbrengstations

Organisatiestructuur 2019
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KERNGEGEVENS
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

Percentage afvalscheiding
in Cyclusgemeenten:

Hoeveelheid fijn en grof
restafval per inwoner in
Cyclusgemeenten:

73%

132
KG

AFVALSCHEIDING

Percentage
afvalscheiding
IN CYCLUSGEMEENTEN
IN 2019
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HOEVEELHEID RESTAFVAL

Kilo's fijn en grof
restafval per
inwoner
IN CYCLUSGEMEENTEN
IN 2019

Restafval per
inzamelsysteem
in 2019

Ontwikkeling
fijn en grof restafval
Cyclusregio

KILOGRAM / INWONER
KILOGRAM / INWONER / JAAR

180

116

Diftar

13

Geen diftar

KERNGEGEVENS
VERZORGINGSGEBIED

GEGEVENS PER GEMEENTE

Alphen
aan den Rijn

BodegravenReeuwijk

Gouda

INWONERS

INWONERS

INWONERS

110.986

HUISHOUDENS

HUISHOUDENS

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

2

HUISHOUDENS

14.161

48.241

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

73.181

34.462

34%

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

33.294

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

3

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

20%

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

1

41%

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

Samenstelling huishouden

Volume frequentie

Volume frequentie

Kaag en
Braassem

Krimpen aan
den IJssel

Krimpenerwaard

INWONERS

INWONERS

INWONERS

26.866

29.376

56.048

12.352

23.587

HUISHOUDENS

HUISHOUDENS

11.429

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

4

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

18%

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

HUISHOUDENS

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

2

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

29%

4

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

20%

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

Volume frequentie

Samenstelling huishouden

Volume frequentie
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Nieuwkoop
INWONERS

28.628
HUISHOUDENS

11.684

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

4

13%

Totaal

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

Samenstelling huishouden3

INWONERS

Waddinxveen

Zuidplas

INWONERS

INWONERS

430.625

28.316

42.762

11.848

17.349

HUISHOUDENS

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

2

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

33%

HUISHOUDENS

183.945

HUISHOUDENS

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

3

22%

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

Volume frequentie

Volume frequentie

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

2
Het betreft het percentage
meergezinswoningen (woningen die
samen met andere woonruimten
c.q. bedrijfsruimten een geheel pand
vormen). Bron: CBS.
3
Overgestapt naar volume
frequentie in 2020.
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KERNGEGEVENS
DIENSTVERLENING

INZAMELING

Aantal geleegde
minicontainers

Aantal geleegde
verzamelcontainers

VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

3.300.206

2019

2.910.266

2018

83.633
64.246

2019

2018

GLADHEIDBESTRIJDING

AFVALBRENGSTATIONS
Aantal bezoekers

Aantal keren
uitgerukt

OP AFVALBRENGSTATIONS
DIE CYCLUS BEHEERT

295.608

PER SEIZOEN

45

261.748

42

38
26

23

19

8

2019

9

20

20
901

2018

20

2

16

7

8

01

18

20

17

-2

20

16

5

6

01

01

-2

20

15

4

01

01

-2

-2

20

14

01

-2

13

-2

20
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BEHEER EN ONDERHOUD
INZAMELMIDDELEN

Aantal
minicontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

197.126

Aantal
verzamelcontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

3.237

3.399

2019

2018

149.954

2019

2018

VERWERKING
40
35

Hoeveelheid verwerkte
AFVALSTROMEN
afvalstromen
door Cyclus
(IN KTON)
AFVALSTROMEN

30
25
20
15

OMZET

(IN MILJOENEN EURO’S)

(IN KTON) IN KTON

200

10
5

160
160

0

2019

ng

en

g

2017
11,9
17,2
7,9
37,0

2018

2017

2016

2015

120
120

-

4,5

7,9

10,4

10,3

0,3

0,2

-0,3

0,1

0,0

3,6

3,6

3,8

3,4

3,4

0,7

0,6

0,0-

0,1

0,7

1,9

1,4

2,8

2,4

2,5

2019
2017

2018
2016

10,8
9,7

8,4 11,4 7,8 9,8 6,4

9,66,2

Rest
Rest

70 70

7863

70
82

78
81

82
84

17,216,0 12,3 15,7 11,9 15,8 10,8 15,911,4

GFT
GFT

38 47

3541

38
33

35
36

33
32

Papier
Papier

18 21

1720

18
17

17
17

17
18

8 12

510

38

5
2

32

22 42

1929

22
19

19
20

19
19

80
80
40
40
00

2016 4,12015 3,7 20143,6 2013
4,2
2,8

10,4
37,2

10,3
37,4

10,5
36,1

10,9
36,4

PMD
PMD
Overig
Overig

MZET
BEHEER
ZET BEHEER
PENBARE
RUIMTE(BOR)
(BOR)
ENBARE RUIMTE
BEHEERCATEGORIE
RRBEHEERCATEGORIE

MILJOENEN
EURO’S)
LJOENEN EURO’S)

2017
2015

2016
2014 2015
2013

AANTALAANSLUITINGEN
AANSLUITINGEN
AANTAL
INZAMELING
INZAMELING
HUISHOUDELIJK AFVAL
AFVAL
HUISHOUDELIJK
17

(X1.000)
1.000)4)4)
(X

KLANTENSERVICE

12.534

MELDINGEN
GEGROEPEERD
NAAR SOORT

2019

2018

2017

2016

2015

Containerbeheer

4.366

3.739

3.550

3.003

3.399

10.866

8.894

8.390

5.518

4.771

• Grofvuil

128

76

51

100

86

• Illegale dumping

118

93

608

377

434

• Los papier

53

50

55

14

19

8.632

Inzameling
9.131

15.431
13.327

Aantal meldingen

• Minicontainer

5.549

4.454

4.114

2.657

1.932

• Verzamelcontainers

2.916

2.494

1.992

1.348

1.508

• Zakken voor restafval en PMD

2.102

1.727

1.570

1.022

792

199

694

594

610

462

2015

2017

2016

2019

2018

Overige meldingen*

* O.a. over reiniging en prullenbakken in de openbare ruimte

VOORLICHTING EN EDUCATIE
PROJECT
AFVALVRIJE SCHOOL

Aantal rondleidingen op
afvalbrengstations

Aantal
deelnemende scholen:

35

56

18

17

Deelnemende
gemeenten:

11
8

2019

2018

2017

2016

• Bodegraven-Reeuwijk
• Gouda
• Kaag en Braassem
• Montfoort

2015

18

• Nieuwkoop
• Waddinxveen
• Zuidplas
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KERNGEGEVENS
PERSONEEL & ORGANISATIE

2019

2018

2017

2016

2015

147

150

136

147

171

35

47

30

28

42

130

129

132

146

171

Aantal in dienst

24

40

6

2

14

Aantal uit dienst

41

22

17

26

28

Ziekteverzuim

8,9%

9.1%

5.9%

6,6%

6.0%

55

60

60

43

52

2.862

2.424

2.353

3.390

2.500

47

48

49

48

47

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

4

7

50

70

70

Aantal reclasseringstrajecten

2

3

0

0

4

Medewerkers
Aantal medewerkers
Aantal parttimers
Aantal FTE's

Verloop

Flexibele schil
Aantal uitzendkrachten per dag in uitvoering

Cyclus Academie
Aantal uren scholing

Gemiddelde leeftijd
Social return*

*S
 ocial return raakt meerdere aspecten in de organisatie. Vanaf 2020 zal daarom in een andere vorm over dit
onderwerp worden gerapporteerd.

19

KERNGEGEVENS
KWALITEIT, ARBO EN MILIEU

VEILIG WERKEN

2019

2018

2017

DOEL

Ongevallen met verzuim

13

7

5

0

Ongevallen zonder verzuim

16

7

11

0

Meldingen onveilige situaties/bijna ongeval

26

42

40

Minimaal 56

Werkplekinspecties

58

52

60

72

Toolboxmeetings

45

52

60

72

INCIDENTEN

34

Frequentie van
incidenten

Branden
De branden betreffen in hoofdzaak brand in
het afval. Er is geen sprake van verlies van
onroerend goed ten gevolge van brand.

23

21
16

14

2

2019

2018

2017

2016

2015

2019

20

1

2018

3
1
2017

1
2016

2015
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MANAGEMENTSYSTEMEN
CERTIFICERING
Compliance

ISO 9001
Kwaliteit
Interne en externe
audits uitgevoerd en
actiepunten in gang
gezet.

ISO 27001
Informatiebeveiliging
Interne en externe
audits uitgevoerd en
actiepunten in gang
gezet.

Directiebeoordeling
Beoordeling uitgevoerd
en actiepunten
opgenomen in het
jaarprogramma 2020.

VCA**
Veiligheid en
gezondheid
Interne en externe
audits uitgevoerd en
actiepunten in gang
gezet.

Groenkeur
Interne en externe
audits uitgevoerd en
actiepunten in gang
gezet.

ISO 14001
Milieuzorg

MVO prestatieladder
Certificaat niveau
3 behaald. Interne
en externe audits
uitgevoerd en
actiepunten in gang
gezet.

Milieuvergunningen
Alle locaties beschikken
over actuele vergunning of
melding Activiteitenbesluit.
Alle locaties zijn
gecontroleerd door
omgevingsdienst: enkele
kleine tekortkomingen
geconstateerd en
opvolgafspraken over
gemaakt.

Interne en externe audits
uitgevoerd en actiepunten
in gang gezet.

BHV
organisatie
Strategische
risicobeoordeling
Beoordeling uitgevoerd
en actiepunten in gang
gezet.
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De organisatie (3 hoofd
BHV-ers, 26 BHV-ers
en 6 EHBO-ers) volgden
de herhalingstraining
en hielden oefeningen.

