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VOORWOORD
De markt verandert enorm en in razend tempo. Onze klanten maken elk
op hun eigen wijze VANG-meters. En Cyclus is de afgelopen drie jaar
getransformeerd in een nieuw, compacter bedrijf. Het ene moment gaan
de ontwikkelingen moeiteloos in elkaar over, het andere moment moet er
even geschakeld worden of schuurt het zelfs hier en daar. Beweging is de
rode draad. Daarom luidt de kop van dit jaarverslag ‘Samen in transitie’.
VERANDERENDE WERELD
De circulaire economie komt eraan. De effecten worden groter, zichtbaarder en concreter. De VANG-doelstellingen
maken integraal onderdeel uit van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. De verbrandingsbelasting is
in 2018 ruim 240% gestegen. Bovendien staan de prijzen voor het verwerken van de verschillende grondstoffen onder
druk. Het aanbod van gescheiden stromen stijgt, dus er is meer vraag naar verwerkingscapaciteit. En het kost steeds
meer energie om zuivere grondstoffen te maken, omdat de kwaliteit van de gescheiden stromen verandert. Tot slot
zien we dat producenten meer en meer hun rol pakken in de ontwikkeling van duurzame, circulaire producten.

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
Bijna alle gemeenten in de Cyclus-regio hebben het afvalbeleid de afgelopen jaren drastisch gewijzigd of zijn daar
nog mee bezig, als opmaat naar het realiseren van de VANG-doelstellingen. Een grote gemene deler is de invoering
van gedifferentieerde tarieven. Daarnaast spelen gemeenten in op eigen, lokale omstandigheden en wensen van de
veranderende consument en werken ze vaker met maatwerkoplossingen voor specifieke locaties.

BEDRIJF IN BEWEGING
De veranderende economie en het invoeren van nieuw gemeentelijk beleid hebben veel impact op en vragen
veel flexibiliteit van bedrijven zoals Cyclus. We hebben te maken met stijgende kosten door ontwikkelingen in de
oliebranche en de cao. En de uitdaging is groot om tijdens het fasegewijs doorvoeren van nieuw beleid en andere
systemen te zorgen voor een evenwichtige logistiek en optimale planning. Wat het voor Cyclus extra uitdagend maakt,
is de combinatie met de omvorming die de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden. Cyclus heeft de dienstverlening
met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte afgebouwd, het afvalbeheerbedrijf kleiner gemaakt, grote
besparingsmaatregelen doorgevoerd en scherpere dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.

TROTS DE TOEKOMST IN
De druk op de organisatie is groot. Tegelijkertijd brengt de turbulentie ons veel inzichten. Bijvoorbeeld dat
samenwerking en strategische allianties een sleutel tot succes zijn. Dit heeft dan ook een prominente plek in de
toekomststrategie van het bedrijf. In augustus 2019 neem ik afscheid van Cyclus. Ik ben enorm trots op het team dat
de afgelopen jaren onder druk knappe prestaties heeft geleverd én dat tegelijkertijd zijn pijlen heeft gericht op de
prachtkans die er voor Cyclus ligt in de veranderende wereld.

JAN KRAPELS
Directeur Cyclus
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KERNGEGEVENS
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

VANG DOELSTELLING

Percentage afvalscheiding
in Cyclusgemeenten:

Hoeveelheid fijn en grof
restafval per inwoner in
Cyclusgemeenten
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Ontwikkeling
fijn en grof restafval
Cyclusregio

Restafval per
inzamelsysteem
in 2018
KILOGRAM / INWONER

KILOGRAM / INWONER / JAAR
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143
119
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2015

Diftar

2014
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Geen diftar

KERNGEGEVENS
VERZORGINGSGEBIED

GEGEVENS PER GEMEENTE

Alphen
aan den Rijn

BodegravenReeuwijk

Gouda

INWONERS

INWONERS

INWONERS

109.682

HUISHOUDENS

HUISHOUDENS

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

2

HUISHOUDENS

13.860

47.347

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

72.700

33.948

34%

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

3

20%

33.111

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

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

26.625

29.306

55.644

12.274

23.388

HUISHOUDENS

HUISHOUDENS

11.239

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

4

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

18%

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

2

29%

HUISHOUDENS

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

4

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

20%

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

Volume frequentie

Samenstelling huishouden

Volume frequentie
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HUISHOUDENS

11.576

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

4

14%

Totaal

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

Samenstelling huishouden

INWONERS

Waddinxveen

Zuidplas

INWONERS

INWONERS

425.634

27.578

41.882

11.576

17.003

HUISHOUDENS

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

2

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

33%

HUISHOUDENS

181.310

HUISHOUDENS

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

3

22%

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

Volume frequentie

Volume frequentie
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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.

KERNGEGEVENS
DIENSTVERLENING

INZAMELING

Aantal geleegde
minicontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

2.910.266 2.878.013

2018

2017

AFVALBRENGSTATIONS

Aantal geleegde
verzamelcontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

64.246

65.008

2018

2017

GLADHEIDBESTRIJDING

Aantal bezoekers

Aantal keren
uitgerukt

OP AFVALBRENGSTATIONS
DIE CYCLUS BEHEERT

261.748

PER SEIZOEN
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BEHEER EN ONDERHOUD
INZAMELMIDDELEN

Aantal
minicontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

Aantal
verzamelcontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

149.954

142.718

3.399

2018

2017

2018

3.122

2017

VERWERKING

Hoeveelheid verwerkte
AFVALSTROMEN
afvalstromen
door Cyclus
(IN KTON)
AFVALSTROMEN

OMZET
OMZET

(IN MILJOENEN
EURO’S)
(IN MILJOENEN
EURO’S)

(IN KTON) IN KTON
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17,2
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Rest
Rest
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7870
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GFT
GFT

38 41

3538

35
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Papier
Papier

18 20
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36,4
35,1
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PMD
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1922

1919

19
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19

11,9

37,0

Overig
Overig

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

MILJOENEN
EURO’S)
LJOENEN EURO’S)

AANTALAANSLUITINGEN
AANSLUITINGEN
AANTAL
INZAMELING
INZAMELING
HUISHOUDELIJK AFVAL
AFVAL
HUISHOUDELIJK
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(X1.000)
1.000)4)4)
(X

KLANTENSERVICE

MELDINGEN
GEGROEPEERD
NAAR SOORT

2018

2017

2016

2015

2014

Containerbeheer

3.739

3.550

3.003

3.399

2.000

Inzameling

8.894

8.390

5.518

4.771

3.941

76

51

100

86

54

• Illegale dumping

93

608

377

434

393

• Los papier

50

55

14

19

6

6.624

9.131

• Grofvuil
8.632

13.327

12.534

Aantal meldingen

• Minicontainer

4.454

4.114

2.657

1.932

2.038

• Verzamelcontainers

2.494

1.992

1348

1508

853

1.727

1.570

1022

792

597

694

594

610

462

683

• Zakken voor restafval en PMD

2014

2015

2016

2017

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

41

17
11

Deelnemende
gemeenten:

12

8

2018

2017

2016

2015

Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Nieuwkoop
Waddinxveen

2014
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KERNGEGEVENS
PERSONEEL & ORGANISATIE

2018

2017

2016

2015

2014

151

143

147

171

186

Medewerkers
Aantal medewerkers

47

30

28

42

42

129

132

146

171

175

Aantal in dienst

40

6

2

14

20

Aantal uit dienst

22

17

26

28

17

Ziekteverzuim

9,1%

5,9%

6,6%

6,0%

5,2%

60

60

43

52

57

101

70

95

120

115

16

23

27

27

28

2.424

2.353

3.390

2.500

3.300

48

49

48

47

46

Aantal deelnemers aan programma
'Gezond werken, gezond leven'

20

28

24

67

> 100

Aantal medewerkers dat intern andere
functie of bijscholing kreeg

25

13

7

14

8

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

7

50

70

70

70

Aantal reclasseringstrajecten

3

0

0

4

6

Aantal parttimers
Aantal FTE's

Verloop

Flexibele schil
Aantal uitzendkrachten per dag in uitvoering

Cyclus Academie
Aantal vaste medewerkers dat scholing volgt
Aantal inhuurkrachten dat scholing volgt
Aantal uren scholing

Gemiddelde leeftijd
Duurzame inzetbaarheid

Social return
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KERNGEGEVENS
KWALITEIT, ARBO EN MILIEU

VEILIG WERKEN

2018

2017

2016

DOEL

Ongevallen met verzuim

7

5

7

0

Ongevallen zonder verzuim

7

11

8

0

Meldingen onveilige situaties/bijna ongeval

42

40

68

Minimaal 56

Werkplekinspecties

52

60

74

72

Toolboxmeetings

41

37

43

50

98%

99%

92%

100%

Keuring arbeidsmiddelen

INCIDENTEN
Frequentie van
incidenten
23

21
16

2018

2017

14

2016

2015

17

2014
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COMPLIANCE

ISO 9001
Kwaliteit
Interne en externe
audits uitgevoerd en
actiepunten opgevolgd.

ISO 27001
Informatiebeveiliging
Interne en externe
audits uitgevoerd en
actiepunten opgevolgd.

Directiebeoordeling
Twee keer uitgevoerd
en actiepunten
opgevolgd.

VCA**
Veiligheid en
gezondheid
Interne en externe
audits uitgevoerd en
actiepunten opgevolgd.

Groenkeur
Certificaat behaald.

ISO 14001
Milieuzorg
Certificaat behaald.

Strategische
risicobeoordeling
BHV
organisatie

Twee keer uitgevoerd
en actiepunten
opgevolgd.

De organisatie (3 hoofd
BHV-ers, 26 BHV-ers
en 6 EHBO-ers) volgden
de herhalingstraining
en hielden oefeningen.

17

Keurmerk
Beeldschoon
Interne en externe
audits uitgevoerd en
actiepunten opgevolgd.

MVO prestatieladder
Certificaat niveau 2
behaald.

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

KERNGEGEVENS
FINANCIËLE ZAKEN

KENGETALLEN

BETREFT

2018

2017

2016

2015

2014

Eigen vermogen

(x € 1.000)

9.105

11.408

10.905

7.798

13.925

Balanstotaal

(x € 1.000)

31.051

21.695

23.791

20.242

23.207

Omzet

(x € 1.000)

35.064

37.361

37.322

37.491
36.342
OMZET

Bedrijfsresultaat

(x € 1.000)

499

796

3.386

5.849-

Nettowinst

(x € 1.000)

426

608

3.107

5.775-

1.176

38,5%

60,0%

0,37

0,79

15,5%

6,6%

(IN MILJOENEN
EURO’S)
1.148

40

Solvabiliteit 1)

29,3%

52,6%

45,8%

0,55

0,68

0,78

30

Current ratio 2)

20

Rendement op het
geïnvesteerd vermogen 3)

2,4%

10,2%

11,2%
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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5,0

2013

OMZET

OMZET

(IN MILJOENEN EURO’S)
200

40

160

30

120

20

80

10

OMZET
40

(IN MILJOENEN

0

ing, reiniging en verwerking

0

2018

2017

2016

2015

2014

30,0

29,0

26,8

27,0

25,6

Rest

4,9

7,9

10,4

10,3

10,5

30

0,2

0,5

0,1

0,2

0,3
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PROFIEL
PROFIELSCHETS
Cyclus ondersteunt zijn gemeentelijke opdrachtgevers bij het creëren van een schoon en veilig leefmilieu.
We zorgen dat het afval van inwoners wordt opgehaald en dat het netjes blijft op straat. Daarbij is het
realiseren van de VANG-doelstellingen binnenshuis (huishoudelijk afval) en buitenshuis (afval in de publieke
ruimte en afval van maatschappelijk geëngageerde instellingen en organisaties) de rode draad voor ons werk.

UITVOERINGSORGANISATIE

•	Marktconformiteit en transparantie
Cyclus is een effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie met marktconforme tarieven. Regelmatig
uitgevoerd benchmarkonderzoek laat dit zien.
Naast de P van profit werkt Cyclus samen met zijn
opdrachtgevers ook aan het creëren van waarde
met de P’s van planet en people. Door transparant
te werken en te rapporteren, zien opdrachtgevers
de drie P’s terug in de resultaten.

Als uitvoeringsorganisatie zamelt Cyclus in opdracht
van en in overleg met gemeenten afval in en laat dit
duurzaam verwerken tot waardevolle grondstoffen.
Het gaat om de verschillende soorten huishoudelijk
afval, om afval in de publieke ruimte, en om afval van
bijvoorbeeld maatschappelijk geëngageerde instellingen en organisaties.

