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Voorwoord

Voor u ligt het zesde jaarverslag van Cyclus en het eerste
jaarverslag dat ik als algemeen directeur van Cyclus mag
inleiden. Ik wil met u terugblikken op het roerige 2008,
waarin op alle fronten en in alle echelons vooral het samen
bouwen centraal stond.
Toen ik in oktober 2008 aantrad bij Cyclus was ik onder de
indruk van de dynamiek in de regio Midden-Holland en
Rijnstreek waar door veel partijen hard wordt gewerkt aan
de leefomgeving.
Tijdens de kennismakingsgesprekken die ik voerde met de
zeventien aandeelhoudende gemeenten, was voor mij direct
helder dat zij integraal beheer van de openbare ruimte
hoog op de agenda hebben staan. Ook bedrijven slaan de
handen meer en meer ineen om de bedrijfsterreinen op een
effectieve en efficiënte manier te onderhouden.
Bovendien nemen burgers, individueel of in georganiseerde
vorm, steeds vaker initiatieven om hun buurt netjes te
maken en netjes te houden.
Uiteraard heb ik mij ook in het bijzonder verdiept in het
unieke dienstverleningspakket van Cyclus, dat hier op
inspeelt. Van de gescheiden inzameling van huishoudelijk
afval tot het hele palet aan reinigingswerkzaamheden. En
van het onderhouden van wegen, groen, riolen, straat- en
speelmeubilair tot de bestrijding van gladheid, onkruid en
ongedierte. Alle medewerkers van Cyclus dragen door weer
en wind hun steentje bij aan een schone, hele en veilige
leefomgeving voor de inwoners in de regio.

Het jaar 2008 stond in het teken van samen bouwen. Met
gemeenten, bedrijven, burgers en andere organisaties aan
een schone, hele en veilige leefomgeving. Met gespecialiseerde collega’s aan het beheer van de openbare ruimte.
En bij Cyclus aan het verder professionaliseren van de organisatie. Daarom is het thema van dit jaarverslag samen
bouwen.
De groene kubus op de omslag van dit jaarverslag staat
symbool voor de openbare ruimte, die uit verschillende
onderdelen bestaat die allemaal met elkaar in verbinding
staan. Afval is één van die onderdelen. Het snel en doordacht in elkaar zetten van de kubus staat voor het slim
onderhouden van de openbare ruimte, waardoor iedereen
kan genieten van een schone, hele en veilige leefomgeving.
Op de vijf themabladen van dit jaarverslag laten we in
woord en beeld zien hoe Cyclus de kubus samen met
andere partners bewerkt. Door professioneel en duurzaam
te werken, leveren we een openbare ruimte op die staat als
een huis.
Ik wens u namens alle medewerkers van Cyclus veel plezier
met het lezen van dit jaarverslag.
Leendert van Bloois
Algemeen directeur

Cyclus wil haar werk goed en op een maatschappelijk verantwoorde manier doen, nu en in de toekomst. Daarom
hebben we in 2008 de fundamenten gelegd voor een nóg
betere en sterkere organisatie. De Raad van Commissarissen benoemde een nieuwe directie. Er vonden veel personeelswisselingen plaats op leidinggevend niveau. Bovendien werd gestart met het organisatieontwikkelingsproject
Klant & Kwaliteit, waarbij klantgericht en integraal werken
veel aandacht krijgen. Kortom, essentiële pijlers om verder
te bouwen aan een goed bedrijf waar financieel en maatschappelijk rendement met elkaar in evenwicht zijn.
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Leefomgeving
Cyclus bouwt mee aan een prettige leefomgeving voor inwoners in de
regio. Het gewenste resultaat is helder: de openbare ruimte dient
schoon, heel en veilig te zijn. De gespecialiseerde teams van Cyclus
dragen hier hun steentje aan bij. De één zamelt huishoudelijk af val in,
de ander reinigt straten. We voeren dagelijks onderhoud uit aan
bestrating, plantsoenen, speelvoorzieningen, allerhande straatmeubilair
en het riool. We bestrijden onkruid, ongedierte en gladheid. En we
adviseren over alle aspecten die te maken hebben met het beheer van
de openbare ruimte.
Kortom, alle teams bij Cyclus bouwen samen dagelijks aan de kubus,
die openbare ruimte heet en meerdere kanten kent. Die verschillende
onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen naadloos op elkaar aan te sluiten voor een optimaal resultaat.
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Kengetallen en trends