KERNGEGEVENS
FINANCIËLE ZAKEN

KENGETALLEN

BETREFT

2019

2018

2017

2016

2015

Eigen vermogen

(x € 1.000)

9.513

9.105

11.408

10.905

7.798

Balanstotaal

(x € 1.000)

31.276

31.051

21.695

23.791

20.242

Omzet

(x € 1.000)

37.663

35.064

37.361

37.322

37.491

Bedrijfsresultaat

(x € 1.000)

12

499

796

3.386

5.849-

Nettowinst

(x € 1.000)

408

426

608

30,4%

29,3%

52,6%

45,8%

38,5%

Current ratio 2)

0,41

0,57

40
0,68

0,78

0,37

Rendement op het
geïnvesteerd vermogen 3)

2,1%

2,4%

10,2%

11,2%

15,5%

147

171

Solvabiliteit 1)

30

OMZET

3.107
5.775(IN
MILJOENEN
EURO’S)
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aantal werknemers
(nominaal ultimo verslagjaar)

147

150

136
10
0

2016

2015

Toelichting berekening kentallen
Afvalverwerking
11,9
1 Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen *100%

2017

10,8

11,4

9,8

9,6

Inzameling
en reiniging
16,0
2 Verhouding
(vlottende
activa + liquide middelen) 17,2
/ kortlopende
schulden 15,7

15,8

15,9

3 Verhouding
Beheer openbare
ruimte (BOR)
regulier bedrijfsresultaat
/ vaste activa7,9
*100%

10,4

10,3

10,5

10,9

37,2

37,4

36,1

36,4

37,0

2014

OMZET BEHEER
OPENBARE RUIMTE (BOR)
PER BEHEERCATEGORIE

(IN MILJOENEN EURO’S)
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2013

OMZET

40
35
30
25
20
15
200

10
5

160

0

2019

2018

2017

2016

2015

-

4,5

7,9

10,4

10,3

Overige omzet

0,3

0,2

-0,3

0,1

0,0

Reiniging

3,6

3,6

3,8

3,4

3,4

Overig inzameling

0,7

0,6

0,0-

0,1

0,7

Beheer ABS

1,9

1,4

2,8

2,4

2,5

Inzamelmiddelen

4,2

4,1

3,7

3,6

2,8

Inzameling

9,7

8,4

7,8

6,4

6,2

Rest

17,2

12,3

11,9

10,8

11,4

GFT

BOR

Afvalverwerking

120
80
40
0

Papier
PMD
Overig

OMZET BEHEER
OPENBARE RUIMTE (BOR)
PER BEHEERCATEGORIE
(IN MILJOENEN EURO’S)

120
5,0

100
23

80

7

4,0
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BESTUURSVERSLAG
In 2019 is er weer op alle fronten intensief geschakeld om onze gemeentelijke opdrachtgevers
te ondersteunen bij het realiseren van de VANG-doelstellingen en samen een bijdrage te kunnen
leveren aan de transitie naar een circulaire economie op langere termijn. Op verschillende
vlakken in de branche vinden ontwikkelingen in hoog tempo plaats. Cyclus is zich bewust van
deze ontwikkelingen en is in 2019 aan de slag gegaan met de toekomstvisie en -positie. In dit
bestuursverslag kijken we terug op 2019 en blikken we vooruit.

VAN AFVAL NAAR
GRONDSTOF

Uit de regionale afvalsorteeranalyse van 2018 bleek
dat er nog heel veel GFT bij het restafval wordt
gegooid (35-39%). Dat is zonde. GFT is een grondstof
die uitstekend te recyclen is tot compost. Gemeenten

AFVALBELEID

hebben in de laatste jaren hier al wel op ingespeeld
maar zien ook dat het gescheiden inzamelen van GFT
bij met name de hoogbouwlocaties een knelpunt is.
Omdat er bij hoogbouwlocaties geen sprake is van
tuinafval spelen we hier meer in op GFE waarbij de
E staat voor etensresten.

VANG (Van Afval Naar Grondstof) is één van de
manieren om duurzaamheid te realiseren. Ook in
2019 was het realiseren van de VANG-doelstellingen
een belangrijke rode draad in de samenwerking
tussen Cyclus en zijn opdrachtgevers. Net als in
voorgaande jaren waren de gemeenten in 2019 bezig
met het doorontwikkelen van hun afvalbeleid met
als uiteindelijk doel het realiseren van de VANGdoelstellingen. Een aantal van onze gemeenten heeft
deze doelstellingen al bereikt.

Aangezien de gemeente Gouda veel hoogbouwlocaties heeft is Cyclus in gesprek gegaan
met de gemeente Gouda voor een kleinschalig
inzamelsysteem specifiek gericht op deze
hoogbouwlocaties.

In 2019 bedroeg de hoeveelheid restafval per
inwoner in de Cyclusregio 132 kilo (2018: 136 kilo) en
het scheidingspercentage 73% (2018: 70%). Deze
én een groot aantal gemeentespecifieke cijfers
en ontwikkelingen presenteerde Cyclus aan zijn
gemeenten in de online factsheets. Ze vormen een
mooi vertrekpunt om volgende stappen te nemen op
weg naar het realiseren van de VANG-doelstelling:
maximaal 100 kilo restafval en minimaal 75%
afvalscheiding in 2020.

Hierbij wordt gekeken naar voorziening voor
keukenmanagement en inzamelmogelijkheden
om het scheiden van GFT+E bij hoogbouwlocaties
gemakkelijker te maken. Dit maatwerktraject wordt
verder uitgezet in 2020.

VERWERKING
De prijzen voor de verwerking van afval blijven stijgen,
het aanbod wordt groter, de verwerkingscapaciteit
stagneert en we zagen in 2019 dat de aandacht
meer en meer kwam te liggen bij de kwaliteit van
gescheiden ingezamelde afvalstromen. Dat is logisch,
want vervuiling van gescheiden afvalstromen kan
negatieve gevolgen hebben, zoals afkeur, hogere
kosten of een verontreinigd eindproduct. Concrete
voorbeelden zijn plastics in het GFT-afval en restafval
in oud papier en karton, die hergebruik en recycling
onmogelijk kunnen maken.

De regionale praktijk laat zien dat de combinatie
van een financiële prikkel, een hoog serviceniveau
voor waardevolle afvalstromen en gerichte gedragsbeïnvloeding in dat verband effectief is. Het overgrote
deel van de regio is overgestapt op tariefdifferentiatie
(diftar). In 2019 bereidde gemeente Nieuwkoop de
invoering van diftar per 1 januari 2020 voor.

MAATWERKTRAJECTEN
In 2019 is er ook nagedacht over maatwerktrajecten.
Voorbeelden hiervan zijn de GFT-containers bij hoogbouwlocaties in de gemeente Gouda en het inzamelen
van GFT+E (etensresten) bij hoogbouwlocaties.

De ontwikkelingen bij twee deelstromen zijn zo
ingrijpend dat deze in dit jaarverslag extra aandacht
verdienen. De inzameling en recycling van oud papier
en karton staat onder druk.
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SAMEN SCHAKELEN NAAR CIRCULAIR

De marktprijzen zijn in 2019 nog verder gedaald
waardoor een aantal bedrijven, dat voor gemeenten
het oud papier inzamelt, zelfs heeft aangegeven
te gaan stoppen met deze inzameling. Ook zien
we dat bij de verwerkers de controle op kwaliteit is
aangescherpt met veel afkeur tot gevolg. Dit baart
ons en onze gemeenten zorgen. Om de afkeur tegen
te gaan heeft Cyclus samen met de gemeenten
afspraken gemaakt om te kijken wat we samen
kunnen doen om de kwaliteit te verhogen. Voor
2020 staat hiervoor het nodige op de agenda. Extra
controleren tijdens de huis-aan-huis-inzameling is
hier een voorbeeld van.

In de veranderende wereld van afval en grondstoffen
is Cyclus in 2019 verder gegaan met het ontwikkelen
van de toekomstvisie en -positie. Cyclus heeft daarbij
de focus gelegd op het optimaliseren van de huidige
dienstverlening en we bereidden ons, samen met
onze opdrachtgevers, verder voor op de circulaire
economie.

DIENSTVERLENING
OPTIMALISATIE INZAMELING

De inzameling en vervuiling van het oud papier en
karton en de daling in de opbrengsten zorgt ook voor
druk bij de verenigingen die de papierinzameling
verzorgen in een aantal van onze gemeenten.
We zijn met de gemeenten in gesprek over de
papierinzameling in samenwerking met verenigingen.
Cyclus is voornemens om met de gemeenten stappen
te zetten naar een uniforme aanpak, waarbij kosten en
opbrengsten meer in evenwicht zijn en waarbij veilig
werken beter geborgd is.

Een groot project dat in 2019 op de agenda stond
was het realiseren van een derde standplaats in het
noorden van de Cyclusregio, naast de standplaatsen
in Moordrecht en Krimpen aan den IJssel. De realisatie
in Alphen aan den Rijn was op 1 januari 2020 gereed.
Deze heeft naast aanpassingen in de interne
organisatie ook de nodige aanpassingen gevraagd in
de bestaande routes en de afvalkalenders én flexibiliteit
van onze opdrachtgevers en klanten. Met de extra
standplaats verkleinen aanrijtijden substantieel én kan
een grote stap gezet worden in het nog evenwichtiger
maken van de routes in de regio. Bovendien zorgt
de meer evenwichtige inzet van voertuigen voor
vermindering van brandstofverbruik en CO² uitstoot.
Daarnaast draagt het bij aan milieudoelstellingen en
kostenbesparing voor onze opdrachtgevers. Kortom,
het stelt het bedrijf in staat verder te werken aan
standaardisatie en duurzaamheid.

Ook is eind 2019 duidelijk geworden dat er veel gaat
veranderen bij de inzameling en recycling van PMD.
Deze veranderingen komen voort uit de nieuwe
afspraken over de raamovereenkomst verpakkingen.
De afspraken zorgen er enerzijds voor dat het
gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen en drankenkartons eenduidiger
en makkelijker te begrijpen wordt en anderzijds
dat de verantwoordelijkheden daar in de keten
worden gelegd waar men daadwerkelijk invloed kan
uitoefenen. De Raamovereenkomst Verpakkingen
2020-2029 omvat onder meer de volgende afspraken:

Het afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in
het optimaliseren van onze inzamellogistiek. Onze
voertuigen maken sinds 2019 gebruik van digitale
routeinformatie. Hierdoor kunnen we sneller acteren
op veranderingen en waar nodig tijdig bijsturen
bij eventuele signalen uit de buitenruimte. Deze
optimalisatieslag zal naar verwachting in 2020
zijn vruchten afwerpen. Ook krijgt vraag-gestuurd
inzamelen een steeds dominantere rol in onze
inzamellogistiek. In 2019 zijn we gestart met een
pilot, waarin we met routeoptimalisatie-software
verzamelcontainers zijn gaan ledigen. In 2020
zullen we dat breder voor het Cyclus-werkgebied
gaan uitrollen.