VANG-SPECIALIST
•	Duurzaamheid
Bij het ontwikkelen van de organisatie, bij de interne
bedrijfsvoering én bij het uitvoeren van onze diensten is de impact op het milieu en de samenleving
een belangrijk criterium. Daarbij staat het leveren
van een actieve bijdrage aan de gemeentelijke
beleidsdoelstellingen én aan de transitie naar een
circulaire economie voorop.

Naast het uitvoeren van de inzameling, reiniging en
verwerking van afval biedt Cyclus zijn opdrachtgevers
meer. Als VANG-specialist ondersteunen we onze
opdrachtgevers op verzoek met beleid en inrichtingsplannen, burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding en
monitoring. Het realiseren van de VANG-doelstellingen vraagt immers om een integrale VANG-aanpak
waarin de verschillende onderdelen in samenhang
opgepakt worden.

•	Social return on investment
Social return on investment (SROI) is verankerd in
het beleid van Cyclus. Als erkend leerbedrijf biedt
de uitvoeringsorganisatie van Cyclus veel mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk en om SROI concreet
invulling te geven voor gemeenten.

OVERHEIDS-NV
Als overheids-NV heeft Cyclus vijf pijlers. Deze vormen de kern van de MVO-aanpak, verbinden het bedrijf met de gemeentelijke opdrachtgevers én vormen
in belangrijke mate de meerwaarde van het bedrijf
voor de aandeelhoudende gemeenten.
•	Aandeelhouderschap
Het aandeelhouderschap biedt de aandeelhoudende gemeenten het recht op inbesteden (quasi-inhouse). Bovendien treedt Cyclus voor het collectief
van de gemeenten op als aanbestedende dienst.

•	Lokale en regionale verbondenheid
Cyclus kent een sterke verbondenheid met zijn opdrachtgevers: van inzicht in het gemeentelijk areaal
tot specifieke kennis over lokale omstandigheden.
Aangezien het bundelen van kennis, kunde en
energie van groot belang is voor de regio, faciliteert
Cyclus dit graag structureel en neemt het bedrijf
deel aan initiatieven van ketenpartners.
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BELEIDSADVIES

MONITORING

INRICHTINGSPLANNEN

PARTICIPATIE

GEDRAGSBEÏNVLOEDING

Het realiseren van de
VANG-doelstellingen
vraagt om een
integrale aanpak.

UITVOERING

MISSIE

VISIE

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

De circulaire
economie
maak je samen.
Honderd procent recycling en honderd procent
schoon vraagt om honderd procent samenwerking.
Daarom heeft Cyclus een prominente plek in de
branche en trekken onze medewerkers intensief
op met klanten, inwoners en ketenpartners in de
regio. Zo delen we kennis en ervaring, bundelen we
krachten en maken we het voor iedereen mogelijk een
bijdrage te leveren. Samen vormen we het team dat
de materiaalkringlopen sluit. Samen nemen we onze
verantwoordelijkheid en dragen we actief bij aan de
transitie naar een circulaire economie.

Een verzorgde, opgeruimde leefomgeving is een
recht én een grote verantwoordelijkheid. Cyclus
staat zijn klanten hierbij ter zijde. We halen restafval
en waardevolle grondstoffen op, die inwoners
binnenshuis en buitenshuis aanbieden en leveren
deze af op de juiste plek in de keten. We doen dat
efficiënt en we gaan voor een zo hoog mogelijk
rendement. Door ons eigen huis op orde te hebben
en door betrokken vakmensen en innovatieve
technieken in te zetten bij de inzameling en reiniging.
Door samen met klanten en inwoners continu te
werken aan verbetering. En door waarde te creëren op
economisch, ecologisch en sociaal gebied.
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PROFIEL
BELEIDSVERKLARING
Een goed evenwicht tussen maatschappelijk en financieel rendement is een voorwaarde om continuïteit te
borgen. We brengen eisen en verwachtingen van onze stakeholders hierover in kaart, we onderzoeken deze en
integreren ze in ons beleid en doelstellingen. We monitoren risico’s en kansen en gebruiken deze informatie
om onze diensten voortdurend te verbeteren. We werken met een geïntegreerd managementsysteem dat
is gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 14001
(Milieumanagement), VCA** (veiligheid en gezondheid) MVO prestatieladder niveau 2 (maatschappelijk
verantwoord ondernemen), Keurmerk Beeldschoon (reiniging, beeldkwaliteit) en Groenkeur (duurzame
kwaliteit groenprojecten). Door het actief uitdragen van onze koers informeren we belanghebbenden én
nodigen we hen uit ons aan te spreken op de naleving van ons beleid.

KWALITEIT

VEILIGHEID

Cyclus wil de dienstverlening voor haar klanten
continu verbeteren. Hiervoor werken we volgens
beheerste processen, zodat we de kwaliteit leveren
die we met onze aandeelhoudende gemeenten, hun
inwoners en met andere klanten hebben afgesproken.
Het voorkomen van negatieve effecten van onze
activiteiten op de omgeving is daar een wezenlijk
onderdeel van. Hiervoor monitoren en bespreken
we actief en samen met de belanghebbenden de
resultaten. Klachten, meldingen en vragen grijpen we
aan om de kwaliteit verder te verbeteren.

Cyclus creëert een zo veilig en gezond mogelijke
omgeving voor haar (tijdelijke) medewerkers én voor
alle mensen in het werkgebied. Hierbij richten we ons
op het voorkomen van persoonlijk letsel en schade
met betrekking tot gezondheid, materieel en milieu.
Dit doen we door risico’s bij de bron aan te pakken,
medewerkers goed op te leiden en het juiste materieel
te verstrekken. Wij verwachten van elkaar dat we veilig
werken en eventuele onveilige situaties melden. We
beschikken over een Bedrijfsnoodplan en een BHVorganisatie.

MEDEWERKERS

MILIEU

Medewerkers zijn hét kapitaal van Cyclus. Wij
nemen het welzijn van onze vakmensen serieus
en richten ons op duurzame inzetbaarheid en
persoonlijke ontwikkeling. Om verankering in de
lokale gemeenschap te realiseren, focussen we bij de
werving op nieuwe medewerkers die woonachtig zijn
in ons verzorgingsgebied. Cyclus hanteert voor de
arbeidsvoorwaarden de CAO Grondstoffen, Energie
en Omgeving, erkent en respecteert het recht van
werknemers zich aan te sluiten bij een vakbond en
stimuleert de uitoefening van medezeggenschap.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
zijn voor iedere medewerker vastgelegd in een
functiebeschrijving. Daarnaast benut Cyclus als
uitvoeringsorganisatie graag de vele mogelijkheden
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te
begeleiden naar werk en om SROI concreet invulling
te geven voor aandeelhoudende gemeenten. Wij
verwachten dit ook van onze leveranciers.

De door de overheid gehanteerde prioriteitenstelling
voor de verwijdering van afval (preventie, producthergebruik, materiaalhergebruik, verbranden en
storten) is leidend bij Cyclus. Ontwikkelingen omtrent
meer duurzame vormen van afvalbeheer hebben wij
in het vizier, want die dragen actief bij aan de transitie
naar een circulaire economie met zo min mogelijk
emissies en verspilling.
Met onze bedrijfsvoering geven we zelf graag het
goede voorbeeld. Om de effecten van ons handelen
op het milieu zo veel mogelijk te beperken, kiezen we
daar waar het kan voor duurzame oplossingen tegen
verantwoorde kosten. Denk aan het meewegen van
milieuprestaties bij de aanschaf van nieuw materieel,
het inrichten van efficiënte inzamelroutes en zuinig
rijgedrag. Andere voorbeelden zijn het gebruik van
groene elektriciteit, het benutten van energiebesparingsmogelijkheden en het zoveel mogelijk voorkomen
van negatieve effecten op de biodiversiteit en het
ongecontroleerd vrijkomen van milieubedreigende
stoffen.
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INTEGRITEIT

Het bieden van duurzame oplossingen stellen we
ook als eis aan onze leveranciers.

Voor Cyclus is het voldoen aan wet- en regelgeving
vanzelfsprekend. Hiervoor werken we met een
Wet- en Regelgeving register. We doen eerlijk
zaken, we verzetten ons tegen machtsmisbruik en
belangenverstrengeling en we leveren geen geldelijke
bijdragen aan politieke partijen om daarmee invloed
aan te wenden.

INFORMATIE EN PRIVACY
Cyclus informeert haar stakeholders op duidelijke,
transparante en correcte wijze over de dienstverlening
en de effecten daarvan, zodat zij goed in staat zijn
Cyclus hierop te beoordelen.
We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met
informatie en in het bijzonder met persoonsgegevens
die wij in het kader van onze dienstverlening
verzamelen en verwerken. Wij verstrekken nooit
persoonsgegevens aan derden voor commerciële
doeleinden. Data wordt alleen gebruikt voor het doel
waarvoor zij verstrekt is.

Wanneer wij onverhoopt sancties opgelegd krijgen
vanwege het niet naleven van wet- en regelgeving,
onderzoeken wij waardoor de overtreding is ontstaan
en nemen we maatregelen om de overtreding op te
heffen en in de toekomst te voorkomen.

MENSENRECHTEN
Cyclus erkent de Universele Verklaring voor de
Rechten van de Mens en handelt daarnaar. We
verzetten ons tegen kinderarbeid, dwangarbeid en
discriminatie in de ketens waarin wij actief zijn.

FINANCIËN
Een financieel gezond bedrijf is het leidende doel
voor Cyclus. Zo borgen we de continuïteit van de
onderneming. Wij streven naar optimalisatie van
processen waardoor onze klanten verzekerd zijn
van zo laag mogelijke kosten. Jaarlijks publiceren
wij een jaarverslag waarin wij ons financieel beleid
verantwoorden.

Cyclus vat de gewenste
bedrijfscultuur samen
in vier kernwaarden, die
elk zijn uitgewerkt in vier
beschrijvingen.

KERNWAARDEN

EERLIJK
VAKKUNDIG

BEVLOGENHEID
TROTS
ZICHTBAAR EN OVERTUIGEND
AANDACHT

AANSPREEKBAAR
MET OPEN VIZIER
RESPECT
DUURZAAM

SAMEN PRESTEREN
ONDERNEMEND

PROACTIEF
ENERGIEK
LEF
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL
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SAMENWERKEN ‘BINNEN’ EN ‘BUITEN’
INTERESSE
VERBINDEN
RELEVANTE TRADITIES

PROFIEL
STRUCTUUR
AANDEELHOUDERS

ADVIESORGANEN

Cyclus is een naamloze vennootschap. De aandelen
van Cyclus waren eind 2018 in handen van de
volgende negen gemeenten:

Cyclus werkt met een aantal adviesorganen op het
gebied van afvalbeleid, uitvoering en financiën, waarin
vertegenwoordigers van de negen gemeenten zitting
hebben.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

• Grondstoffenplatform A en B
	Het grondstoffenplatform is een overlegorgaan
dat gericht is op kennisdeling en visievorming
over thema’s die gaan over afval- en
grondstoffenbeleid in brede zin en de circulaire
economie. Het grondstoffenplatform bestaat uit
vertegenwoordigers van de aandeelhoudende
gemeenten van Cyclus en komt vier keer per jaar op
ambtelijk (GP-A) en twee keer per jaar op bestuurlijk
(GP-B) niveau bijeen. Indien nodig en/of wenselijk
worden tevens vertegenwoordigers van de nietaandeelhoudende klantgemeenten van Cyclus
uitgenodigd voor het grondstoffenplatform.

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

BESTUUR
•	Financiële Commissie
De financiële commissie adviseert en/of informeert
de gemeenten in hun rol als aandeelhouder.
De financiële commissie bestaat uit negen
financieel deskundige ambtenaren.

•	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.

Algemene
Vergadering
Aandeelhouders

De RvC bestond in 2018 uit de volgende leden:
•
•
•
•

Raad van
Commissarissen

J.H.A.A. Prins, voorzitter
J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris
G. Mastenbroek
J. van Zwol

Financiële
Commissie

Directeur

Grondstoffenplatform

•	Directeur (statutair)
	De directeur is belast met het bestuur van de
vennootschap.
Structuur Cyclus N.V.

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

DIRECTEUR

Directiesecretariaat en
bestuursondersteuning
Personeel &
Organisatie
Facilitaire zaken
Verkoop &
Klantenservice
KAM
Financiële &
Bedrijfsadministratie
Planning &
Control
Communicatie

*In 2018 is de
afdeling BOR
afgebouwd.