2008

Betreft
aantal geplaatste aandelen
eigen vermogen per aandeel (x € 1)
nettowinst per aandeel (x € 1)
rentabiliteit in %
current ratio
solvabiliteit in %
nettowinst (x € 1.000)
omzet (x € 1.000)

2007

2006

2005

2004

440.593

368.134

368.134

368.134

368.134

24,02

23,57

19,53

14,35

11,49

3,24

4,17

4,26

2,85

2,22

13,5%

17,7%

21,8%

19,9%

19,3%

1,60

1,55

1,33

1,06

0,98

48,4%

36,6%

36,2%

34,6%

34,2%

1.429

1.534

1.569

1.051

818

40.808

38.423

38.227

27.241

26.112

eigen vermogen (x € 1.000)

10.582

8.676

7.191

5.282

4.231

balanstotaal (x € 1.000)

21.851

23.682

19.888

15.263

12.367

147

146

148

96

98

aantal werknemers (ultimo verslagjaar)

Omzet (in miljoenen euro’s)

Afvalstromen (in kton)
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Organisatie
Cyclus bouwt aan een sterkere, procesgerichte organisatie. Daarom
investeren we continu in onze medewerkers, die met hun vakmanschap
het fundament vormen van het bedrijf. Daarnaast zijn we het interne
verbetertraject Klant & Kwaliteit gestart om processen te optimaliseren
en onze opdrachtgevers nog beter van dienst te zijn. Professioneel,
concurrerend en duurzaam werken zijn drie belangrijke pijlers. We
werken uiteraard veilig, gezond en milieubewust volgens de VCArichtlijnen. Ook hebben we één loket in het leven geroepen waar
opdrachtgevers met al hun vragen terechtkunnen bij hun eigen
accountmanager. Die gaat pro-actief met de klantvraag aan de slag,
volgt de voortgang van projecten en diensten op en koppelt op gezette
tijden terug aan de klant.
Kortom, Cyclus kent de verschillende kanten van de openbare ruimte
en de verbanden daartussen. Bij het opbouwen van de kubus komt het
onder andere aan op strategie, kennis, ervaring, teamwork en communicatie.
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Profielschets

Cyclus N.V. handelt onder de bedrijfsnaam Cyclus en is de
betrokken partner voor gemeenten en bedrijven in de
regio’s Midden-Holland en Rijnstreek voor het beheer van
openbare ruimten en afvalbeheer. De aandelen van Cyclus
zijn in handen van 17 gemeenten.
Alphen aan den Rijn · Bergambacht · Bodegraven · Boskoop
· Gouda · Jacobswoude* · Moordrecht · Nederlek · Nieuwerkerk
aan den IJssel · Nieuwkoop · Ouderkerk · Reeuwijk · Rijnwoude
· Schoonhoven · Vlist · Waddinxveen · Zevenhuizen-Moerkapelle.
Voor de ruim 370.000 inwoners in de regio draagt Cyclus bij
aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Onze werkzaamheden bestaan uit het geven van advies over en de
uitvoering van het beheer van openbare ruimten en
(bedrijfs)terreinen en afvalbeheer. Daarnaast geeft Cyclus
informatie en advies over regionaal en lokaal afvalbeleid.

Onze geschiedenis
In 1974 richten gemeenten in de regio’s Midden-Holland en
Rijnstreek het Gemeenschappelijk Vuilverwerkingsbedrijf
Midden-Holland en Rijnstreek (GVB) op om het huishoudelijk afval voortaan gezamenlijk te verwerken.