•	De inzameling wordt eenduidiger.
•	De overeenkomst loopt tien jaar. Die zekerheid
zorgt voor meer investeringen in innovatie en
recyclingcapaciteit.
•	Het verpakkende bedrijfsleven zet zich in om meer
te recyclen.
•	Gemeenten hebben keuzevrijheid in hun rol in de
keten van inzameling tot recycling.
•	De kostenvergoeding voor bron- en nascheiding
wordt eenvoudiger en wordt eerder verstrekt.
•	De discussiepunten over de afrekeningen over 2017,
2018 en 2019 zijn afgewikkeld.

In 2019 zijn de verbeterplannen voor het optimaliseren
van de verzamelvoorzieningen en de huis-aan-huisinzameling verder uitgevoerd. Hier valt onder andere
het uitbreiden van de inzet van zijladers onder. Ook
zijn in meerdere gemeenten de openingstijden op de
afvalbrengstations verruimd.

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering
(BALV) van de VNG op 29 november 2019 hebben de
leden ingestemd met de nieuwe afspraken tussen VNG
en het Afvalfonds Verpakkingen over verpakkingsafval.
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REINIGING

INNOVATIE

Het afgelopen jaar is er ook geïnvesteerd in onze
dienstverlening Reiniging. Op het gebied van
veegmanagement is er een stap gezet met digitale
routebegeleiding, waarbij gebruik wordt gemaakt
van hetzelfde softwaresysteem als bij de Inzameling.
Deze manier van veegmanagement zorgt voor
standaardisatie in de routes en voor efficiëntere
én effectievere inzet: inspelen op het ritme van de
omgeving speelt hierin een grote rol. Ook zijn er
stappen gezet met de voorschouw bij de Reiniging,
die zorgt voor inzichtelijke areaalgegevens die
aansluiten bij de reële situatie op straat om zo te
voldoen aan de gewenste beeldkwaliteit.

Cyclus neemt in de regio ‘het Groene hart’ actief deel
aan bijeenkomsten en initiatieven om de voortgang van
de circulaire economie te versnellen. Een voorbeeld
hiervan is de samenwerking WhiteLabel. Hierin werkt
Cyclus sinds 2019 samen met RENEWI en SUEZ bij het
inzamelen van bedrijfsafval in gemeente Gouda.

VERDUURZAMING VAN HET MATERIEEL

Reiniging heeft in 2019 functiewijzigingen
doorgevoerd die bijdragen aan een bredere,
duurzamere inzetbaarheid binnen het team. Ook
speelde SROI een belangrijke rol bij de teams van
Reiniging en afvalbrengstations waarbij werknemers
werden opgeleid als begeleider.

Het afgelopen jaar heeft Cyclus een grote stap
gezet in het vernieuwen van zijn materieel. Bijna alle
inzamelvoertuigen zijn vervangen door schonere
Euro-6 varianten. Ook heeft Cyclus een aantal
voertuigen aangeschaft met een elektrische
opbouw. Naast reductie in brandstofverbruik zorgt
dit met name voor een reductie in geluid. Hiermee
proberen we de overlast richting inwoners verder
te beperken. Dit doen we ook door de inzet van
kleinere inzamelvoertuigen, waardoor de overlast op
kwetsbare wegen en in krappe woonbuurten beperkt
kan worden.

Cyclus kijkt tevreden terug op het eerste deel van
het gladheidbestrijdingsseizoen 2019-2020 in Gouda.
In 2019 is er een nieuwe werkwijze van strooien met
pekelwater ingezet voor de bruggenroute. Dit zorgde
voor een betere verdeling van het strooien. Het
gladheidbestrijdingsseizoen 2018-2019 eindigde met
een flinke piek in het strooien. Tot ver in het voorjaar
heeft het gevroren wat zorgde voor uitrukken tot
ver na het gladheidseizoen. In vergelijking met
voorgaand seizoen hebben we tot nu toe te maken
gehad met een zachte winter wat voor minder
uitrukken zorgde.

Ook de Reiniging maakte een transformatie door.
Enkele veegmachines zijn het afgelopen jaar
vervangen door schonere en efficiëntere varianten.
Momenteel is Cyclus bezig met de aanbesteding
van elektrische voertuigen die op de agenda staat
voor 2020. Deze voertuigen zullen met name ingezet
worden in stadscentra en woongebieden. Daarmee
loopt Cyclus vooruit op de behoefte van gemeenten
om te komen tot 0-emmissie zones. Daarnaast zijn
er in 2019 proeven uitgevoerd met een elektrische
bladblazer en bosmaaier. Voor 2020 staat de aanschaf
van dit materieel op de planning.

GEDRAGSBEÏNVLOEDING
Er is verder ingezet op communicatie als
gedragsbeïnvloedingsinstrument. Het AFVALVRIJE
SCHOOL project voerden we voor het derde jaar
op rij uit in gemeente Bodegraven-Reeuwijk en
Waddinxveen. En het project ging van start in
de gemeenten Kaag en Braassem, Montfoort
en Zuidplas. Als vervolg op het project is het
AFVALVRIJE SCHOOL IN ACTIE project gestart waarbij
leerlingen de omgeving van de school informeren en
enthousiasmeren over afval scheiden, afvalpreventie
en zwerfafval. De IN GESPREK-methodiek heeft
meer vorm gekregen waarbij er ingezet wordt op
interventies en gesprekken op maat voor specifieke
locaties. Er is samen met gemeenten gekeken naar de
laatste stappen die nodig zijn voor het behalen van
de VANG-doelstelling. Ook is de online communicatie
verder geprofessionaliseerd waarbij de website en
social media-aanpak is aangescherpt én de digitale
afvalkalender verder is geoptimaliseerd.

ORGANISATIE
PERSONEEL EN ORGANISATIE
2019 was het jaar van een nieuwe start na de
omvorming en veel personele verandering. We
zijn gezamenlijk aan de slag gegaan in de nieuwe
organisatie. Daarnaast zien we een verandering
in de samenstelling van het personeelsbestand.
De verhouding tussen flexibel en vast personeel
schuift meer op naar vast. Zo zijn er in 2019 in totaal
24 medewerkers in dienst gekomen bij Cyclus,
waarvan 15 voormalige flex-collega’s die een (vast)
dienstverband bij Cyclus aangeboden hebben
gekregen. De andere 9 collega’s betrof vervanging van
de uitstroom van een aantal stafcollega’s. Dit betekent
verlies van kennis, maar ook weer aanwas van nieuwe
kennis en kwaliteit.

27

Een andere belangrijke ontwikkeling is de aanstelling
van een nieuwe directeur en het bepalen van de
nieuwe koers en plannen voor de organisatie. De
directiewisseling is vlot verlopen. Pijlers op het gebied
van personeel zijn benoemd en betreffen onder andere
excellent werkgeverschap. Hieronder verstaan we:
via opleidingen het huidig personeel empoweren en
daarnaast het werken aan behoud van de huidige
ervaring en kennis.

Tot slot is digitalisering een belangrijk thema. Steeds
meer interne werkzaamheden en processen verlopen
digitaal en daarom worden de digitale vaardigheden
van onze medewerkers van steeds groter belang. We
werken eraan om al onze medewerkers digitaal aan te
sluiten en daarbij te instrueren en te helpen.

ONTWIKKELING
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van
het bedrijf. Om het vakmanschap te vergroten, te
verdiepen en te verbreden zorgde Cyclus ook in
2019 voor een breed opleidingsaanbod. Binnen het
aanbod, onder de noemer Cyclus Academie, was er
dit jaar extra aandacht voor Lean Management. Ook is
geïnvesteerd in het (breder) opleiden van chauffeurs
en de multi-inzetbaarheid van onze vaklieden. De
strategische kennis is vergroot door het bijwonen van
vakinhoudelijke congressen en bijeenkomsten in de
branche en door het afleggen van bedrijfsbezoeken.

In 2019 is er veel tijd besteed aan de werving van
chauffeurs. We hebben gemerkt dat de krapte voor
het eerst heeft geleid tot grote uitdagingen; we zijn
genoodzaakt geweest om via andere leveranciers in te
lenen en de flexibele chauffeurs aan ons te binden. We
hebben een aantal medewerkers opgeleid tot chauffeur
in goede samenwerking met onze uitzendleverancier
Actief Werkt!. Ook hebben we gezamenlijke acties
benoemd zoals een aanbrengpremie en open dagen
om de instroom van chauffeur/beladers te bevorderen.
Daarmee hebben we bereikt dat we onze dienstverlening
zonder problemen hebben kunnen voortzetten.

KWALITEIT
Cyclus werkt met een geïntegreerd
managementsysteem om te blijven voldoen aan
vragen, eisen en verwachtingen van verschillende
stakeholders. Bij de start van 2019 was de
organisatie reeds in compliance met de eisen van
de certificeringen ISO 9001 (kwaliteitsmanagement),
VCA** (veiligheid en gezondheid), ISO 27001
(informatiebeveiliging) en Groenkeur. In 2019 kwam
daar het certificaat ISO 14001 bij voor milieuzorg. Ook
namen we in 2019 het certificaat MVO prestatieladder
niveau 3 voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen in ontvangst. In 2019 verviel het
Keurmerk Beeldschoon.

Op het gebied van personeel hadden we te maken
met een relatief hoog verzuimpercentage. Vanuit
leidinggevenden, P&O en in samenwerking met
onze arbodienst werken wij aan een plan om dit
positief te beïnvloeden. Extra aandacht ging in dit
kalenderjaar uit naar veilig werken. Zo waren veilig
rijden en schadepreventie terugkerende thema’s in
toolboxmeetings.
Duurzame inzetbaarheid blijft als belangrijk
thema onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het
personeelsbeleid. Belangrijke acties die aan dit thema
verbonden blijven, zijn: een actief verzuimbeleid, het
continu leren en ontwikkelen en het werken met roosters.
Roosters zorgen ervoor dat alle medewerkers gelijkmatig
worden ingezet in de planning. Voor 2020 staat het
werken met roosters voor de gehele buitendienst op de
agenda. Ook dit jaar konden alle medewerkers van Cyclus
weer gebruikmaken van de spreekuren van het financieel
fit programma, het fietsplan en de bedrijfsfitnessregeling.
Bovendien is er ook dit jaar weer gedurende de
extreem warme zomer extra aandacht besteed aan de
medewerkers van de uitvoering.