Informatievoorziening

Bedrijfsbureau

Grondstoffenmanagement

Inzameling &
Overslagstations

Reiniging &
Afvalbrengstations

BOR*

Organisatiestructuur 2018

•	Geïntegreerd managementsysteem

ISO 27001

•	Ondernemingsraad
	De Ondernemingsraad (OR) van Cyclus bestond
eind 2018 uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO 14001
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P.F.A. van Leeuwen, voorzitter
N.A.W. Kouwenhoven, secretaris
A.R. Bergman
L.C.R. Cramer
T.A.R. Janssen
R. Karreman
W.M. Schippers – de Knegt
C.J.M. Twaalfhoven
C. van der Wal
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BESTUURSVERSLAG
Cyclus vaart sinds 2017 een nieuwe koers als compacte uitvoeringsorganisatie, die op transparante en
marktconforme wijze fungeert voor haar klanten. Cyclus schakelde in 2018 op verschillende fronten om de
nieuwe koers te concretiseren, de klanten van dienst te zijn bij het realiseren van de VANG-doelstellingen
en de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. In dit bestuursverslag kijken we terug op 2018
en blikken we vooruit aan de hand van de vijf pijlers uit het strategisch plan voor de planperiode 2017-2021:
omvorming van het bedrijf, groei, standaardisatie, duurzaamheid en innovatie en leren. Nadat we hebben
stilgestaan bij medezeggenschap sluiten we dit bestuursverslag af met een financiële paragraaf.

ORGANISATIE

Ook is de functiestructuur in de uitvoering aangepast,
waardoor chauffeurs en reinigingsmedewerkers
meer verantwoordelijkheid kunnen nemen en
doorgroeimogelijkheden hebben. Persoonlijk
leiderschap is ook een belangrijk uitgangspunt in het
nieuwe Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid dat per 1
januari 2019 van start ging en voor de nieuwe Zet-‘mop-bonus, waarbij de medewerkers aan het begin van
elk jaar bedankt en aangemoedigd worden voor hun
bijdrage aan het bedrijfsresultaat. De bonusregeling
is in de plaats gekomen van een verouderde regeling
omtrent Goede Vrijdag.

De eerste pijler uit het strategisch plan betreft de
omvorming van het bedrijf. In de periode 2016 tot
en met 2018 heeft Cyclus de dienstverlening met
betrekking tot BOR fasegewijs afgebouwd en een
nieuw, slanker afvalbeheerbedrijf ingericht.

OMVORMING
In 2018 vond de derde en laatste fase van de
omvorming plaats. Toen zijn de BOR-productgroepen
Verharding en meubilair, Evenementen, Verkeer en
veiligheid en Riolering overgedragen aan gemeente
Gouda. Tevens vonden de laatste reorganisaties plaats
in het afvalbeheerbedrijf op de afdelingen Verkoop
en klantenservice, Bedrijfsbureau, Administratie en
Personeel & organisatie. Medewerkers waarvan de
functie kwam te vervallen, kregen met van-werknaar-werk-gesprekken begeleiding bij het zoeken
naar nieuw werk binnen of buiten Cyclus en op hen
was het Sociaal Plan van toepassing. Eind 2018 is de
omvorming formeel afgesloten.

GROEI
Groei is de tweede strategische pijler. Het is
nodig om mensen en middelen optimaal in te
zetten, kosten te spreiden en risico’s te beperken.
Bovendien zorgt groei voor een betrouwbare basis
en schaalvoordeel voor de klanten én het vergroot
de innovatiekracht van het bedrijf.

STIJL VAN HET HUIS
Naast een andere organisatiestructuur vraagt de nieuwe
koers ook om een andere manier van werken, om een
andere stijl van het huis waarin persoonlijk leiderschap
centraal staat. Daarom zijn de nodige stappen gezet
in het meerjarig cultuurveranderingsprogramma. Van
bijeenkomsten voor verschillende groepen medewerkers
waar de kernwaarden Vakkundig, Ondernemend, Eerlijk
en Samen presteren centraal stonden tot daarvan
afgeleide interventies om het verschil te maken in de
dagelijkse praktijk. Een voorbeeld van zo’n interventie
zijn de Ontmoetingen. Het managementteam nodigt
elke maand een aantal medewerkers uit de hele
organisatie uit om nader kennis te maken en met elkaar
van gedachten te wisselen over actuele zaken.

BESTAANDE KLANTGEMEENTEN
Met de acht bestaande gemeentelijke klanten zijn eind
2017 nieuwe vijfjarige dienstverleningsovereenkomsten
(DVO’s) afgesloten. De nieuwe contracten hebben
een andere opbouw en voor de kostentoerekening
is gebruikgemaakt van Activity Based Costing en
vastgestelde eenheidsprijzen. Om qua prijsstelling nog
meer aan te sluiten bij de markt is voor de periode tot
en met 2019 een korting op de kosten verstrekt van
20 procent. Tijdens de tussentijdse evaluaties met
de gemeenten over de nieuwe, meer transparante
DVO bleek dat de nieuwe aanpak nog om intensieve
procesverbetering vraagt. Dat staat op de agenda in 2019.
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Met de verstrekte korting komt het realiseren
van omzetgroei bij bestaande klanten, zoals
geformuleerd in het strategisch plan, onder druk
te staan. Desalniettemin heeft Cyclus hard aan de
weg getimmerd om de dienstverlening bij bestaande
klanten verder te verbeteren en uit te breiden. Een
aantal voorbeelden:

•	
In Zuidplas stapten we over van de inzameling van
Plastic verpakkingen en Drankkartons (P+D) naar
de inzameling van Plastic verpakkingen, Metalen
verpakkingen en Drankkartons (PMD).
•	
In de hele regio hebben we gedurende de warme
zomer extra reinigingswerkzaamheden uitgevoerd
aan de GFT-verzamelcontainers.

•	In Bodegraven-Reeuwijk hebben we een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst voor Reiniging
afgesloten, is de inzamelfrequentie voor restafval
gewijzigd naar eens per vier weken en pasten we de
frequentie van de GFT-inzameling aan de seizoenen
aan. Ook is de inzameling in het Plassengebied
geoptimaliseerd, voerden we voor het tweede
jaar op rij het project AFVALVRIJE SCHOOL uit en
hebben we de diftarportal geïntroduceerd.
•	
In Gouda waren we nauw betrokken bij de
implementatie van Afval Scheiden Loont. Ook
in deze gemeente hebben we de diftarportal
geïntroduceerd, zijn we in de binnenstad van Gouda
overgestapt van avond- naar ochtendinzameling
en is gestart met de vernieuwing van de GFTverzamelcontainers. We voerden voor het
tweede jaar het project AFVALVRIJE SCHOOL
uit. Ook zijn we intensief in overleg over
maatwerkinterventies voor bijplaatsingen en
dumpingen. Dit heeft onder andere geleid
tot meer inzet op reinigingswerkzaamheden.
Bovendien hebben we een nieuwe meerjarige
dienstverleningsovereenkomst met de gemeente
afgesloten voor Reiniging en Gladheidbestrijding.
•	
In Kaag en Braassem waren we nauw betrokken bij
de implementatie van Afval Anders en hebben we
de diftarportal geïntroduceerd . Daarnaast legen
we sinds het vierde kwartaal de verzamelcontainers
voor papier en verwerken we vanaf 2019 de
monostromen van het afvalbrengstation.
•	
In de gemeente Krimpenerwaard hebben we de
pilot Blik bij glas die in 2017 startte, voortgezet.
We werken voortdurend aan route-optimalisatie.
Ook kunnen inwoners van de kernen Ouderkerk
en Nederlek met hun afvalpas terecht op het
Grondstoffencentrum in Krimpen aan den IJssel.
•	
In Nieuwkoop wijzigden we de inzameldag voor
PMD, waren we in gesprek over de optimalisatie
van het afvalbeleid en startten we met het project
AFVALVRIJE SCHOOL. Tevens bereidden we met de
gemeente de mogelijke introductie van diftar voor.
•	
In Waddinxveen waren we nauw betrokken bij de
implementatie van Afval Scheiden Loont en hebben
we de diftarportal geïntroduceerd. Ook voerden
we het project AFVALVRIJE SCHOOL uit en zijn
we onder de noemer IN GESPREK gestart met het
organiseren van interventies op maat.

NIEUWE KLANTGEMEENTEN
Het acquireren van opdrachten bij nieuwe gemeenten
is een uitdaging in deze branche. Daarom is het
bijzonder dat er in dit verslagjaar dienstverleningsovereenkomsten zijn afgesloten met drie nieuwe
gemeenten. Sinds juli verzorgt Cyclus voor bijna tien jaar
de afvalinzameling, de verwerking van het huishoudelijk
afval, het beheer van het Grondstoffencentrum, het
beheer en onderhoud van de inzamelmiddelen én de
klantenservice voor de gemeente Krimpen aan den
IJssel, die tevens aandeelhouder is geworden. En sinds
1 januari 2019 verzorgen we voor minimaal vier jaar de
afvalinzameling en de klantenservice in de gemeenten
Montfoort en Oudewater. Hiermee is de groeidoelstelling
bij nieuwe gemeenten voor de planperiode tot en met
2021 gerealiseerd.

BEDRIJFSKLANTEN
In het segment bedrijfsafval is het aantal
opdrachtgevers substantieel gestegen. De gemeente
Krimpenerwaard is eind 2018 gestopt met het
reinigingsrecht voor bedrijven. Ruim 240 van de circa
400 bedrijven die hiervan gebruikmaakten voor de
inzameling van hun restafval, zijn direct overgestapt
naar Cyclus, die deze dienstverlening al uitvoerde
voor de gemeente. Voor Cyclus is het interessant dat
ook andere gemeenten in de regio het reinigingsrecht
willen heroverwegen. Bovendien is er toenemende
belangstelling merkbaar bij bedrijven in de regio die
hun afval gescheiden willen laten inzamelen.

STANDAARDISATIE
De derde pijler uit het strategisch plan is
standaardisatie. Het is nodig om waar mogelijk
met uniforme processen, producten en diensten
te werken om een slagvaardig en kosteneffectief
afvalbeheerbedrijf te zijn en te blijven.

KWALITEIT
Cyclus werkt met een geïntegreerd managementsysteem om te blijven voldoen aan vragen, eisen
en verwachtingen van verschillende stakeholders.
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Bij de start van 2018 was de organisatie reeds in
compliance met de eisen van de certificeringen ISO
9001 (kwaliteitsmanagement), VCA** (veiligheid en
gezondheid) en Keurmerk Beeldschoon (reiniging,
beeldkwaliteit). Begin 2018 kwam daar het certificaat
ISO 27001 voor informatiebeveiliging bij. Tijdens dit
certificeringstraject is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei van kracht
ging, uitgebreid meegenomen. Halverwege het jaar
namen we het Groenkeur-certificaat in ontvangst
voor duurzame kwaliteit van groenprojecten en
het certificaat MVO prestatieladder niveau 2 voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor
laatstgenoemd certificaat zullen we in 2019 opgaan
voor niveau 3. En sinds eind van het kalenderjaar is
Cyclus ook in het bezit van het certificaat ISO 14001
voor milieuzorg.

Op het gebied van human resource management
zijn online tools geïmplementeerd. Leidinggevenden
kunnen de administratieve afhandeling van
veel personeelszaken nu zelf online regelen én
leidinggevenden en een deel van de medewerkers
maken voor de gesprekkencyclus gebruik van het
online Cyclus League Platform.
Na een aanbestedingstraject sloot Cyclus voor de ICTondersteuning een contract af met Duvak. Voor 2019
ligt de focus op standaardiseren en optimaliseren.

INZAMELING
Bij Inzameling was ook sprake van standaardisatie.
De gemeenten Gouda, Kaag en Braassem en
Waddinxveen voerden gedifferentieerde tarieven
in. De werkwijze die we hiervoor eerder ontwierpen
en aanscherpten voor Bodegraven-Reeuwijk,
Krimpenerwaard en Zuidplas - inclusief het protocol

Instrumenten zoals de periodieke directiebeoordeling,
de strategische risico-beoordeling, 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. Extra aandacht ging in dit
kalenderjaar uit naar veiligheid. Zo werden huisregels
aangescherpt en nadrukkelijk gecommuniceerd met
bebording en andere signalering op de locaties en
waren veilig rijden en schadepreventie terugkerende
thema’s tijdens toolboxmeetings.

voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten,
heffingsinstanties en Cyclus - fungeerde als leidraad
tijdens de voorbereiding en implementatie van deze
beleidswijzigingen in het operationele proces.
Ook zijn we met de gemeenten in gesprek gegaan
over de papierinzameling in samenwerking met
verenigingen. Hiervoor geldt in de regio een heel
versnipperde aanpak. Cyclus is voornemens in
2019 gezamenlijk 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.