Instrumenten zoals de periodieke directiebeoordeling,
de strategische risicobeoordeling, de interne
en externe audits, de werkplekinspecties, de
toolboxmeetings en de doorlopende Risico
Inventarisatie en Evaluatie leveren het bedrijf
doorlopend stuurinformatie en handvatten op om
continu te verbeteren. Klachten, meldingen en vragen
grijpen we hiervoor ook aan.

STIJL VAN HET HUIS
In 2019 was er ook aandacht voor de interne cultuur.
Bij Cyclus werken we aan een cultuur waarbij erkend
wordt dat een ieder een onmisbare bijdrage levert
aan de resultaten. Onze kernwaarden Vakkundig,
Ondernemend, Eerlijk en Samen presteren staan
daarbij centraal. Ook zijn we verder gegaan met het
voeren van het goede gesprek. Hierin ligt de nadruk
niet op het functioneren maar staan persoonlijk
leiderschap, jezelf ontwikkelen en bijdragen aan de
organisatiedoelen centraal.

Werk bieden aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (Social Return On Investment) is ook een
belangrijk thema voor Cyclus. Momenteel werkt een
aantal Promen-medewerkers op detacheringsbasis
voor Cyclus in de uitvoering en schoonmaak. Op de
agenda voor 2020 staat het uitwerken van een plan in
samenwerking met Promen voor het bieden van werk
en leerwerk plekken.
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VERTROUWENSPERSOON

De OR startte medio januari 2019 met zeven
leden en een nieuw gekozen dagelijks bestuur;
gedurende het jaar is één OR-lid vervangen door
een uitdiensttreding. Er verschenen vijf interne
nieuwsbrieven en er werden diverse werkbezoeken
gebracht aan Cyclus locaties.

Cyclus beschikt over twee vertrouwenspersonen:
één voor ‘ongewenste omgangsvormen’ en één
voor ‘melding misstanden (klokkenluider)’. Beiden
hebben, net als in voorgaande jaren, in 2019 geen
meldingen van medewerkers ontvangen. Om de
vertrouwenspersonen extra onder de aandacht van de
medewerkers te brengen zijn hun contactgegevens
meer prominent op onze interne kanalen geplaatst en
worden hun functies toegelicht.

De OR wil graag een verbindende rol blijven spelen
bij de ontwikkelingen in 2020. Rust op de werkvloer,
een gezonde werkdruk en strategie van Cyclus, zullen
de speerpunten zijn welke veel van de OR activiteiten
komend jaar zullen raken.

MEDENZEGGENSCHAP (OR)
FINANCIEEL

Op 18 januari 2019 startte de vernieuwde
Ondernemingsraad (OR), direct na de succesvol
verlopen verkiezingen. In voorgaande jaren
hebben grote veranderingen plaatsgevonden bij
Cyclus, die veel tijd en energie vergden van zowel
de organisatie als de OR. Het jaar 2019 kan dan ook
het best getypeerd worden door weinig formele
adviesaanvragen, de wisseling van bestuurder
en veel aandacht voor communicatie en overleg
binnen Cyclus.

BELEID
Het financieel- prijs- en dividendbeleid van Cyclus
is gericht op marktconforme tarieven voor zijn
aandeelhoudende gemeenten nu en in de toekomst
enerzijds en continuïteit voor het bedrijf en een
solvabele onderneming anderzijds. Dit vertaalt zich in
een beleid dat gericht is op: een tarief dat gelijk blijft
of daalt bij een gelijk of hoger dienstverleningsniveau
door verlaging van de exploitatiekosten, innovatie
en ontwikkeling van de dienstverlening door te
investeren in nieuwe toepassingen, een beperkte
winstmarge voor Cyclus en een solvabiliteitsnorm
van meer dan 35%. Als gevolg van het beperkte
winstniveau zal de ruimte voor dividenduitkering in
de toekomst beperkt blijven.

Dit alles kwam aan de orde tijdens de twaalf ORvergaderingen, de elf vergaderingen met de WORbestuurder en de twee gedachtewisselingen die
plaatsvonden tussen de OR, de directeur en de Raad
van Commissarissen (artikel-24-overleg). De ureninzet
van de OR bedroeg, inclusief verkiezingen, 652 uur
(2018: 665 uur).

ONTWIKKELINGEN BOEKJAAR 2019
De OR heeft drie adviesaanvragen behandeld.
De OR adviseerde positief over:

Het boekjaar 2019 wordt hoofdzakelijk gekenmerkt
door de volgende ontwikkelingen:

•	de benoeming van de nieuwe bestuurder
per 01-08-2019
•	de herbenoeming van de voordrachtcommissaris
namens de OR in de raad van commissarissen
•	de wijziging uitvoeringsorganisatie

Tariefsverlaging
Op 14 december 2017 hebben de aandeelhoudende
gemeenten, ter vervanging van de verschillende
bestaande bilaterale en multilaterale overeenkomsten, nieuwe uniforme dienstverleningsovereenkomsten afgesloten voor 5 jaar met ingang
van 1 januari 2018 (opzegtermijn 2 jaar) op basis
van: gelijke eenheidsprijzen, een overeengekomen
structurele tariefsverlaging en halfjaarlijkse
bevoorschotting.

Een instemmingsverzoek voor de invoering van
werkroosters afvalinzameling is na overleg met de
bestuurder aangehouden. Eind 2019 ontving de OR een
instemmingsverzoek voor het plan van aanpak voor de
RI&E (arbobeleid). In januari 2020 is dit besproken.

De tariefsverlaging is in 2019 opgelopen tot 20%
(2018, 13%) en bestaat uit verschillende onderdelen:
een korting op de eenheidsprijzen, een verlaging van
de winstopslag van 6% naar 1% en het niet indexeren
van de kostprijzen in de jaren 2017 t/m 2019.

In het overleg met de directie kwamen verder de noodzakelijke efficiencyverbeteringen, routeoptimalisatie én
communicatie hieromtrent aan de orde. Tevens stond
de veiligheid van medewerkers hoog op de agenda,
alsmede het gevoerde en te voeren verzuimbeleid.
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Beëindiging activiteit Beheer openbare ruimte
Met ingang van het boekjaar 2019 is het contract
met de gemeente Gouda inzake het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte beëindigd na
een afbouwperiode van drie jaar. De reorganisatie
is eveneens afgerond. Medio 2019 hebben de
laatste personele afvloeiingen plaats gevonden. Het
resterende saldo van de reorganisatievoorziening
heeft betrekking op de WW- en pensioenaanvullingen
conform het sociaal plan.

minimaliseren. Daarnaast is ter voorbereiding op
2020 de routeplanning verder geoptimaliseerd. Ook
heeft Cyclus in 2019 verschillende softwaresystemen
ontwikkeld en geïmplementeerd voor de
routeplanning en begeleiding bij de afvalinzameling.
Beide systemen zullen vanaf 2020 operationeel zijn
en gefaseerd worden uitgerold in de regio ten einde
de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en
efficiency te realiseren.
Vanaf september is Cyclus gestart om de operationele
personeelsplanning te optimaliseren door gebruik
te maken van roosters en specifieke software.
Belangrijke doelstellingen van dit project zijn: een
voorspelbare operationele personeelsplanning op
persoonsniveau, het verminderen van overuren en het
werken volgens de gangbare wet- en regelgeving wat
betreft rusttijden en administratie.

Uitbreiding dienstverlening afvalbeheer
Na inschrijving op een openbare aanbesteding van
de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering
Utrecht zijn in juni 2018 de percelen gemeente
Montfoort en gemeente Oudewater definitief gegund
aan Cyclus. Met ingang van 1 januari 2019 zamelt
Cyclus de gemeenten voor een periode van 4 jaar
de gemeente Oudewater en Montfoort in. Beide
gemeenten hebben de mogelijkheid om het contract
twee maal te verlengen.

Aanpassing flexibele schil
Met het oog op een betere binding met Cyclus als
werkgever en de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans”
(per 1-1-2020) heeft Cyclus besloten de flexibele schil
aan te passen en meer medewerkers die al voor een
langere periode worden ingehuurd in dienst te nemen.

Optimalisatie logistieke planning
In 2019 heeft Cyclus een derde standplaats te Alphen
a/d Rijn gerealiseerd om de aan- en afrijtijden te

TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT 2019
Het boekjaar 2019 van Cyclus is afgesloten met een netto winst van € 408.000 (2018, € 426.000). De winst bestaat
uit het regulier bedrijfsresultaat, resultaten met betrekking tot voorzieningen, financiële baten en lasten en te betalen
vennootschapsbelasting.

FINANCIEEL RESULTAAT
(x 1.000)

2019
REGULIER BEDRIJFSRESULTAAT

€

162

Voorziening Personeel & Organisatie

€

164

Verplichting afkeur oud papier & karton

€

314

€

12

2018
€

354
-

Voorzieningen vorderingen op participanten
BEDRIJFSRESULTAAT

464

€

319

€

499

Financiële baten en lasten

€

54

-

€

33

RESULTAAT VOOR BELASTING

€

42

-

€

466

Te betalen vennootschapsbelasting

€

450

€

40

RESULTAAT NA BELASTING

€

408

€

426
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Regulier bedrijfsresultaat
De totale omzet nam toe met € 2.559.000 tot
€ 37.663.000 (2018, € 35.064.000). Deze toename is per
saldo het gevolg van de afbouw van de activiteit beheer
openbare ruimte, de doorgevoerde tariefsverlaging,
gestegen verwerkingstarieven, uitbreiding van de
dienstverlening en éénmalige resultaten. Het regulier
bedrijfsresultaat daalde met € 302.000 tot € 162.000
(2018, € 464.000), ofwel 0,4% van de omzet (2018: 1,3%).
Deze afname is per saldo het gevolg van de overeengekomen tariefsverlaging in 2019 en éénmalige baten.

Vennootschapsbelasting
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. De aangiften over de fiscale boekjaren
2016 en 2017 zijn inmiddels behandeld en daaruit
volgde een negatieve aanslag. Dit betekent dat de
opgenomen verplichtingen met betrekking tot de
boekjaren 2016 t/m 2018 in 2019 zijn vrijgevallen.

Voorziening personeel & organisatie
De voorziening voor personeel en organisatie betreft
kosten die betrekking hebben op loonkosten van exwerknemers, langdurig zieken of arbeidsongeschiktheid,
voorziene kosten a.g.v. organisatieaanpassingen,
voorziene kosten met betrekking tot wettelijke
en arbeidsrechtelijke verplichtingen en voorziene
jubileumuitkeringen. Ultimo 2019 is per saldo € 164.000
ten gunste van het resultaat vrijgevallen.

Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende
gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Over het fiscale boekjaar 2018 is aangifte gedaan,
maar is nog geen aanslag ontvangen. Voor het jaar
2019 zullen de resultaten niet het compensabele
saldo van afgelopen jaren overstijgen en is derhalve
geen vennootschapsbelasting in het resultaat
opgenomen.

Afkeur afvalstroom oud papier en karton (OPK)
In 2019 zijn verschillende partijen oud papier en
karton door de verwerker afgekeurd als gevolg van
te veel vervuiling. In overleg met de gemeenten zijn
éénmalig de extra verwerkingskosten ten laste van
het resultaat gebracht.

TOELICHTING FINANCIËLE POSITIE 2019
FINANCIËLE KENTALLEN

NORM

2019

2018

Solvabiliteit 1)

≥ 35%

30,4%

29,3%

≥1

0,41

0,57

Rendement geïnvesteerd vermogen 3)

≥ 6%

0,7%

2,4%

Rentedekkingsgraad 4)

≥ 1,3

30

56,9

Liquiditeit 2)

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 (bedrijfsresultaat + afschrijvingen) / rente en aflossingen
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RISICO'S

Solvabiliteit 1)
Het balanstotaal nam in het boekjaar 2019 toe met
0,7% tot € 31.276.000 (2018: toename 43%). Het eigen
vermogen (voor resultaatsbestemming) nam toe
met € 408.000 en komt uit op € 9.513.000 (2018,
€ 9.105.000). Als gevolg komt de solvabiliteit uit op tot
€ 30,4% (Cyclus norm ≥ 35%) van het balanstotaal (voor
resultaatbestemming) ten opzichte van 29,3% ultimo 2018.

Governance
Vanaf 1 januari 2016 hebben de gemeenten,
als aandeelhouders van Cyclus, statutair meer
bevoegdheden gekregen en stellen zij o.a. jaarlijks de
begroting en investeringsplan vast. Dezelfde gemeenten
zijn opdrachtgever en sluiten DVO’s af met Cyclus.
Cyclus loopt hierdoor een risico in de zin dat belangen
van gemeenten als aandeelhouder en als opdrachtgever
kunnen verschillen, en dat belangen van gemeenten
onderling kunnen verschillen. Dit zou gevolgen kunnen
hebben voor Cyclus als bedrijf. Dit zou er zelfs toe
kunnen leiden dat er een conflict ontstaat tussen de
instructiebevoegdheid van aandeelhouders en belang
van de vennootschap. Wanneer de instructiecultuur
verder gaat dan deze mogelijkheid, dreigen er potentiële
aansprakelijkheidsrisico’s. Om die reden wordt vanuit de
gemeenten zo veel als mogelijk de verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever gescheiden van de aandeelhoudersverantwoordelijkheid en wordt binnen de
verschillende overlegorganen aandeelhouderszaken
gescheiden van klantzaken. Zowel de bestuurder van
Cyclus, de raad van commissarissen en de gemeentelijke
bestuurders hebben oog voor dit spanningsveld.

Liquiditeit 2) en werkkapitaal
Het werkkapitaal nam in het boekjaar 2019 af met
€ 3.711.000 en kwam uit op € 12.503.000 -/- (2018:
afname € 7.196.000). Deze afname is met name het
gevolg meer investeringen in materiële vaste activa,
betaalde afkoopsommen en minder inkomsten als
gevolg van de tariefsverlaging. De current ratio2) komt
uit op 0,41 (2018: 0,57).
Tot op heden heeft Cyclus investeringen 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).
Rendement op het geïnvesteerd vermogen 3)
De boekwaarde van de vaste activa nam toe met 16,1%
tot € 22.624.000 (2018: toename 17,3%) als gevolg
van uitbreiding van het containerareaal en vervanging
van reeds afgeschreven voertuigen. Het regulier
bedrijfsresultaat daalde € 302.000 tot € 162.000
(2018, € 464.000), ofwel 0,4% van de omzet (2018:
1,3%). Deze afname is met name het directe gevolg
van de verstrekte tariefsverlaging en de afbouw van
de activiteit beheer openbare ruimte. Derhalve daalde
het rendement op het geïnvesteerd vermogen in het
boekjaar 2019 tot 0,7% (2018: 2,4%).

Rendement
Het winstniveau van Cyclus is als gevolg
overeengekomen tarieven- en dividendbeleid beperkt
en lager dan de gebruikelijke 6%. Daarnaast zijn de
financieringslasten minimaal met name doordat
gemeenten Cyclus op halfjaarbasis bevoorschotten. Dit
betekent dat er op dit moment in de exploitatie weinig
ruimte is om tegenvallers op te vangen. Incidenten
en kostprijsverhogende factoren kunnen er toe leiden
dat de onderneming te maken krijgt met negatieve
resultaten en voorzieningen getroffen moeten
worden. Cyclus streeft de komende planperiode naar
verbetering van het rendement van de vennootschap
door efficiency, standaardisatie en groei.

Financiering en rentedekkingsgraad 4)
Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt
maximaal € 9.666.000 en is onderverdeeld in een
kasgeldfaciliteit (€ 6.666.000) en een rekeningcourantkrediet (€ 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 kasgeldfaciliteit is in december 2019 kortstondig
gebruik gemaakt voor een bedrag van € 5.000.000. Ultimo
boekjaar 2019 heeft de onderneming de beschikking over
€ 4.681.000 aan liquide middelen (2018: € 8.761.000). In
2019 bedraagt de rentelast € 54.000 (2018, € 33.000)
derhalve komt de rentedekkingsgraad uit op 30.

Risicomanagement
Als overheidsgedomineerde vennootschap voert
Cyclus haar diensten uit binnen de gestelde
wettelijke kaders en tegen een verantwoord en
beheersbaar risicoprofiel dat past bij de gemeentelijke
aandeelhouders en opdrachtgevers. Derhalve
wordt binnen het managementsysteem van de
organisatie actief gemonitord op kwaliteit-, arbo en
milieurisico’s. Processen worden actief gemonitored
en op geconstateerde afwijkingen worden direct
maatregelen getroffen.
Ten aanzien van financiële- en kredietrisico’s voert
Cyclus een prudent beleid in overeenstemming met
de wet FIDO zoals is vastgelegd in het treasurystatuut.
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BERICHT VAN DE RAAD
VAN COMMISSARISSEN
Per 1 augustus 2019 trad mevrouw Linda Boot aan als directeur van Cyclus NV. Onder haar leiding zal
Cyclus de komende jaren werken aan de continuïteit van de onderneming en aan de veranderingen en
vernieuwingen die daarvoor noodzakelijk zijn.

De (financiële) continuïteit van de onderneming
blijft ook voor de RvC de hoogste prioriteit. Na de
tariefsverlagingen die zijn doorgevoerd, zou 2019 een
spannend jaar worden. Door de eenmalige baten was
er in 2019 een bescheiden positief resultaat.
De RvC acht het van belang dat er voldoende
aandacht blijft bestaan voor de mensen in de
organisatie van Cyclus. Naast een blijvende inzet
op ‘lean en mean’ zal de organisatie kwalitatief
en kwantitatief in staat moeten zijn om de
dienstverlening op het gewenste peil te houden.
Verdere operationele verbeteringen in de
bedrijfsvoering en maatregelen die de productiviteit
doen toenemen, lijken noodzakelijk voor een langjarig
positief bedrijfsresultaat. Tariefaanpassingen kunnen
hierbij echter ook niet worden uitgesloten.

De RvC heeft zijn rooster van aftreden in december
2019 gedeeld met de Algemene vergadering van
Aandeelhouders (AvA). De huidige leden van de RvC
treden allen in de komende 4 jaar gefaseerd af en
zullen worden vervangen, te beginnen in 2020.
De (gewijzigde) statuten geven met betrekking
tot de bezetting de flexibiliteit van 3 tot 5 leden.
De zittingstermijn van 12 jaar is gewijzigd naar
een benoeming voor 4 jaar met de mogelijkheid
van één herbenoeming van eveneens 4 jaar. De
selectiecommissie bestaat uit twee leden van de
RvC en twee leden namens de AvA.
Cyclus NV hanteert bij het beloningsbeleid de
uitgangspunten van de WNT. De arbeidsovereenkomst
met de directeur voldoet daaraan. Dat geldt ook
voor de leden van de RvC met dien verstande dat
op de maximale vergoeding een korting van 10%
is toegepast.

In 2019 is er door de onderneming ook veel energie
gestoken in het ontwikkelen van een strategische
visie voor de toekomst van Cyclus NV.
De RvC en de aandeelhouders steunden het
voorstel van de directeur om prioriteit te geven
aan de versterking en uitbreiding van de huidige
dienstverlening. De twee andere elementen in de
strategische discussie, te weten de transitie naar/
met strategische allianties en de toekomstige
vormgeving van het bedrijf, verdwijnen nu even naar
de achtergrond maar zijn daarmee zeker niet uit beeld
verdwenen.

VOORSTEL VASTSTELLEN
JAARREKENING EN WINSTBESTEMMING
De door het bestuur opgemaakte en door de
commissarissen mede ondertekende jaarrekening
over 2019 gaat vergezeld van alle wettelijk vereiste
aanvullende gegevens en het door het bestuur
opgemaakte directieverslag. De jaarrekening is
voorzien van een goedkeurende verklaring van
3 juni 2020 van Lansigt Accountants overeenkomstig
artikel 34 van de statuten.