PROCESSEN
Cyclus werkt zoveel als mogelijk volgens beheerste,
gestandaardiseerde processen. Hierdoor leveren
we de kwaliteit die we met stakeholders afspreken
en voorkomen we negatieve effecten van onze
activiteiten op de omgeving. Rode draad in bijna alle
processen is informatisering en digitalisering. Of het
nu gaat om objectregistratie, het optimaliseren van
routes of het terugdringen van de formulierenstroom.

Een ontwikkeling die minder bijdraagt aan
standaardisering en zelfs kostenverhogend werkt,
is het verlagen van de toegestane as-last. Vanwege
de zachte ondergrond in de regio, zien we dat dit op
meerdere locaties ingevoerd of voorbereid wordt.
Voor Cyclus betekent dit dat er kleinere en lichtere
voertuigen ingezet moeten worden op deze locaties.

Een belangrijke stap die hierin gezet is, is het koppelen
van adressen en afvalpassen in aansturingstool Clear.
Ook verloopt de facturatie voor bedrijfsklanten nu
vanuit Clear. Voor 2019 staat de invoering van alle
minicontainers in én de uitgifte van offertes voor
bedrijven via Clear op de planning.

DUURZAAMHEID

Een andere belangrijke ontwikkeling is de ontsluiting
van de diftardata, voor de heffingsinstanties én voor

Cyclus is zich sterk bewust van zijn
verantwoordelijkheid voor de maatschappij
én de klanten. Daarom is duurzaamheid in de
volle breedte de vierde pijler uit het strategisch
plan. Het certificaat voor MVO prestatieladder

de inwoners zelf. Sinds maart 2018 kunnen inwoners
van vier gemeenten inloggen op de diftarportal op
de website van Cyclus en zien hoe vaak zij restafval
hebben aangeboden.

niveau 2 (voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen) dat we in 2018 in ontvangst
namen, vormt de paraplu voor alle acties
die we hiervoor ondernemen.
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achterladers, twee zijladers, een mini achterlader
en een hybride bakwagen voor de retourlogistiek en
het uitzetten van minicontainers bij. De komst van
Krimpen aan den IJssel betekende bovendien een
uitbreiding van het wagenpark met een bovenlader,
twee achterladers en een afzetwagen. De vloot van
Reiniging is verjongd met een kleine veegmachine,
een grote veegmachine en een voertuigdrager voor de
onkruidbestrijding. De peukenzuigers zijn gereviseerd.
Op de afvalbrengstations is afscheid genomen van de
handhelds en zijn tablets ingevoerd. En de overtollige
BOR-voertuigen en -materialen zijn verkocht.

De nieuwe koers en cultuur van het bedrijf hebben
geleid tot een aanpassing van het personeelsbeleid.
Cyclus neemt het welzijn van zijn medewerkers in het
algemeen en duurzame inzetbaarheid in het bijzonder
nog steeds serieus en legt de regie meer en meer bij de
medewerkers zelf. Er is afscheid genomen van de oude
functionerings- en beoordelingssystematiek, omdat de
centrale vraag niet is of iemand goed functioneert. Dat
is namelijk bijna altijd het geval. We hebben een nieuwe
gesprekkencyclus geïntroduceerd waarin persoonlijk
leiderschap, jezelf ontwikkelen en bijdragen aan de
organisatiedoelen centraal staan. Ook is veel aandacht
besteed aan het welkom heten en inwerken van de
nieuwe collega’s uit Krimpen aan den IJssel, het in
vaste dienst nemen van flexkrachten en het inregelen
van het contract met uitzendbureau ActiefWerkt!. Deze
partij kwam na een aanbestedingstraject als winnaar uit
de bus voor het leveren van flexkrachten.

Voor 2019 staat ook het nodige op de planning
voor het verduurzamen van het materieel. Het
betreft onder andere de aanschaf van vijf nieuwe
achterladers (waarvan één smalspoorvoertuig met
elektrische opbouw), twee nieuwe zijladers, het
uitvoeren van proeven met een elektrisch voertuig
en een elektrische bladblazer voor Reiniging en de
aanbesteding voor het vervangen van containers op
de afvalbrengstations en overlaadstations.

Duurzame inzetbaarheid blijft als belangrijk
thema onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het
personeelsbeleid. Belangrijke acties die aan dit thema
gelieerd zijn, zijn een actief verzuimbeleid, het continu
toetsen van routes aan de P90-norm en het werken
met roosters. In 2018 vond de invoering van roosters
voor de teams Reiniging en Afvalbrengstations plaats
en werd dit voorbereid voor de teams Inzameling
en Overlaadstations. Roosters zorgen ervoor dat
alle medewerkers gelijkmatig worden ingezet in de
planning. 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 gedurende de
extreem warme zomer extra aandacht besteed aan de
medewerkers van de uitvoering.

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
VANG (Van Afval Naar Grondstof) is één van de
manieren om duurzaamheid te realiseren. Evenals
vorige jaren was het realiseren van de VANGdoelstelling een belangrijke rode draad in de
samenwerking tussen Cyclus en zijn klantgemeenten.
De regionale praktijk laat overduidelijk zien dat de
combinatie van een financiële prikkel, een hoog
serviceniveau voor waardevolle afvalstromen en
gerichte gedragsbeïnvloeding in dat verband effectief
is. In 2018 voerden de gemeenten Gouda, Kaag
en Braassem en Waddinxveen gedifferentieerde
tarieven in. Hiermee is het overgrote deel van de
regio overgestapt op dit systeem en de cijfers
liegen er niet om. In 2018 bedroeg de hoeveelheid
restafval per inwoner in de Cyclusregio 143 kilo (2017:
168 kilo) en het scheidingspercentage 70% (2017:
65%). Deze én een groot aantal gemeentespecifieke
cijfers en ontwikkelingen presenteerde Cyclus
aan zijn klantgemeenten 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. Het gesprek
over effectieve concrete stappen en belangrijke
brancheontwikkelingen werd gevoerd tijdens de
bijeenkomsten van het Grondstoffenplatform.

Social Return On Investment is ook een belangrijk
thema voor Cyclus. Door de afbouw van BOR is
helaas ook de samenwerking gestopt met de circa 70
medewerkers van SW-bedrijf Promen, die dagelijks voor
Cyclus aan het werk waren. Momenteel werkt een klein
aantal Promen-medewerkers op detacheringsbasis
voor Cyclus. Voor 2019 zien we mooie kansen dit
verder uit te breiden door de schoonmaak van het
hoofdkantoor bij Promen onder te brengen en door
een circulair project te starten waarbij wij gebruikte
minicontainers een tweede leven geven door ze te
repareren en te reinigen. Andere thema’s die voor
2019 op de agenda staan zijn het actualiseren van het
verzuimbeleid en employer branding.

Thema’s die tijdens het Grondstoffenplatform aan bod
kwamen, zijn de uitgevoerde afvalsorteeranalyse, de
tussentijdse diftarprognoses, de capaciteit van de
matrasverwerking en de kwaliteit van het GFT.

MATERIEEL
Het materieel van Cyclus is op verschillende
fronten vernieuwd. Voor Inzameling kwamen er vier
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Er is gesproken over het evaluatieproces van de
Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, dat nog
steeds gaande is en de gevolgen die de verhoging van
de verbrandingsbelasting voor het restafval hebben
op al onze verwerkingscontracten. De mogelijkheden
voor het inzamelen en verwerken van luiers en textiel
zijn verkend en er zijn ervaringen gedeeld over onder
meer het project AFVALVRIJE SCHOOL, de inzet van
social media, maatwerkgesprekken en -interventies en
het inzetten van bestuursrechtelijke handhaving. Tot
slot waren de verwerkingscontracten een belangrijk
onderwerp tijdens het Grondstoffenplatform. De
contracten voor PMD, GFT, papier en een groot
aantal monostromen van de afvalbrengstations zijn
verlengd. En na Europese aanbestedingstrajecten is de
verwerking van het restafval en glas gegund aan SUEZ
en de verwerking van het KCA aan Renewi. De hiervoor
beschreven resultaten, ontwikkelingen en dossiers
met betrekking tot VANG stonden ook centraal tijdens

De nieuwe toekomstvisie staat op de agenda van de
aandeelhoudersvergadering in juni 2019.

de informatieve kennismakingscolleges, die Cyclus na
de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde voor de
nieuwe bestuurders.

DIENSTVERLENING

CYCLUS ACADEMIE
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van
het bedrijf. Om het vakmanschap te vergroten,
verdiepen en verbreden opende Cyclus ook dit jaar
de deuren van de Cyclus Academie. Binnen het brede
opleidingsaanbod was er dit jaar extra aandacht voor
veilig werken en het begeleiden van medewerkers
die moeilijk leren. Ook is geïnvesteerd in het (breder)
opleiden van chauffeurs en de multi-inzetbaarheid
van medewerkers Reiniging en Afvalbrengstations.
De strategische kennis is vergroot door het
bijwonen van vakinhoudelijke congressen en
bijeenkomsten in de branche en door het afleggen
van bedrijfsbezoeken. Belangrijk trainingsthema’s voor
2019 zijn het opdoen van vakkennis en Lean Thinking.

In 2018 zijn op verschillende fronten verbeteringen in
de operatie doorgevoerd en voor 2019 staat er ook het
nodige op de agenda. Een aantal voorbeelden:
In 2018 zijn de meldingen actiever gebruikt als
sturingsinformatie om de dienstverlening te
verbeteren. Er is een nieuwe analysesystematiek
opgezet, een serviceploeg toegevoegd en er is
meer aandacht voor briefing en debriefing van de
inzamelteams. Hierdoor is het aantal repeterende
meldingen verminderd. De verwachting is dat deze
lijn doorzet als in 2019 digitale routebegeleiding is
ingevoerd.

LEREN EN INNOVEREN
Om als organisatie slagvaardig te blijven in een
snel veranderende economie zijn flexibiliteit en
aanpassingsvermogen een belangrijke vereiste. De
transitie naar een circulaire economie vraagt van
Cyclus zijn rol aan te passen. Daarom is Leren en
innoveren de laatste pijler in het strategisch plan.

Door de invoering van gedifferentieerde tarieven
wijzigt het aanbod van en de verhouding tussen
de verschillende soorten afval substantieel. Hierop
passen we de logistiek van de afvalbrengstations
en overlaadstations steeds aan. En daarom hebben
de verbeterplannen die reeds op de agenda staan
voor 2019 vooral betrekking op het optimaliseren
van de verzamelvoorzieningen en de huis aan huis
inzameling, onder andere door het uitbreiden van de
inzet van zijladers.

SAMEN SCHAKELEN NAAR CIRCULAIR
Belangrijke vertrekpunten zijn het Rijksbrede
programma ‘Nederland circulair in 2050’, waar het
programma VANG deel van uitmaakt en het Landelijk
Afvalbeheerplan 3 (LAP 3) dat eind 2017 is vastgesteld
en het formele wettelijke beleidskader vormt. Een
belangrijke rode draad binnen deze kaders is de
veranderende wereld van afval en grondstoffen.
Daarom kwam Cyclus niet alleen met de jaarlijkse
actualisatie van het strategisch plan, maar startte
het bedrijf in 2018 ook met het ontwikkelen van een
langetermijnvisie over de positie van Cyclus in 20202030. Een belangrijke inspiratiebron hiervoor zijn de
toekomstscenario’s die brancheorganisatie NVRD eind
2017 presenteerde over de rol van inzamelbedrijven in

Voor Reiniging zijn bestekken opgesteld conform de
RAW-systematiek van CROW. De uitgebreide technische
beschrijvingen zorgen voor meer duidelijkheid over de
dienstverlening bij de klanten en bij Cyclus. Onderdeel
van de bestekken zijn nieuwe beeldmeetlatten, die
ervoor zorgen dat schouwresultaten beter aansluiten

de circulaire economie. Ook organiseerden we sessies
met medewerkers, aandeelhouders, opdrachtgevers
en externe sprekers om gezamenlijk inkleuring te
geven aan de toekomstpositie van Cyclus.

bij de reële situatie op straat. Op het afvalbrengstation
Gouda is een proef gestart met kringloopgoederen. En
bij Gladheidbestrijding zijn fietspaden toegevoegd aan
de bruggenroute, die altijd als eerste uitgevoerd wordt.
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Cyclus heeft steviger ingezet op communicatie als
gedragsbeïnvloedingsinstrument. Inwoners van een
aantal gemeenten kunnen inloggen op de website
om hun restafvalaanbiedingen in te zien, maandelijks
verschijnt de digitale nieuwsbrief I love afval scheiden,
de social media-aanpak is geïntensiveerd en
geprofessionaliseerd en bij het vervolg op het project
AFVALVRIJE SCHOOL is de IN GESPREK-methodiek
toegevoegd om ook de omgeving van de leerlingen te
informeren en enthousiasmeren. We zijn in gesprek met
gemeenten over interventies en gesprekken op maat
voor specifieke locaties, die nodig zijn om na de invoering
van gedifferentieerde tarieven de laatste stappen te
zetten richting de VANG-doelstelling. Belangrijke thema’s
zijn de kwaliteit van de aangeboden grondstoffen én de
aanpak van dumpingen en bijplaatsingen.