Het jaar 2019 was het tweede jaar van de nieuwe
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen
de opdrachtgevende gemeenten en Cyclus. De
ervaringen van de jaren 2018 en 2019 zijn aanleiding
geweest om de DVO’s opnieuw tegen het licht te
houden en waar nodig te verbeteren. Een speciale
werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van
alle gemeenten en Cyclus, evalueert de huidige DVO
en bespreekt de voorstellen voor verbeteringen
(en vereenvoudigingen).

De winst van de vennootschap over 2019 bedraagt
€ 408.000.
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Het bestuur en Raad van Commissarissen stellen
derhalve voor, met inachtneming van hetgeen in
de statuten is geregeld:
•	de hierbij aangeboden jaarrekening 2019 vast
te stellen;
•	de winst over het boekjaar 2019 ten bedrage
van € 408.000 toe te voegen aan de overige
reserves, daarbij rekening houdend met het
door de algemene vergadering overeenkomstig
artikel 36 lid 4 bepaalde minimumpercentage
van 35 procent voor het eigen vermogen in
relatie tot het balanstotaal.
•	de directeur van Cyclus en de Raad van
Commissarissen te dechargeren voor het in
2019 gevoerde bestuur, respectievelijk het
gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen,
Josette Keegstra
Gerrit Mastenbroek
Jan Prins, voorzitter
Jacqueline van Zwol
Moordrecht, 18 juni 2020
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
VOOR RESULTAATBESTEMMING

TOELICHTING

Bedragen in duizenden euro’s

ACTIVA

31 DECEMBER
2019

31 DECEMBER
2018

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

1

9.801

9.830

Containers

1

6.387

5.696

Containers in aanbouw

1

1.226

360

Wagenpark

1

4.550

2.862

Overige vaste bedrijfsmiddelen

1

660

734

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

1

-

VOORRADEN

22.624

19.482

164

165

2

VORDERINGEN
Handelsvorderingen

3

210

506

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

4

3.417

2.066

Belastingen en premies
Overige vorderingen en overlopende activa

5

LIQUIDE MIDDELEN

-

-

180

71

6

TOELICHTING

TOTAAL

PASSIVA

3.807

2.643

4.681

8.761

31.276

31.051

31 DECEMBER
2019

31 DECEMBER
2018

EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal

7

3.402

Agio

8

879

879

Overige reserves

9

4.824

4.398

Onverdeelde winst

9

408

VOORZIENINGEN

10

3.402

426
9.513

9.105

608

1.585

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers

5.000

5.000

5.961

4.695

6.803

8.527

2.535

1.229

Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

11

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

12

TOTAAL

37

856

910
21.155

20.361

31.276

31.051

WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2019

TOELICHTING

Bedragen in duizenden euro’s

2019

2018

Netto-omzet afvalbeheer en reiniging

1

37.401

30.369

Netto-omzet beheer openbare ruimten

1

-

4.540

Overige bedrijfsopbrengsten

2

262

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

155
37.663

35.064

Uitbesteed werk en andere externe kosten

3

21.753

19.273

Salarissen en sociale lasten

4

8.060

7.755

Afschrijvingen op materiële vaste activa

5

1.610

1.377

Overige bedrijfskosten

6

6.228

6.160

SOM DER BEDRIJFSLASTEN
BEDRIJFSRESULTAAT
Rentelasten en soortgelijke kosten

7

37.651

34.565

12

499

54-

33-

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

54-

33-

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

42-

466

450

40-

408

426

Belastingen

8

RESULTAAT NA BELASTINGEN

38

CYCLUS JAARVERSLAG 2019 | SAMEN VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2019

Bedragen in duizenden euro’s

2019

BEDRIJFSRESULTAAT

2018

12

499

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op materiële vaste activa

1.610

1.377

Mutatie voorzieningen

977-

1.208-

Verandering in werkkapitaal:
Vlottende activa

1.164-

601

Kortlopende schulden

1.245

7.826

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

726

Investeringen in materiële vaste activa

4.858-

Desinvesteringen in materiële vaste activa

4.439-

106

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

9.095

188
4.752-

Betaald dividend

-

Rentelasten

4.2513.000-

54-

33-

Kasgeldlening

-

5.000

Storting op aandelen

-

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
TOENAME/ AFNAME GELDMIDDELEN

271
54-

2.238

4.080-

7.082

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
STAND PER 31 DECEMBER

39

8.761

1.679

4.080-

7.082

4.681

8.761

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
TOELICHTING OP HET
KASSTROOMOVERZICHT

1. ALGEMENE
TOELICHTING

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.

ACTIVITEITEN
Cyclus is in 2001 ontstaan uit een fusie van een aantal
gemeentelijke afvalinzameling- en reinigingsdiensten
en het gemeentelijk vuilverwerkingsbedrijf (GVB).
Vanaf 2003 is Cyclus een naamloze vennootschap,
waarvan de aandelen in handen zijn van gemeenten
in de regio's Midden-Holland en Rijnstreek waarvoor
Cyclus werkzaam is. Aan deze gemeenten (en in
beperktere mate ook aan bedrijven) worden verschillende diensten aangeboden op het gebied van afvalinzameling, advisering, afvalverwerking, reiniging
van openbare ruimten en bedrijfsterreinen.

2. ALGEMENE
GRONDSLAGEN

VESTIGINGSADRES

ALGEMEEN

Cyclus is gevestigd aan de Oostbaan 1090 te
Moordrecht (gemeente Zuidplas) en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 24349854.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 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.

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
opgenomen 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.

VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
De gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar. Waar nodig zijn
vergelijkende cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Met ingang van boekjaar 2019 worden containers
op voorraad, die nog niet zijn besteld door specifieke
afnemers, afzonderlijk als voorraad gepresenteerd
in de balans. Voorheen stonden deze gepresenteerd
onder de overige vorderingen. De grondslag voor
waardering is ongewijzigd. De gewijzigde presentatie
heeft geen invloed op vermogen en resultaat.
De vergelijkende cijfers zijn aangepast.

OPERATIONELE 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
operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de
lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-enverliesrekening over de looptijd van het contract.

VERBONDEN PARTIJEN
Cyclus realiseert het grootste gedeelte van haar
omzet bij de negen 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
dienstverleningsovereenkomsten.

3. GRONDSLAGEN VOOR
DE WAARDERING VAN
ACTIVA EN PASSIVA
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MATERIËLE VASTE ACTIVA

VOORZIENINGEN

De bedrijfsgebouwen, containers, het wagenpark en de
overige vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd op
aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve lineaire afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Terreinen worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs. Groot onderhoud van materiële vaste
activa wordt geactiveerd en op afgeschreven.

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.

Cyclus beoordeelt op balansdatum of er aanwijzingen
zijn dat een vast actief, zijnde een kasstroomgenererende 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 opbrengstwaarde gehanteerd of, indien deze waarde hoger is,
de indirecte bedrijfswaarde.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Opgenomen leningen en schulden 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.

4. GRONDSLAGEN VOOR
DE BEPALING VAN
HET RESULTAAT

VOORRAAD
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode
(‘first in, first out’) of lagere opbrengstwaarde. De
verkrijgings bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging alsmede de gemaakte kosten
om de voorraden op hun huidige plaats en in hun
huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is
de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct
toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de
opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de
incourantheid van de voorraden.

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.

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.

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 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.

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 banken onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
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PERIODIEK BETAALBARE BELONINGEN

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.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

PENSIOENEN

Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

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
premies, is deze regeling verwerkt als zijnde een toegezegde bijdrage regeling. Dit houdt in dat in de winsten verliesrekening een pensioenlast wordt opgenomen
gelijk aan de in dat jaar verschuldigde premie.

5. FINANCIËLE
INSTRUMENTEN EN
RISICOBEHEERSING

De betreffende pensioenregeling is volgens het middelloonstelsel. De beleidsdekkingsgraad is ultimo 2019
97,8% en lager dan het vereiste minimum. Hierop is
een herstelplan werkende waardoor ABP binnen 10 jaar
weer zal voloden aan de gestelde norm zonder noodzaak om de pensioenen te verlagen. Als gevolg van
de Corona crisis in 2020 is de beleidsdekkingsgaad
sindsdien fors gedaald; dit kan gevolgen hebben voor
het herstelplan, dat mogelijk moet worden herzien.

KREDIETRISICO

RENTE- EN KASSTROOMRISICO
Cyclus N.V. loopt renterisico over de rentedragende
kredietfaciliteit zodra deze kredietfaciliteit benut
wordt. Met betrekking tot de kredietfaciliteit van de
bank heeft Cyclus N.V. ultimo 2019 geen derivatencontracten afgesloten.

Cyclus N.V. heeft geen significante concentraties
van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers
die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van
Cyclus N.V.

AFSCHRIJVINGEN

LIQUIDITEITSRISICO

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.

Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt
maximaal € 9.666.667 en is onderverdeeld in een
kasgeldlening (€ 6.666.667) 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. Elk boekjaar moet worden
voldaan aan een solvabiliteitsratio van minimaal 20%
en onder 30% gaat Cyclus in gesprek met de BNG.
Er geldt tevens een Debt Service Coverage Ratio
(DSCR) van minimaal 1,3.

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.

Van de kasgeldfaciliteit is in 2019 in bepaalde perioden
gebruik gemaakt voor een bedrag van € 5.000.000.
Voorts beschikt de onderneming ultimo boekjaar over
€ 4.681.000 aan liquide middelen (2018: € 8.761.000).