De instemmingsaanvraag over roosters voor teams
Inzameling en Overlaadstations was gedurende de
totstankoming van dit jaarverslag nog in behandeling.
De OR adviseerde positief over:
•	
de nieuwe functiestructuur in de Uitvoering.
•	
de samenwerking met Krimpen aan den IJssel
en de bijbehorende overdracht van onderneming.
•	
de omvorming van de afdeling Verkoop
& Klantenservice.
•	
het profiel voor de werving en selectie van de
nieuwe bestuurder.
•	
de omvorming van de afdeling Administratie.
•	
het nieuwe Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid.
De OR adviseerde negatief over:

Een groot innovatief project dat voor 2019 op de planning
staat is het realiseren van een derde standplaats in het

•	
het herinrichten van het beheer en onderhoud van

noorden van de Cyclusregio, naast de standplaatsen
in Moordrecht en Krimpen aan den IJssel. Dit vraagt
naast aanpassingen in de interne organisatie ook de
nodige aanpassingen in de bestaande routes en de
afvalkalenders én flexibiliteit van klanten. Hierdoor
verkleinen aanrijtijden substantieel én kan een grote stap
gezet worden in het nog evenwichtiger maken van de
routes in de regio. Kortom, het stelt het bedrijf in staat
verder te werken aan standaardisatie en duurzaamheid.

de inzamelmiddelen door de uitvoering van het werk
onder te brengen bij een onderaannemer.
•	
de omvorming van de afdeling P&O.
De OR heeft voor deze twee adviesaanvragen geen
beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer.

De OR heeft twaalf advies- en instemmingsaanvragen
behandeld. De OR stemde in met:

Andere belangrijke thema’s op de agenda van
de OR waren deelname aan de plaatsings- en
adviescommissie, de toekomststrategie van Cyclus,
de P90-norm, het actualiseren van het OR-reglement,
communicatie met de achterban (er verschenen naast
informatie op het intranet vier OR-BERICHTEN) en de
bezetting van de raad zelf. De raad ging het jaar van
start met zes leden, waarvan er later in het jaar twee
aftraden in verband met uitdiensttreding. Er trad een
nieuwe voorzitter aan en mede door oproepen en
voorlichting rondom het nieuwjaarsbuffet voor alle
medewerkers traden er in april vier nieuwe leden aan.
Later volgde door de overdracht van onderneming nog
een extra OR-lid uit de groep medewerkers uit Krimpen
aan den IJssel. De termijn van de zittende OR liep af
in december. Daarom is een verkiezingscommissie
in het leven geroepen en hield de OR verkiezingen in
januari 2019. Vijf OR-leden en vijf overige medewerkers
stelden zich verkiesbaar en vier OR-leden traden af.
De verkiezingen waren met een opkomst van 75% een
groot succes. Op 18 januari 2019 werd de nieuwe OR,
bestaande uit 7 leden, geïnstalleerd.

•	
het afschaffen van de Goede Vrijdag regeling en de
introductie van de ‘zet ‘m op’-bonusregeling.

Belangrijke thema’s voor 2019 zijn nazorg en
monitoring van de gevolgen van de omvorming,

•	
de implementatie van roosters voor de teams
Reiniging en Afvalbrengstations.
•	
de nieuwe manier van gesprekken voeren onder de
noemer Cyclus League Platform.

het investeren in de voortzetting van een goede
relatie met de nieuwe bestuurder en meer rust op de
werkvloer. Tot slot krijgt het vormgeven van de OR zelf
ook de benodigde aandacht.

MEDEZEGGENSCHAP
De omvorming en de nieuwe koers stonden
bovenaan de agenda van de Ondernemingsraad
(OR). Er is veelvuldig gesproken over deze en
hiervan afgeleide thema’s. Dit gebeurde onder
andere tijdens de twaalf OR-vergaderingen, de
negen vergaderingen met de WOR-bestuurder 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 665 uur (2017: 700).
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FINANCIEEL

Op 28 juni 2018 heeft de gemeente 29.200 aandelen
gekocht tegen een prijs van € 9,28 per aandeel
(nominaal € 7) en volgestort. De prijs is vastgesteld in
de aandeelhoudersvergadering van 16 februari 2018
op basis van een onderzoek van een extern bureau
zoals is bepaald in de statuten.

BELEID
Het financieel-, prijs- en dividendbeleid van
Cyclus is gericht op marktconforme tarieven voor
haar aandeelhoudende klantgemeenten nu en in
de toekomst enerzijds en een winstgevende en
solvabele onderneming anderzijds. Dit vertaalt zich
in een beleid dat gericht is op tariefsverlaging bij
een gelijk dienstverleningsniveau door verlaging
van de exploitatiekosten, innovatie en ontwikkeling
van de dienstverlening door te investeren in nieuwe
toepassingen, een minimaal benodigd winstniveau
voor Cyclus en een solvabiliteitsnorm van meer
dan 35%. Als gevolg van het beperkte winstniveau
zal derhalve de ruimte voor dividenduitkering in de
toekomst beperkt blijven.

Aanbesteding AVU
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. Dit betekent dat Cyclus met ingang van
1 januari 2019 de inzameling van deze gemeenten
verzorgt.
Afronding reorganisatie
In september 2015 hebben de aandeelhouders van
Cyclus besloten de activiteiten met betrekking tot het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte (BOR)
te staken, de organisatie af te slanken en Cyclus om te
vormen tot een lean en mean afvalbeheerorganisatie.
In de afgelopen periode zijn de BOR-activiteiten
in drie tranches afgebouwd en komt per ultimo
2018 een einde aan de overeenkomst met de
gemeente Gouda m.b.t. het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte. Als gevolg hiervan is in de
aandeelhoudersvergadering van 13 december 2018
vastgesteld dat de reorganisatieperiode is afgerond.

ONTWIKKELINGEN BOEKJAAR 2018
Het boekjaar 2018 wordt hoofdzakelijk gekenmerkt
door de volgende ontwikkelingen:
Nieuwe dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s)
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.
De tariefsverlaging loopt op van 13% in 2018 tot 20%
in 2019 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.
Superdividend
In de aandeelhoudersvergadering van 14 december
2017 is besloten tot uitkering van een superdividend
van € 3.000.000. Op 16 juli 2018 heeft de
dividenduitkering plaats gevonden.
Toetreding gemeente Krimpen aan den IJssel
Met ingang van 1 juli 2018 is de gemeente Krimpen
aan den IJssel aandeelhouder van Cyclus NV en heeft
de gemeente een dienstverleningsovereenkomst
afgesloten voor 9,5 jaar. In dit kader heeft Cyclus de
bijbehorende activa en betrokken medewerkers van
de gemeente overgenomen.
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TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT 2018
Het boekjaar 2018 van Cyclus is afgesloten met een netto winst van € 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)

2018

2017

REGULIER BEDRIJFSRESULTAAT

€

Reorganisatievoorziening

€

647

Voorziening langdurig zieken

€

293

-

Voorzieningen vorderingen op participanten

€

319

-

€

499

464

Bijzondere waardevermindering vaste activa
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

€

33

RESULTAAT VOOR BELASTING

€

466

Te betalen vennootschapsbelasting

€

40

RESULTAAT NA BELASTING

€

426

Regulier bedrijfsresultaat
De totale omzet daalde met € 2.297.000 tot
€ 35.064.000 (2017: € 37.361.000). Deze afname
is per saldo het gevolg van de afbouw van de
activiteit beheer openbare ruimte, de doorgevoerde
tariefsverlaging, uitbreiding van de dienstverlening en
eenmalige opdrachten. Het regulier bedrijfsresultaat
daalde met € 1.224.000 tot € 464.000 (2017:
€ 1.688.000), ofwel 1,3% van de omzet (2017: 4,5%).
Deze afname is het directe gevolg van de verstrekte
tariefsverlaging.

-

-

€

1.688

€

1.330

€

2.222

€

796

€

28

€

768

€

160

€

608

-

-

-

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. In 2018
is € 1.647.000 aan de voorziening onttrokken en is
€ 647.000 vrijgevallen. Op de balans resteert ultimo
2018 een bedrag van € 361.000 dat betrekking heeft
op resterende kosten met een looptijd van meer dan
één jaar.

Voorziening personeel & organisatie
De voorziening voor personeel en organisatiekosten
betreft de personeelskosten die betrekking hebben
op loonkosten van ex-werknemers, langdurig zieken
of arbeidsongeschiktheid en een voorziening voor
jubileumuitkeringen. Ultimo 2018 is € 293.000
gedoteerd aan de voorziening.

Voorziening vorderingen op participanten
Gedurende het boekjaar 2018 zijn disputen
ontstaan over verschillende vorderingen m.b.t. de
inzamelingsactiviteiten in 2017 en 2018. Conform de
verslaggevingsregels is ten laste van het resultaat
2018 een voorziening gevormd (€ 319.000) en
verantwoord onder de rubriek “vorderingen op
participanten”.

Reorganisatievoorziening
In september 2015 hebben de aandeelhouders van
Cyclus besloten de activiteiten met betrekking tot
het beheer en onderhoud van de openbare ruimte
te staken en de organisatie af te slanken. Als gevolg

Bijzondere waardevermindering
Op 14 december 2017 hebben de aandeelhoudende
klantgemeenten en Cyclus nieuwe dienstverleningsovereenkomsten ondertekend voor een periode van
5 jaar, ingaande per 1 januari 2018. Onderdeel van
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deze nieuwe overeenkomsten is een structurele
tariefsverlaging. Hierdoor zal de verwachte winst
en de inkomende kasstroom van Cyclus afnemen.
Als gevolg hiervan is er sprake van een duurzame
waardevermindering van de huisvesting (Oostbaan
1090). Deze is berekend op € 2.222.000 en in het
boekjaar 2017 ten laste van het resultaat gebracht.

activiteiten van Cyclus. Voor de activiteit beheer
openbare ruimte is er rekening mee gehouden
dat Cyclus niet in aanmerking komt voor de
samenwerkingsvrijstelling. Voor activiteiten voor
niet aandeelhoudende gemeenten en derden is
Cyclus per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting.

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
samenwerkingsvrijstellingsregeling ingediend.
Inmiddels is deze vrijstelling over belangrijke
onderdelen van de activiteiten door de Belastingdienst

Het bedrag aan "Te betalen vennootschapsbelasting"
(25%) is een voorlopige inschatting en heeft
betrekking op het resultaat beheer openbare ruimte
en het resultaat op derden en niet aandeelhoudende
gemeenten.

toegepast en loopt het (horizontaal) overleg met
de Belastingdienst nog voor enkele resterende

TOELICHTING FINANCIËLE POSITIE
FINANCIËLE KENTALLEN

NORM

2018

2017

Solvabiliteit 1)

≥ 35%

29,3%

52,6%

≥1

0,55

0,68

Rendement geïnvesteerd vermogen 3)

≥ 6%

2,4%

10,2%

Rentedekkingsgraad 4)

≥ 1,3

57

n.v.t.

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 operationele kasstroom / rente en aflossingen
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Solvabiliteit 1)
Het balanstotaal nam in het boekjaar 2018 toe met
143% tot € 31.051.000 (2017: afname 8,8%). Deze
toename is met name het gevolg van de overname
van het materieel en de containers van de gemeente
Krimpen aan den IJssel, een toename van de
liquide middelen als gevolg van de halfjaarlijkse
bevoorschotting door de gemeenten en een tijdelijk
opgenomen kasgeldlening ultimo 2018.

kasgeldfaciliteit (€ 7.000.000) 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 2018 kortstondig
gebruik gemaakt voor een bedrag van € 5.000.000.
Ultimo boekjaar 2018 heeft de onderneming de
beschikking over € 8.761.000 aan liquide middelen
(2017: € 1.679.000). In 2018 bedraagt de rentelast
€ 33.000 (2017: € 28.000). Derhalve komt de
rentedekkingsgraad uit op 57.