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
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TOELICHTING OP DE BALANS
PER 31 DECEMBER 2019
Tabelbedragen in duizenden euro’s

VASTE ACTIVA

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa zijn
als volgt gespecificeerd:
BEDRIJFSGEBOUWEN
EN
-TERREINEN

Aanschafwaarde per 1 januari 2019

CONTAINERS

VASTE
ACTIVA
NOG NIET IN
GEBRUIK

WAGENPARK

OVERIGE
VASTE
BEDRIJFSMIDDELEN

TOTAAL

19.345

10.952

360

9.275

2.940

Ingebruikname activa in aanbouw

10

339

360-

-

11

-

Investeringen

80

1.002

1.226

2.451

99

4.858

-

175-

-

1.249-

-

1.424-

19.435

12.118

1.226

10.477

3.050

46.306

9.514-

5.257-

-

6.413-

2.206-

23.390-

120-

592-

-

714-

184-

1.610-

Bijzondere waardeveranderingen

-

-

-

-

-

-

Cum. afschr. desinvesteringen

-

118

-

1.200

-

1.318

9.634-

5.731-

-

5.927-

2.390-

23.682-

Boekwaarde per 1 januari 2019

9.831

5.695

360

2.862

734

19.482

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2019

9.801

6.387

1.226

4.550

660

22.624

0-10%

7-20%

0%

8-14%

5-33%

Desinvesteringen
AANSCHAFWAARDE PER
31 DECEMBER 2019

Cum. afschr. per 1 januari 2019
Afschrijvingen

CUM. AFSCHR. PER 31 DECEMBER 2019

AFSCHRIJVINGSPERCENTAGES

42.872

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen
machines en installaties, automatisering en inventaris.

In 2019 is € 4,9 miljoen geïnvesteerd in met name
voertuigen en containers.

De vaste activa in aanbouw betreffen containers en
wagenpark, welke deels zijn betaald, per einde boekjaar
nog niet in bedrijf zijn genomen en waarover nog niet
wordt afgeschreven.

De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking
komende activa bedroeg per 31 december 2019 € 30,4
miljoen exclusief omzetbelasting (2018: € 28,7 miljoen).
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VLOTTENDE ACTIVA
2. VOORRAAD

2019

Op balansdatum beschikt de onderneming over
€ 4.680.000 aan liquide middelen (2018: € 8.761.000).
Ten opzichte van het boekjaar 2018 is dit een afname
van € 4.083.000. Dit is per saldo het gevolg van later
ontvangen bevoorschotting.

2018

Diverse voorraden

164

165

Stand per 31 december

164

165

Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt
maximaal € 9.666.667 en is onderverdeeld in een
kasgeldfaciliteit (€ 6.666.667) en een rekeningcourantfaciliteit (€ 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.

Dit betreft voornamelijk voorraden mini- en rolcontainers,
op locatie gehouden als werkvoorraad met betrekking tot
lopende contracten met gemeenten en bedrijven.
3. HANDELSVORDERINGEN
Handelsvorderingen
Voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid
Stand per 31 december

2019

2018

216

512

6-

6-

210

506

EIGEN VERMOGEN

Dit betreft vorderingen op inwoners, gemeenten en
commerciële instellingen. Voor deze vorderingen
is wegens mogelijke oninbaarheid een voorziening
gevormd. De looptijd van deze vorderingen is korter
dan een jaar.

Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves

4. VORDERINGEN OP PARTICIPANTEN
EN MAATSCHAPPIJEN WAARIN
WORDT DEELGENOMEN

2019

2018

Vorderingen en afrekeningen
gemeenten

3.736

2.385

Voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid
Stand per 31 december

Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

319-

319-

3.417

2.066

2019
180

71

Stand per 31 december

180

71

408

426

9.513

9.105

7. GEPLAATST KAPITAAL

2019

2018

3.402

3.198

Stand per 31 december

-

204

3.402

3.402

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt na
de toetreding van gemeente Krimpen aan den IJssel
per 1 juli 2018, € 7.500.003 en is verdeeld in 1.071.429
aandelen met een nominale waarde van € 7. Hiervan
zijn 486.055 aandelen geplaatst en volgestort.

6. LIQUIDE MIDDELEN

2019

2018

8. AGIO

Saldo bankrekeningen

4.676

8.756

Stand per 1 januari

5

5

4.681

8.761

Stand per 31 december

879
4.398

Stand per 1 januari
Mutaties

Dit betreft nog te ontvangen bedragen met betrekking
tot het boekjaar en vooruitbetaalde kosten met betrekking tot het komend boekjaar, waarvan circa € 100.000
een looptijd heeft van langer dan een jaar.

Kassen

879
4.824

VERLOOP PER POST EIGEN VERMOGEN

2018

Diverse vorderingen en overlopende
activa

2018
3.402

Met ingang van 1 juli 2018 is de gemeente Krimpen aan
den IJssel aandeelhouder van Cyclus NV geworden en
heeft de gemeente een dienstverleningsovereenkomst
afgesloten voor 9,5 jaar. In dit kader heeft de gemeente
Krimpen a/d IJssel 29.200 aandelen verkregen tegen
een waarde van € 9,28 per aandeel. Op 28 juni 2018
heeft de gemeente haar aandelen volgestort inclusief
een agio van € 2,28 per aandeel.

Dit betreft vorderingen op deelnemende gemeenten
uit hoofde van de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen en uitgevoerde diensten en eindafrekeningen over het boekjaar.
De looptijd van de vorderingen is korter dan een jaar.
5. OVERIGE VORDERINGEN EN
OVERLOPENDE ACTIVA

2019
3.402

Mutaties
Stand per 31 december
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2019

2018

879

813

-

66

879

879
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9. OVERIGE RESERVES

2019

2018

Stand per 1 januari

4.398

6.790

426

2.392-

4.824

4.398

Onttrekking/toevoeging uit
resultaatsbestemming
Stand per 31 december

VERLOOP PER VOORZIENING
VOORZIENING PERSONEEL EN
ORGANISATIEKOSTEN

2019

2018

Stand per 1 januari

1.585

2.793

Dotatie voorziening personeel en
organisatie

9. ONVERDEELDE WINST
Stand per 1 januari
Mutatie winstbestemming vorig
boekjaar

2019

2018

426

608

426-

608-

Mutatie winst boekjaar

408

426

Stand per 31 december

408

426

837-

Vrijval reorganisatievoorziening

136-

647-

Mutatie voorziening langdurig zieken

213-

293

Stand per 31 december

4-

17-

608

1.585

De voorziening voor personeel en organisatiekosten
betreft kosten die betrekking hebben op loonkosten van ex-werknemers, langdurig zieken of
arbeidsongeschiktheid, voorziene kosten a.g.v.
organisatieaanpassingen, voorziene kosten met
betrekking tot wettelijke en arbeidsrechtelijke
verplichtingen en voorziene jubileumuitkeringen.

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur en
Raad van Commissarissen en overeenkomstig
het besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders is de winst over het boekjaar 2018
toegevoegd aan de overige reserves.
Winst over het boekjaar 2018

€

426

Saldo

€

426

Op 24 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. 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. Met ingang van het
boekjaar 2019 is de reorganisatie afgerond. De
resterende voorziening wordt jaarlijks geactualiseert
en heeft betreffing voorziene ww- en pensioenaanvullingen. Ultimo boekjaar 2019 resteert een
bedrag van € 215.000 (2018 € 1.171.000).

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2019
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 2019 ten bedrage van € 408.000
toe te voegen aan de overige reserves, daarbij
rekening houdend met het door de algemene
vergadering overeenkomstig artikel 36 lid 4 bepaalde
minimumpercentage van 35 procent voor het eigen
vermogen in relatie tot het balanstotaal.
Winst over het boekjaar 2019

€

408

Ten gunste van de overige reserves

€

408

De getroffen voorziening voor langdurig zieken is
ultimo 2019 vastgesteld € 80.000 (2018: € 293.000).
Ultimo boekjaar is een voorziening gevormd van
€ 195.000 met betrekking tot voorziene wettelijke en
arbeidsrechtelijke verplichtingen.

VOORZIENINGEN
2019

-

819-

Mutaties jubileumvoorziening

RESULTAATBESTEMMING

10. VOORZIENINGEN

195

Onttrekking reorganisatievoorziening

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 sterftekansen omdat het effect daarvan op
de omvang van de voorziening naar verwachting
verwaarloosbaar is. Ultimo 2019 bedraagt deze
voorziening € 118.000.

2018

Personeel en organisatiekosten

608

1.585

Stand per 31 december

608

1.585

Waarvan een looptijd langer dan 1 jaar

214

361

Waarvan een looptijd langer dan 5 jaar

-

-
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KORTLOPENDE SCHULDEN

CLAIM
ROYAL HASKONING

11. SCHULDEN AAN PARTICIPANTEN
EN MAATSCHAPPIJEN WAARIN
WORDT DEELGENOMEN

2019

Cyclus heeft een vordering jegens DHV ingesteld
uit hoofde van toerekenbare tekortkoming in
de dienstverlening bij de begeleiding van de
aanbestedingsprocedure voor de realisatie van de
nieuwe huisvesting in de jaren 2013 t/m 2016. Op
4 juni 2019 is een schikking getroffen en is een
bedrag van € 85.000 als éénmalige bate aan het
resultaat toegevoegd (overige omzet).

2018

Nog te betalen facturen en
afrekeningen gemeenten

6.803

8.527

Stand per 31 december

6.803

8.527

Dit betreft schulden aan deelnemende gemeenten
uit hoofde van de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen
en uitgevoerde diensten en afrekeningen met de
gemeenten met betrekking tot het boekjaar en
vooruitontvangen bevoorschotting over het
jaar 2020.
12. OVERIGE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA

2019

2018

Nog te ontvangen inkoopfacturen

67

76

Nog te betalen personeelskosten

561

553

-

4

Vooruitontvangen bedragen
Overige schulden en overlopende
passiva

228

277

Stand per 31 december

856

910

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.
2019

2018

Inkoopverplichtingen

676

1.651

Leaseverplichtingen

80

67

1.234

1.381

Huurverplichtingen

-

1.440

Waarvan een looptijd langer dan 1 jaar,
korter dan 5 jaar

Investeringsverplichtingen

657

1.206

Waarvan een looptijd langer dan 5 jaar

429

710
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2019

Tabelbedragen in duizenden euro’s

1. NETTO-OMZET AFVALBEHEER
EN REINIGING
Afvalverwerking

2019

2018

17.236

12.325

Inzameling huishoudelijke afvalstoffen

9.693

8.407

Beheer afvalbrengstations

1.928

1.354

Beheer en verkoop inzamelmiddelen

4.171

4.056

Overige diensten inzameling
Reiniging
Beheer openbare ruimte
Totaal netto-omzet

739

628

3.634

3.599

-

4.540

37.401

34.909

De kosten van de verwerking van restafval, gft en
overige afval- en grondstofstromen zijn ten opzichte
van 2018 per saldo met € 4.793.000 toegenomen als
gevolg van de uitbreiding van de dienstverlening en
stijging van verwerkingstarieven en belastingen.
De kosten van inhuur van personeel zijn ten opzichte
van het boekjaar 2018 met € 637.000 afgenomen
als gevolg van de aanpassing van de flexibele schil
minder inhuur voor projecten.
De kosten voor uitbesteed werk openbare ruimten zijn
ten opzichte van 2018 tot nihil afgenomen als gevolg
van de afbouw van de activiteiten. Ultimo 2018 zijn
alle resterende taken overgedragen aan de gemeente
Gouda en zijn de overeenkomsten van toeleveranciers
beëindigd of overgedragen aan de gemeente Gouda.