Het eigen vermogen nam af met € 2.303.000 en
komt uit op € 9.105.000 (2017: € 11.408.000).
De afname is per saldo het gevolg van het uitgekeerde
superdividend, uitbreiding van het aandelenkapitaal
en het resultaat 2018 (voor resultaatsbestemming).
Als gevolg hiervan daalde de solvabiliteit tot 29,3%
(Cyclus norm ≥ 35%) van het balanstotaal (voor
resultaatbestemming) ten opzichte van 52,6% ultimo
2017. Wanneer het balanstotaal gecorrigeerd wordt

RISICO’S
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 het investeringsplan vast. Dezelfde
gemeenten zijn tegelijkertijd klant en sluiten DVO’s
af met Cyclus. Er dient voor gewaakt te worden dat
aandeelhoudersbelang en klantbelang verstrengeld
raken. Dit uit oogpunt van het bedrijfsbelang en om
potentiële aansprakelijkheidsrisico´s te voorkomen.

voor de tijdelijk opgenomen kasgeldlening dan komt
de solvabiliteit uit op 34,9%.
Liquiditeit 2) en werkkapitaal
Het werkkapitaal nam in het boekjaar 2018 af met
€ 7.196.000 en kwam uit op € 9.602.000 -/- (2017:
afname € 820.000). Deze afname is met name het
gevolg van meer investeringen in materiële vaste
activa, het uitgekeerde superdividend, betaalde
afkoopsommen en minder inkomsten als gevolg
van de tariefsverlaging. De current ratio2) komt uit
op 0,55 (2017: 0,68).
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
Het winstniveau van Cyclus is als gevolg van het
overeengekomen tarieven- en dividendbeleid de
komende jaren beperkt en lager dan de gestelde 6%
norm. Daarnaast zijn de financieringslasten minimaal
met name doordat gemeenten Cyclus op halfjaarbasis
bevoorschotten. Dit betekent dat er 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.

Rendement op het geïnvesteerd vermogen 3)
De boekwaarde van de vaste activa nam toe met
17,3% tot € 19.482.000 (2017: afname 8,5%) als
gevolg van de overname van activa van de gemeente
Krimpen aan den IJssel (NV MAK). Het regulier
bedrijfsresultaat daalde met € 1.224.000 tot
€ 464.000 (2017: € 1.688.000), ofwel 1,3% van de
omzet (2017: 4,5%). Deze afname is 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 2018 tot 2,4% (2017: 10,2%).
Financiering en rentedekkingsgraad 4)
Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt
maximaal € 10.000.000 en is onderverdeeld in een
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BERICHT VAN DE RAAD
VAN COMMISSARISSEN
Net als 2017 stond ook het jaar 2018 nog in het teken van omvorming. Met dien verstande dat in dit derde
jaar het eindpunt ervan werd bereikt. De nieuwe organisatie is gevormd en staat ‘lean en mean’ klaar voor de
komende jaren. De aandacht kan zich nu weer volledig richten op de doorontwikkeling van de dienstverlening
en de positionering van het bedrijf voor de nabije en middellange termijn. Ook bleken ontwikkelingen in de
branche en ontwikkelingen bij klanten al tijdens de omvorming te vragen om een versterking van specifieke
functies binnen het bedrijf.

Met het afsluiten van nieuwe dienstverleningsovereenkomsten voor de periode 2018-2022 is een
belangrijke stap gezet in het verstevigen van de
relatie met de klanten. Daarover bestaat tevredenheid
bij zowel de klanten als het bedrijf. Wel heeft de
ervaring in 2018 geleerd dat procesverbeteringen
nodig zijn om de inzichten - die zijn ontstaan door
meer transparantie over de kwaliteit en financiering
van dienstverlening - goed te kunnen verwerken tot
werkbare afspraken.

De huidige directeur heeft de omvorming van het
bedrijf gerealiseerd en samen met de betrokken
stakeholders een toekomststrategie opgesteld.
Hij verlaat het bedrijf op 1 augustus 2019 en we
bedanken hem voor zijn belangrijke bijdrage. In het
laatste kwartaal van 2018 is een selectiecommissie,
bestaande uit een vertegenwoordiging van de Raad
van Commissarissen en aandeelhouders, gestart met
de werving en selectie van een nieuwe bestuurder.
We zijn verheugd dat de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op 25 april 2019 heeft besloten om
mevrouw Linda Boot te benoemen tot de nieuwe
directeur van Cyclus NV.

In 2018 groeide het bedrijf met een nieuwe
gemeente als aandeelhouder en klant én twee
nieuwe gemeenten als klant. Dit geeft aan dat Cyclus
aantrekkelijk is voor nieuwe klanten. De kwaliteit van
de dienstverlening wordt gewaardeerd en onderkend.
Daarom is een groot compliment aan de medewerkers
van het bedrijf op zijn plaats. Naast alle inspanning
en aandacht voor de interne organisatie is het bedrijf
er in geslaagd ook de blik naar buiten voldoende te
behouden om de strategische doelstelling van groei
inhoud en vorm te geven.

VOORSTEL VASTSTELLEN
JAARREKENING EN WINSTBESTEMMING
De door het bestuur opgemaakte en door de
commissarissen mede ondertekende jaarrekening
over 2018 gaat vergezeld van alle wettelijk vereiste
aanvullende gegevens en het door het bestuur
opgemaakte directieverslag. De jaarrekening is
voorzien van een goedkeurende verklaring van 23 mei
2019 van PricewaterhouseCoopers overeenkomstig
artikel 34 van de statuten.

Tegelijkertijd ziet de RvC het als zijn taak voldoende
aandacht en ondersteuning te geven aan het proces
van vormgeving van de relatie met alle klanten. De
vele uitdagingen waar het bedrijf zich voor gesteld
ziet, vragen daar om.

De winst van de vennootschap over 2018 bedraagt
€ 426.000.

Vanwege de in 2017 gemaakte afspraken met
de aandeelhouders om in plaats van dividend bij
voorkeur zo laag mogelijke (en marktconforme)
kosten te hebben, komt het bedrijf in 2019 voor een
grote financiële uitdaging te staan. Dit zal intensieve
communicatie tussen de directie, de RvC en de
aandeelhouders vereisen.
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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 2018 vast te
stellen;
•	de winst over het boekjaar 2018 ten bedrage
van € 426.000 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 2018
gevoerde bestuur, respectievelijk het gehouden
toezicht.

Raad van Commissarissen
J.H.A.A. Prins
Voorzitter
Moordrecht, 23 mei 2019
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
VOOR RESULTAATBESTEMMING

TOELICHTING

Bedragen in duizenden euro’s

ACTIVA

31 DECEMBER
2018

31 DECEMBER
2017

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

1

9.830

9.716

Containers

1

5.696

3.725

Containers in aanbouw

1

360

394

Wagenpark

1

2.862

1.913

Overige vaste bedrijfsmiddelen

1

734

859
19.482

16.607

VLOTTENDE ACTIVA
Handelsvorderingen

2

506

1.082

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

3

2.066

1.225

-

938

Belastingen en premies
Overige vorderingen en overlopende activa

4

LIQUIDE MIDDELEN

236

5

TOELICHTING

TOTAAL

PASSIVA

164
2.808

3.409

8.761

1.679

31.051

21.695

31 DECEMBER
2018

31 DECEMBER
2017

EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal

6

3.402

Agio

7

879

813

Overige reserves

8

4.398

6.789

Onverdeelde winst

9

426

VOORZIENINGEN

10

3.198

608
9.105

11.408

775

2.793

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan banken

5.000

-

Schulden aan leveranciers

4.695

5.123

8.527

649

Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

11

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

12

TOTAAL

41

1.229

776

1.720

946
21.171

7.494

31.051

21.695

WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2018

TOELICHTING

Bedragen in duizenden euro’s

2018

2017

Netto-omzet afvalbeheer en reiniging

1

30.044

29.017

Netto-omzet beheer openbare ruimten

2

4.865

7.861

Overige bedrijfsopbrengsten

3

155

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

483
35.064

37.361

Uitbesteed werk en andere externe kosten

4

19.273

Salarissen en sociale lasten

5

7.755

7.761

Afschrijvingen op materiële vaste activa

6

1.377

1.418
2.222

Overige waardeveranderingen op materiële vaste activa

7

-

Overige bedrijfskosten

8

6.160

SOM DER BEDRIJFSLASTEN
BEDRIJFSRESULTAAT

21.207

3.957
34.565

36.565

499

796

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

9

-

-

Rentelasten en soortgelijke kosten

9

33-

28-

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

33-

28-

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

466

768

40-

160-

426

608

Belastingen

10

RESULTAAT NA BELASTINGEN
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KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2018

Bedragen in duizenden euro’s

2018

BEDRIJFSRESULTAAT

2017

499

796

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige waardeverminderingen materiële vaste activa
Mutatie voorzieningen

1.377

1.418

-

2.222

2.018-

2.875-

601

450-

8.676

276

Verandering in werkkapitaal:
Vlottende activa
Kortlopende schulden
Overige mutaties:
Belastingen

40-

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1609.095

Investeringen in materiële vaste activa

4.439-

Desinvesteringen in materiële vaste activa

2.147-

188

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

1.227

59
4.251-

Betaald dividend
Rentelasten
Kasgeldlening
Storting op aandelen

2.088-

3.000-

105-

33-

28-

5.000

-

271

-

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

2.238

133-

TOENAME/ AFNAME GELDMIDDELEN

7.082

994-

Stand per 1 januari

1.679

2.673

Mutatie boekjaar

7.082

994-

STAND PER 31 DECEMBER

8.761

1.679

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
1. ALGEMENE
TOELICHTING
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 en beheer van
openbare ruimten en bedrijfsterreinen.

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.
					
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.
							

TOELICHTING OP HET
KASSTROOMOVERZICHT		

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. Cyclus zal na
deze reorganisatie verder gaan als afvalbeheerorganisatie. De activiteiten met betrekking tot het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte zijn in de periode
2016-2018 in drie tranches afgebouwd en ultimo 2018
is de reorganisatie definitief afgerond. 			

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.

Op 14 december 2017 hebben de aandeelhoudende
gemeenten, ter vervanging van de bestaande
bilaterale en multilaterale overeenkomsten, nieuwe
uniforme dienstverleningsovereenkomsten afgesloten
voor 5 jaar (opzegtermijn 2 jaar) op basis van: gelijke
eenheidsprijzen, een structurele korting op de tarieven
en halfjaarlijkse bevoorschotting. 			

				

2. ALGEMENE
			
GRONDSLAGEN

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 Cyclus
de behorende activa en betrokken medewerkers
van de gemeente Krimpen aan den IJssel (NV Mak)
overgenomen.

VESTIGINGSADRES			
Cyclus is gevestigd aan de Oostbaan 1090 te
Moordrecht (gemeente Zuidplas) en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 24349854. 		
							
SCHATTINGEN					
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het
opstellen van de jaarrekening vormt de directie van
Cyclus zich verschillende oordelen en schattingen
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ALGEMEEN				
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.
		
VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR		
De gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.			
						
OPERATIONELE LEASING 			
Bij Cyclus kunnen er leasecontracten bestaan waarbij
een groot deel van de voor- en nadelen die aan de
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VOORZIENINGEN			

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- en verliesrekening
over de looptijd van het contract.			
		

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat
een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan
de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde met uitzondering van de jubileumvoorziening,
deze wordt opgenomen tegen contante waarde.

3. GRONDSLAGEN VOOR
DE WAARDERING VAN
ACTIVA EN PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN		
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.		

					

MATERIËLE VASTE ACTIVA			
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.

4. GRONDSLAGEN VOOR
DE BEPALING VAN
HET RESULTAAT

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.			
					

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
NETTO-OMZET

De vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen. 			
				
LIQUIDE MIDDELEN
		
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden
en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.			

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.
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PERIODIEK BETAALBARE BELONINGEN

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

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.		
							