De totale omzet is ten opzichte van het boekjaar
2018 per saldo toegenomen met € 2.492.000 en
wordt met name veroorzaakt door uitbreiding van
de dienstverlening met betrekking tot afvalbeheer,
stijgende verwerkingstarieven en verstrekte kortingen
en de afname van de omzet met betrekking tot beheer
openbare ruimte als gevolg van de beëindiging van
het contract per 31 december 2018.

2. OVERIGE
BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2019

2018

262

155

4. SALARISSEN EN SOCIALE
LASTEN

2019

2018

Lonen en salarissen

6.110

5.855

Sociale lasten

1.061

1.046

Deze post kan als volgt worden
gespecificeerd:

Pensioenkosten
Totaal salarissen en sociale lasten

De overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte
van 2018 gestegen met € 107.000. Deze
opbrengsten bestaan voornamelijk uit opbrengsten
met een incidenteel karakter en projectmatige
werkzaamheden.
3. UITBESTEED WERK EN ANDERE
EXTERNE KOSTEN

2019

2018

13.903

9.110

251

159

Inhuur tijdelijk personeel

Inzameling door derden

4.153

4.790

Transport- en containerkosten

2.837

2.897

-

1.693

609

624

21.753

19.273

Uitbesteed werk openbare ruimten
Overig uitbesteed werk
Totaal uitbesteed werk en
externe kosten

854

8.060

7.755

In 2019 had de vennootschap gemiddeld 130 (2018:
129) werknemers in dienst (uitgedrukt in full time
equivalents). Het nominaal aantal werknemers per
31 december 2019 bedroeg 147 (2018: 150). Er waren
evenals in 2018 geen medewerkers werkzaam in het
buitenland.

Deze post kan als volgt worden
gespecificeerd:
Verwerkingskosten

889

De kosten van salarissen en sociale lasten zijn
ten opzichte van 2018 per saldo met € 305.000
toegenomen. Onderdeel van deze mutatie zijn o.a.
de verdere inkrimping van indirecte organisatie
en beheer openbare ruimte, uitbreiding van
de afvalbeheeractiviteiten, loonindexaties en
premiewijzigingen.
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BELONING DIRECTEUR EN
COMMISSARISSEN
De bezoldiging van de bestuurder bedroeg in 2019
€ 189.201 (2018: € 181.245). Vanaf 1 augustus 2019 is
een nieuwe bestuurder in dienst getreden.

Ultimo 2019 is een actualisatie gedaan op de de reorganisatievoorziening en daaruit resterende verplichtingen
met als gevolg een vrijval van € 136.000. De voorziening
landurig zieken werd ultimo 2019 opnieuw bepaald en
daaruit ontstond een vrijval van 213.000.

De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen
bedroegen € 81.000 (2018: € 78.000).

ACCOUNTANTSKOSTEN
De accountantskosten bedroegen in totaal € 59.000
(2018: € 78.000) en worden als volgt gespecificeerd:

5. AFSCHRIJVINGEN OP
MATERIËLE VASTE ACTIVA

2019

Materiële vaste activa

1.610

1.377

Totaal afschrijvingen

1.610

1.377

2018

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten

De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van 2018 per
saldo toegenomen met € 233.000 als gevolg van de
vernieuwing van het wagenpark en investeringen in
overige inzamelmiddelen.
6. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

2019

Materieelbeheer
Algemeen beheer
Overige personeelskosten
Overige kosten
Totaal overige bedrijfskosten

2018

59

78

-

-

59

78

2019

2018

Rente over bankrekeningen en
deposito's

-

-

TOTAAL RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

-

-

54-

33-

7. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Deze post kan als volgt worden
gespecificeerd:

2018
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten:

Deze post kan als volgt worden
gespecificeerd:
Huisvesting

2019

3.394

3.237

902

807

1.668

1.850

613

620

349-

354-

6.228

6.160

Rentelasten en soortgelijke kosten:
Overige rentelasten en
soortgelijke kosten

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
2018 met € 157.000 gestegen als gevolg van meer
ingehuurd materieel i.v.m. uitbreiding dienstverlening
en stijgende verzekerings- en schadekosten.

TOTAAL RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

54-

33-

TOTAAL RENTERESULTAAT

54-

33-

TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN
LASTEN

54-

33-

De financieringskosten zijn ten opzichte van 2018
met € 21.000 gestegen. Dit werd veroorzaakt door
tijdelijk opgenomen kortlopende kasgeldlening
gedurende het boekjaar.

De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit de
kosten voor huur, energie, onderhoud en reparatie,
schoonmaak en telefonie.

8. BELASTINGEN

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 2018 gedaald
met € 182.000 als gevolg van minder advieskosten
met betrekking tot projecten en onderzoeken.

2019

2018

Te betalen vennootschapsbelasting

450

40-

Totaal belastingen

450

40-

De overige kosten betreffen de mutaties van de voorzieningen 'personeel en organisatie' en 'langdurig zieken'.
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De belasting over het resultaat wordt berekend
over het resultaat voor belastingen in de winsten 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 nietaftrekbare 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.

Inmiddels is over belangrijke onderdelen van de
activiteiten deze vrijstelling door de Belastingdienst
toegepast en wordt het beleid hieromtrent verder
vormgegeven. De aangiften over de fiscale boekjaren
2016 en 2017 zijn inmiddels behandeld en daaruit
volgde een negatieve aanslag. Dit betekent dat de
opgenomen verplichtingen met betrekking tot de
boekjaren 2016 t/m 2018 in 2019 zijn vrijgevallen.
Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende
gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Over het fiscale boekjaar 2018 is aangifte gedaan,
maar is nog geen aanslag ontvangen. Voor het jaar
2019 zullen de resultaten niet het compensabele
saldo van afgelopen jaren overstijgen en is derhalve
geen vpb in het resultaat opgenomen.

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.

Moordrecht, 18 juni 2020

STATUTAIR DIRECTEUR:

RAAD VAN COMMISSARISSEN:

L.M.E. Boot

J.H.A.A. Prins, voorzitter
J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris
G. Mastenbroek
J. van Zwol
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OVERIGE GEGEVENS
STATUTAIRE DOELSTELLING
VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 2

ARTIKEL 3

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:

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;

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;

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;

3)	Gescheiden inzameling en verwerking casu quo
hergebruik van de sub 2 bedoelde afvalstoffen
(doen) bevorderen;

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

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

5)	Het geven van voorlichting aan producenten van
(huishoudelijk) afval en aan die van bedrijfsafval,
alsmede aan gemeenten en andere openbare
lichamen;

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.

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.
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AANDEELHOUDERS
Per 31 december 2019 kent Cyclus N.V. 9 gemeenten als aandeelhouder waaronder in totaal 486.055 (zie staat)
aandelen zijn verdeeld. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 7. Daarmee komt de nominale waarde van de
aandelen op een totaal van € 3.402.385. Het geplaatste aandelenkapitaal is volgestort.
De aandeelhoudende gemeenten en de verdeling van aandelen per aandeelhouder in 2019:

AANTAL
AANDELEN

AANDEEL
IN %

NOMINALE
WAARDE IN €

INTRINSIEKE
WAARDE IN €

Alphen aan den Rijn

112.637

23,2%

788.459

2.204.640

Bodegraven-Reeuwijk

48.785

10,0%

341.495

954.867

107.530

22,1%

752.710

2.104.681
208.472

GEMEENTE

Gouda
Kaag en Braassem

10.651

2,2%

74.557

Krimpen aan den IJssel

29.200

6,0%

204.400

571.531

Krimpenerwaard

69.752

14,4%

488.264

1.365.253

Nieuwkoop

40.303

8,3%

282.121

788.849

Waddinxveen

26.895

5,5%

188.265

526.415

Zuidplas

40.302

8,3%

282.114

788.830

486.055

100,0%

3.402.385

9.513.538

TOTAAL

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

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.

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.

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.

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).
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RESULTAATBESTEMMING 2018

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'.

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur en Raad
van Commissarissen en overeenkomstig het besluit
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is
de winst over het boekjaar 2018 toegevoegd aan de
overige reserves. Er is geen dividend uitgekeerd.
Winst over het boekjaar 2018

€

426

Ten gunste van de overige reserves

€

426

Wij zijn onafhankelijk van Cyclus N.V. zoals vereist
in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta),
de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2019
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
2019 ten bedrage van € 408.000 toe te voegen aan
de overige reserves, daarbij rekening houdend met het
door de algemene vergadering overeenkomstig artikel
36 lid 4 bepaalde minimumpercentage van 35 procent
voor het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal.
Winst over het boekjaar 2019

€

408

Ten gunste van de overige reserves

€

408

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET
JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE
INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij,
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
AAN: DE ALGEMENE VERGADERING EN

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.

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN CYCLUS N.V.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG
OPGENOMEN JAARREKENING 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Cyclus N.V. te
Zuidplas gecontroleerd.

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.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van
Cyclus N.V. per 31 december 2019 en van het resultaat
over 2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

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 jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2019;
• de winst- en verliesrekening over 2019;
• het kasstroomoverzicht over 2019; en
•	de toelichting met een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen
van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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BESCHRIJVING VAN
VERANTWOORDELIJKHEDEN MET
BETREKKING TOT 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 controle bestond onder
andere uit:

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken
en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader
is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

•	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;

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur
afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.

•	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 entiteit;

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

•	het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan;

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN 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.

•	het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming 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;

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate
maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
materiële fouten en fraude 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.
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•	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 met governance belaste
personen 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.

Ridderkerk, 18 juni 2020
Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V.
drs. G.J.P. Adriaanse MBA RA
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