PENSIOENEN				
De pensioenverplichtingen van Cyclus N.V. zijn
ondergebracht bij het ABP. Het ABP kan worden
aangemerkt als een bedrijfstakpensioenfonds. Deze
regeling wordt gekwalificeerd als een toegezegde
pensioenregeling. Doordat in geval van een tekort bij het
bedrijfstakpensioenfonds Cyclus N.V. geen verplichting
heeft anders dan hogere toekomstige premies, is deze
regeling verwerkt als zijnde een toegezegde bijdrage
regeling. Dit houdt in dat in de winst- en verliesrekening
een pensioenlast wordt opgenomen gelijk aan de in dat
jaar verschuldigde premie.		
					
AFSCHRIJVINGEN			
De afschrijving op materiële vaste activa wordt berekend
op basis van vaste percentages van de aanschafwaarde
op basis van de verwachte economische levensduur.
De afschrijvingen vinden plaats vanaf de datum van
ingebruikneming van de betreffende investering.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële
vaste activa zijn opgenomen onder de overige bedrijfsopbrengsten.					

5. FINANCIËLE
INSTRUMENTEN EN
RISICOBEHEERSING
					
					

RENTE- EN KASSTROOMRISICO			
Cyclus N.V. loopt renterisico over de rentedragende
kredietfaciliteit zodra deze kredietfaciliteit benut wordt.
Met betrekking tot de kredietfaciliteit van de kredietinstelling heeft Cyclus N.V. ultimo 2018 geen
derivatencontracten afgesloten.			

KREDIETRISICO				
Cyclus N.V. heeft geen significante concentraties van
kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers die
voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van Cyclus N.V.
					
LIQUIDITEITSRISICO				
Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt
maximaal € 10.000.000 en is onderverdeeld in
een kasgeldlening (€ 7.000.000) 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 2018 kortstondig gebruik gemaakt voor een bedrag van
€ 5.000.000. Voorts beschikt de onderneming ultimo
boekjaar over € 8.761.000 aan liquide middelen
(2017: € 1.679.000).			
					

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig
verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij
de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten
op de ontvangen leningen.				
					
BELASTINGEN				
Cyclus is als gevolg van de wet "modernisering
vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen”
met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor
de vennootschapsbelasting. Gezien het karakter
van de dienstverlening en afrekenwijze aan haar
aandeelhoudende gemeenten heeft Cyclus een beroep
op de samenwerkingvrijstellingsregeling ingediend.
Inmiddels is over belangrijke onderdelen van de
activiteiten deze vrijstelling door de Belastingdienst
toegepast en is voor enkele resterende activiteiten van
Cyclus nog beleidsvorming belastingdienst onderhanden.
Voor de activiteit beheer openbare ruimte is nog
steeds onzeker of Cyclus in aanmerking komt voor de
samenwerkingsvrijstelling.

46

CYCLUS JAARVERSLAG 2018 | SAMEN IN TRANSITIE

TOELICHTING OP DE BALANS
PER 31 DECEMBER 2018
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 2018

CONTAINERS

VASTE
ACTIVA IN
AANBOUW

WAGENPARK

OVERIGE
VASTE
BEDRIJFSMIDDELEN

TOTAAL

19.114

8.827

724

8.411

2.893

Investeringen

259

2.541

364-

1.932

72

4.440

Desinvesteringen

28-

416-

-

1.068-

25-

1.537-

AANSCHAFWAARDE PER
31 DECEMBER 2018

19.345

10.952

360

9.275

2.940

42.872

Cum. afschr. per 1 januari 2018

9.403-

5.102-

-

6.823-

2.034-

23.362-

112-

492-

-

580-

193-

1.377-

Bijzondere waardeveranderingen

-

-

-

-

-

-

Cum. afschr. desinvesteringen

1

337

-

990

21

1.349

9.514-

5.257-

-

6.413-

2.206-

23.390-

9.711

3.725

724

1.588

859

16.607

9.831

5.696

360

2.862

734

19.482

0-10%

7-20%

0%

8-14%

7-33%

Afschrijvingen

CUM. AFSCHR. PER 31 DECEMBER 2018

Boekwaarde per 1 januari 2018
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2018

AFSCHRIJVINGSPERCENTAGES

39.969

			
In 2018 is € 4,4 miljoen geïnvesteerd in met name
voertuigen en containers. Onderdeel hiervan is
de overname van de ondergrondse containers en
voertuigen van de gemeente Krimpen a/d IJssel (NV
Mak) ten bedrage van € 2,1 miljoen.			
						
De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking
komende activa bedroeg per 31 december 2018 € 28,7
miljoen exclusief omzetbelasting (2017: € 26,5 miljoen).
							

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen
machines en installaties, automatisering en inventaris.
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.				
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VLOTTENDE ACTIVA
2. HANDELSVORDERINGEN
Handelsvorderingen
Voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid
Stand per 31 december

2018

2017

512

1.089

6-

7-

506

1.082

Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt
maximaal € 10.000.000 en is onderverdeeld in
een kasgeldfaciliteit (€ 7.000.000) 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 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.
3. VORDERINGEN OP
PARTICIPANTEN EN
MAATSCHAPPIJEN WAARIN
WORDT DEELGENOMEN

Tijdelijke overschotten aan liquiditeiten worden ondergebracht op spaarrekeningen van de Rabobank. Alle
liquiditeiten staan ter vrije beschikking.

EIGEN VERMOGEN
2018

2017

Vorderingen en afrekeningen
gemeenten

2.385

1.225

Voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid

319-

-

2.066

1.225

Stand per 31 december

Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

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.
4. OVERIGE VORDERINGEN EN
OVERLOPENDE ACTIVA

2018

2017

Diverse vorderingen en overlopende
activa

236

164

Stand per 31 december

236

164

2018

2017

3.402

3.198

879

813

4.398

6.789

426

608

9.105

11.408

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 aan den
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.

VERLOOP PER POST EIGEN VERMOGEN
Dit betreft nog te ontvangen bedragen met betrekking tot het boekjaar en vooruitbetaalde kosten met
betrekking tot het komend boekjaar. De looptijd van de
vorderingen en overlopende activa is korter dan een jaar.

5. LIQUIDE MIDDELEN

2018

2017

Saldo bankrekeningen

8.756

1.675

Kassen
Stand per 31 december

5

4

8.761

1.679

6. GEPLAATST KAPITAAL

2018

2017

Stand per 1 januari

3.198

3.198

Mutaties
Stand per 31 december

204

-

3.402

3.198

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.

Op balansdatum beschikt de onderneming over
€ 8.761.000 aan liquide middelen (2017: € 1.679.000).
Ten opzichte van het boekjaar 2017 is dit een toename
van € 7.082.000. Dit is per saldo het gevolg van
ontvangen bevoorschotting en de tijdelijke opname
van een kasgeldlening.

7. AGIO
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december
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2018

2017

813

813

66

-

879

813
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VERLOOP PER VOORZIENING
8. OVERIGE RESERVES

2018

2017

Stand per 1 januari

6.789

3.787

2.392-

3.002

4.397

6.789

Onttrekking/toevoeging uit
resultaatsbestemming
Stand per 31 december

VOORZIENING PERSONEEL EN
ORGANISATIEKOSTEN

2018

2017

Stand per 1 januari

2.793

4.899

Dotatie reorganisatievoorziening
Onttrekking reorganisatievoorziening
Vrijval reorganisatievoorziening

9. ONVERDEELDE WINST

2018

2017

Dotatie voorziening langdurig zieken

608

3.107

608-

3.107-

Mutatie winst boekjaar

426

608

Stand per 31 december

426

608

Stand per 1 januari
Mutatie winstbestemming vorig
boekjaar

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur en Raad
van Commissarissen en overeenkomstig het besluit
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is
een deel van de winst over het boekjaar 2017, en een
deel van het eigen vermogen, totaal ten bedrage van
€ 3.000.000, uitgekeerd als dividend.
€

608

Uit te keren dividend

€

-3.000

Saldo

€

-2.392

€

426

€

426

2018

2017

Personeel en organisatiekosten

775

2.793

Stand per 31 december

775

2.793

Waarvan een looptijd langer dan 1 jaar

361

1.430

Waarvan een looptijd langer dan 5 jaar

-

-

-

Mutaties jubileumvoorziening

17-

25-

Stand per 31 december

775

2.793

De reorganisatievoorziening is gebaseerd op een
inschatting van de bovenformatieve medewerkers, het
aantal dienstjaren, het basisinkomen en het sociaal plan.
De jubileumvoorziening is opgenomen tegen contante
waarde, uitgaande van een disconteringsfactor van 1%.
Hierbij is rekening gehouden met individueel ingeschatte
blijfkansen. Er is geen rekening gehouden met sterftekansen omdat het effect daarvan op de omvang van de
voorziening naar verwachting verwaarloosbaar is. Ultimo
2018 bedraagt deze voorziening € 121.000.

VOORZIENINGEN
10. VOORZIENINGEN

1.330-

293

Ultimo 2018 is de reorganisatievoorziening
geactualiseerd met als gevolg een vrijval van
€ 647.000. De vrijval is verantwoord onder de rubriek
"overige kosten". Ultimo 2018 resteert een bedrag
van € 361.000 en heeft betrekking op resterende
betalingen en risico's met een looptijd van meer
dan één jaar.

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
2018 ten bedrage van € 426.000 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.

Ten gunste van de overige reserves

647-

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.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING EN
DIVIDENDUITKERING 2018

Winst over het boekjaar 2018

751-

De voorziening voor personeel en organisatiekosten
betreft de personeelskosten die betrekking hebben op
loonkosten van ex-werknemers, langdurig zieken of
arbeidsongeschiktheid, voorziene kosten voor het doen
van organisatieaanpassingen en een voorziening voor
jubileumuitkeringen.

RESULTAATBESTEMMING EN
DIVIDENDUITKERING 2017

Winst over het boekjaar 2017

1.647-

De getroffen voorzieningen voor langdurig zieken is per
jaareinde 2018 bepaald op € 293.000.
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KORTLOPENDE SCHULDEN
11. SCHULDEN AAN PARTICIPANTEN
EN MAATSCHAPPIJEN WAARIN
WORDT DEELGENOMEN

2018

2017

Nog te betalen facturen en
afrekeningen gemeenten

8.527

649

Stand per 31 december

8.527

649

afgesloten meerjarig onderhoudscontract ten
behoeve van materieel. De lease- en huurverplichtingen zijn opgenomen voor de resterende
looptijd van deze contracten. Ten opzichte van
2017 zijn deze verplichtingen hierdoor per saldo
toegenomen.
De investeringsverplichtingen betreffen voertuigen
waarvan de aankoop reeds in 2018 is gedaan, maar de
levering pas in 2019 zal plaatsgevonden.

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.

12. OVERIGE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
Nog te ontvangen inkoopfacturen
Nog te betalen personeelskosten
Vooruitontvangen bedragen

CLAIM
ROYAL HASKONING

2018

2017

76

288

553

552

4

-

Overige schulden en overlopende
passiva

1.087

106

Stand per 31 december

1.720

946

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. De
gevorderde hoofdsom bedraagt € 206.000. De zaak is
in eerste aanleg afgewezen en hierop is in 2018 hoger
beroep ingesteld. In mei 2019 dient de comparitie in
deze zaak.
De mogelijk uit deze claim voortvloeiende opbrengsten zullen na toewijzing van de claim door de rechter
aan het resultaat worden toegevoegd.

Overige schulden en overlopende passiva betreffen
met name de afloop van reorganisatievoorzieningen.

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.

Inkoopverplichtingen
Leaseverplichtingen

2018

2017

1.651

598

67

113

Huurverplichtingen

1.381

56

Investeringsverplichtingen

1.440

728

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

1.206

57

Waarvan een looptijd langer dan 5 jaar

710

-

De inkoopverplichtingen betreffen een in 2018
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2018

Tabelbedragen in duizenden euro’s

De netto-omzet beheer openbare ruimten is ten
opzichte van van 2017 per saldo met € 2.996.000
gedaald als gevolg van de overgedragen taken
aan de gemeente Gouda en de afname van
éénmalige opdrachten. Overige mutaties binnen de
beheerscategorieën zijn het gevolg van wijzigingen
in de verdeling van de operationele budgetten en
eenmalige opdrachten.				

1. NETTO-OMZET AFVALBEHEER EN REINIGING

De netto-omzet afvalbeheer en reiniging betreft de
inzameling, de verwerking, overslag en aftransport
van huishoudelijke afval- en grondsstoffen,
de inzamelmiddelen en het beheer van de
afvalbrengstations, de verwerkingskosten van de
afvalstromen en het verzorgen van afvaltransporten.
Onder de overige diensten vallen gladheidbestrijding,
beheer inzamelmiddelen, reinigingsinspectie
etcetera. Alle taken zijn vastgelegd in bilaterale
dienstverleningsovereenkomsten.
2018

2017

12.325

11.859

Inzameling huishoudelijke afvalstoffen

8.407

7.006

Overige diensten inzameling

6.038

6.373

Reiniging

3.274

3.779

30.044

29.017

Afvalverwerking

Totaal netto-omzet inzameling,
reiniging en verwerking

Ultimo 2018 zijn alle resterende taken overgedragen
aan de gemeente Gouda en is dienstverleningsovereenkomst beëindigd.			

3. OVERIGE
BEDRIJFSOPBRENGSTEN

4. UITBESTEED WERK EN ANDERE
EXTERNE KOSTEN

Verwerkingskosten

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

Rioleringen

2018

2017

2.512

2.860

462

2.804

1.556

1.616

Water

80

83

Overig

255

498

4.865

7.861

Totaal netto-omzet beheer
openbare ruimten

155

483

2018

2017

9.110

8.256

Deze post kan als volgt worden
gespecificeerd:

2. NETTO-OMZET BEHEER OPENBARE RUIMTEN

Groen en sport

2017

De overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte
van 2017 gedaald met € 328.000. Deze opbrengsten
bestaan voornamelijk uit diverse soorten
dienstverlening zoals het onderhoud van materieel
van derden, huuropbrengsten en projectmatige
dienstverlening inzake afvalbeheer aan gemeenten,
alsmede opbrengsten met een incidenteel karakter.
				

De netto-omzet inzameling & reiniging is in
vergelijking met 2017 met € 561.000 toegenomen.
Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de
nieuwe dienstverleningsovereenkomst. De omzet
afvalverwerking is ten opzichte van 2017 totaal
gestegen met € 466.000 en wordt met name
veroorzaakt door de nieuwe inzamelgemeente
Krimpen aan den IJssel per 1 juli 2018.

Wegen en verkeer

2018

Inzameling door derden

159

504

Inhuur tijdelijk personeel

4.790

5.737

Transport- en containerkosten

2.897

2.766

Uitbesteed werk openbare ruimten

1.693

3.507

624

437

19.273

21.207

Overig uitbesteed werk
Totaal uitbesteed werk en
externe kosten

De kosten van de verwerking van restafval, gft en
overige afval- en grondstofstromen zijn ten opzichte
van 2017 per saldo met € 854.000 toegenomen en
is met name het gevolg van de uitbreiding van de
dienstverlening (Krimpen aan den IJssel). 		
			
De kosten van inhuur van personeel zijn ten opzichte
van het boekjaar 2017 met € 947.000 afgenomen als
gevolg van de reorganisatie, de vermindering van de
flexibele schil en minder inhuur voor projecten.		
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De kosten voor uitbesteed werk openbare ruimten zijn
ten opzichte van 2017 met € 1.814.000 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.				
5. SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

2018

2017

Lonen en salarissen

5.855

5.903

Sociale lasten

1.046

1.024

7. OVERIGE
WAARDEVERANDERINGEN OP
MATERIËLE VASTE ACTIVA

Totaal salarissen en sociale lasten

854

834

7.755

7.761

2017

-

2.222

Totaal overige waardeveranderingen
vaste activa

-

2.222

Op 14 december 2017 hebben de aandeelhoudende
gemeenten en Cyclus nieuwe dienstverleningsovereenkomsten ondertekend voor een periode van 5
jaar, ingaande per 1 januari 2018. Onderdeel van deze
nieuwe overeenkomsten is een structurele tariefsverlaging. De tariefsverlaging heeft een negatieve
invloed op de winst en de inkomende kasstroom
van Cyclus. Dit heeft ook invloed op de realiseerbare
waarde van de huisvesting (Oostbaan 1090), waardoor
er sprake is van een duurzame waardevermindering.
De duurzame waardevermindering is op basis van een
taxatierapport uit 2015 en rekening houdend met de
ontwikkelingen in de vastgoedmarkt over de laatste
jaren bepaald op € 2.222.000 en in het boekjaar 2017
ten laste van het resultaat gebracht.			
		

Deze post kan als volgt worden
gespecificeerd:

Pensioenkosten

2018

Gouwepark

In 2018 had de vennootschap gemiddeld 129 (2017:
132) werknemers in dienst (uitgedrukt in full time
equivalents). Het nominaal aantal werknemers per
31 december 2018 bedroeg 150 (2017: 136). Er waren
evenals in 2017 geen medewerkers werkzaam in het
buitenland.				
De kosten van salarissen en sociale lasten zijn ten
opzichte van 2017 per saldo met € 6.000 afgenomen.
Onderdeel van deze mutatie zijn o.a. de verdere
inkrimping van indirecte organisatie, de overname
van het personeel van de gemeente Krimpen aan den
IJssel (NV Mak), loonindexaties en premiewijzigingen.
				

8. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Materieelbeheer
Huisvesting
Algemeen beheer
Overige personeelskosten

BELONING DIRECTEUR EN
COMMISSARISSEN
De bezoldiging van de bestuurder bedroeg in 2018
€ 181.245 (2017: € 180.163). Sinds 1 oktober 2015
wordt de functie waargenomen door een interimbestuurder.				

2018

2017

Materiële vaste activa

1.377

1.418

Totaal afschrijvingen

1.377

1.418

2017

3.237

2.958

807

831

1.850

1.657

620

577

Overige kosten

354-

2.066-

Totaal overige bedrijfskosten

6.160

3.957

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
2017 met € 279.000 gestegen als gevolg van meer
ingehuurd materieel. 				

De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen
bedroegen € 78.000 (2017: € 89.000).		
6. AFSCHRIJVINGEN OP
MATERIËLE VASTE ACTIVA

2018

Deze post kan als volgt worden
gespecificeerd:

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

De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van 2017 per
saldo afgenomen met € 41.000.		

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 2017 gestegen
met € 193.000 als gevolg van meer advieskosten met
betrekking tot projecten en onderzoeken.
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De overige kosten betreffen de mutaties van de
voorziening personeel en organisatie en vrijval van het
restant van de voorziening onderhoud gebouwen en
installaties.
Ultimo 2018 is een nieuwe inschatting gemaakt en
is de reorganisatievoorziening opnieuw berekend
met als gevolg een vrijval van € 647.000. Daarnaast
is er m.b.t. langdurig ziekteverzuim een voorziening
getroffen van € 293.000.
De reorganisatievoorziening is gebaseerd op een
inschatting van de bovenformatieve medewerkers,
het aantal dienstjaren, het basis inkomen en het
sociaal plan. 				

ACCOUNTANTSKOSTEN
De accountantskosten bedroegen in totaal € 78.000
(2017: € 78.000) en worden als volgt gespecificeerd:
				

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten

2018

2017

78

74

-

4

78

78

9. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

2018

2017

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten:
Rente over bankrekeningen en deposito's

-

TOTAAL RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

-

-

Rentelasten en soortgelijke kosten:
Overige rentelasten en soortgelijke kosten

33-

28-

TOTAAL RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

33-

28-

TOTAAL RENTERESULTAAT

33-

28-

TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

33-

28-

De financieringskosten zijn ten opzichte van 2017
met € 5.000 gestegen. Dit werd veroorzaakt door de
opgenomen kortlopende kasgeldlening ultimo 2018.
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10. BELASTINGEN

2018

2017

Te betalen vennootschapsbelasting

40-

160-

Totaal belastingen

40-

160-

De belasting over het resultaat wordt berekend over
het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal
compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren
(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en
na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt
rekening gehouden met wijzigingen die optreden in
de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.
Cyclus is als gevolg van de wet "modernisering
vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen”
met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor
de vennootschapsbelasting. Gezien het karakter van
de dienstverlening en afrekenwijze aan haar aandeelhoudende gemeenten heeft Cyclus een beroep op de
samenwerkingvrijstellingsregeling ingediend. Inmiddels
is over belangrijke onderdelen van de activiteiten deze
vrijstelling door de Belastingdienst toegepast en wordt
het beleid hieromtrent verder vormgegeven. Dezelfde
uitgangspunten als bij de jaarrekeningen 2016 en 2017
zijn dan ook gehanteerd en over 2018 is een voorlopige
last van € 40.000 opgenomen.
Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende gemeenten
en derden is Cyclus per 1 januari 2016 belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting. Over de fiscale boekjaren 2016 en 2017 is aangifte gedaan, maar zijn nog
geen aanslagen vennootschapsbelasting ontvangen.

Moordrecht, 23 mei 2019

STATUTAIR DIRECTEUR:

RAAD VAN COMMISSARISSEN:

J.T.W. Krapels

J.H.A.A. Prins, voorzitter
J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris
G. Mastenbroek
J. van Zwol

54

CYCLUS JAARVERSLAG 2018 | SAMEN IN TRANSITIE

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 2018 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 2018:

AANTAL
AANDELEN

AANDEEL
IN %

NOMINALE
WAARDE IN €

INTRINSIEKE
WAARDE IN €

Alphen aan den Rijn

112.637

23,2%

788.459

2.110.103

Bodegraven-Reeuwijk

48.785

10,0%

341.495

913.921

107.530

22,1%

752.710

2.014.430

GEMEENTE

Gouda
Kaag en Braassem

10.651

2,2%

74.557

199.532

29.200

6,0%

204.400

547.023

Krimpenerwaard

69.752

14,4%

488.264

1.306.710

Nieuwkoop

40.303

8,3%

282.121

755.022

Waddinxveen

26.895

5,5%

188.265

503.842

Krimpen aan den IJssel

Zuidplas
TOTAAL

40.302

8,3%

282.114

755.004

486.055

100,0%

3.402.385

9.105.586

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 EN
DIVIDENDUITKERING 2017

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Cyclus N.V. te Zuidplas (‘de vennootschap’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur en Raad
van Commissarissen en overeenkomstig het besluit
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is
een deel van de winst over het boekjaar 2017, en een
deel van het eigen vermogen, totaal ten bedrage van
€ 3.000.000, uitgekeerd als dividend.
Winst over het boekjaar 2017

€

608

Uitgekeerd dividend:
456.855 aandelen à € 5,58 per aandeel

€

-3.000

Saldo

€

-2.392

• de balans per 31 december 2018;
• de winst-en-verliesrekening over 2018; en
•	de toelichting met een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is
gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is
Titel 9 Boek 2 BW.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING EN
DIVIDENDUITKERING 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’.

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
2018 ten bedrage van € 426.000 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 2018

€

426

Ten gunste van de overige reserves

€

426

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Onafhankelijk
Wij zijn onafhankelijk van Cyclus N.V. zoals vereist
in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta),
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).

CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

VERKLARING OVER DE IN HET
JAARRAPPORT OPGENOMEN ANDERE
INFORMATIE

AAN: DE ALGEMENE VERGADERING EN
DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN CYCLUS N.V.

		

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij,
omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2018
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van
Cyclus N.V. op 31 december 2018 en van het resultaat

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.

over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van
het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
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Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen
en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel. Ons controleoordeel beoogt een redelijke
mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar
geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan
als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op
de economische beslissingen die gebruikers op basis
van deze jaarrekening nemen.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben
op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins,
overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van
de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met Titel
9 Boek 2 BW.

VERANTWOORDELIJKHEDEN MET
BETREKKING TOT DE JAARREKENING EN DE
ACCOUNTANTSCONTROLE

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van
het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

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

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze
verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

•	
het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek
2 BW; en voor
•	
een zodanige interne beheersing die de
directie noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Amsterdam, 23 mei 2019
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
drs. J.L. Sebel RA

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie
afwegen of de vennootschap in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op
grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet
de directie de jaarrekening opmaken op basis van
de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie
het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of
als beëindiging het enige realistische alternatief is.
De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk
voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de vennootschap.
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BIJLAGE BIJ ONZE CONTROLEVERKLARING OVER DE JAARREKENING 2018 VAN CYCLUS N.V.
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.				
		

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE
ACCOUNTANT VOOR DE CONTROLE VAN DE
JAARREKENING

•	
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door
de directie en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.		
•	
Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen
is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming
haar continuïteit niet langer kan handhaven.
•	
Het evalueren van de presentatie, structuur
en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of
de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneelkritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast
in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een
redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg
van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder
andere uit:
•	
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in
reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
•	
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing
die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken
over de effectiviteit van de interne beheersing van
de vennootschap.				
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Wij communiceren met de directie onder andere over
de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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