Onze missie
Opererend vanuit de regio is Cyclus de betrokken partner
voor gemeenten en bedrijven voor het beheer van open
bare ruimten en afvalbeheer. Cyclus levert een substantiële
bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu, tegen
maatschappelijk verantwoorde kosten. Cyclus wordt het
beste bedrijf voor klanten, medewerkers en aandeelhouders
door hen centraal te stellen in de bedrijfsvoering.

Onze visie
Cyclus opereert op het snijvlak van overheid en markt en
geeft pro-actief advies aan haar opdrachtgevers over het
beheer van openbare ruimten en afvalbeheer. Vervolgens is
zij de professionele regie- en uitvoerder van het vastgestelde beleid.
Cyclus stimuleert de medewerkers zich voortdurend te ontwikkelen en initiatief te nemen. Door ontwikkeling van de
ondernemerszin en grote betrokkenheid van de medewerkers kan Cyclus een voortdurend hoge kwaliteit van haar
diensten garanderen.
Kortom:
Cyclus, uw betrokken partner in verantwoord beheer.

Begin jaren negentig ontstaan de eerste initiatieven tot
onderzoek naar gezamenlijke inzameling. Dit leidt met
name in de regio Midden-Holland tot een regionale inzameling. In 2000 besluiten het GVB en de reinigingsdiensten
van de gemeenten Bodegraven, Boskoop, Gouda en
Waddinxveen samen te gaan. Het resultaat is Cyclus. Sinds
1 juli 2003 is Cyclus een naamloze vennootschap.
Op 1 januari 2006 neemt Cyclus de voormalige dienst
Beheer van de gemeente Gouda over. Deze overname is
mede het gevolg van een verbreding van het takenpakket.
Naast taken op het gebied van afvalbeheer levert Cyclus
sindsdien ook diensten op het gebied van het beheer van
openbare ruimten en (bedrijfs)terreinen.

* Per 1 januari 2009 is Jacobswoude gefuseerd met Alkemade tot de
nieuwe gemeente Kaag en Braassem.
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Materieel
Cyclus investeert in goed materieel. Goed gereedschap is immers een
vereiste om goede producten en diensten op te leveren. Dat nemen we
mee in ons onderzoek naar optimale inzamelsystemen en daar houden
we rekening mee bij de investeringen in ons wagenpark. Met de in
2008 aangeschaf te voertuigen voor de gladheidbestrijding kunnen we
bijvoorbeeld effectiever en efficiënter strooien. Ons gereedschap moet
niet alleen functioneel zijn, maar ook bijdragen aan een veilige, gezonde en milieubewuste manier van werken. Zo beschikken de nieuwe
inzamelvoertuigen en transportvoertuigen over de milieuvriendelijke
Euro 5 motor. En oudere voertuigen zijn voorzien van een roetfilter.
Kortom, met goed materiaal bouwt Cyclus op efficiënte en verantwoorde wijze aan de openbare ruimte. De kubus is groen en dat moet zo
blijven.
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Structuur

Cyclus is een naamloze vennootschap. Aandeelhouders zijn
17 gemeenten in de regio’s Midden-Holland en Rijnstreek.
Deze zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders. De algemeen directeur leidt statutair
de onderneming, de Raad van Commissarissen houdt toezicht. Daarnaast heeft Cyclus een aantal adviesorganen op
het gebied van afvalbeleid, uitvoering en financiën, waarin
vertegenwoordigers van de 17 gemeenten zitting hebben.
Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA)
Het ARA adviseert de algemeen directeur over onderwerpen
die het regionale afvalbeleid en afvalverwerking raken. Het
doel is door een regionale afstemming en aanpak te komen
tot een gezamenlijke meerwaarde. Het ARA bestaat uit 34
vertegenwoordigers van gemeenten en vergadert in twee
gremia, één op ambtelijk en één op bestuurlijk niveau.
Klantenraad
De klantenraad is een klankbordorgaan dat als doel heeft
afstemming en goede afspraken te realiseren over de
dienstverlening van Cyclus aan de gemeenten in hun rol
van opdrachtgever/klant. In 2006 startte een proef om de
vergaderingen van het ARA op ambtelijk niveau en de klantenraad te combineren.

Bestuur
L.T. van Bloois
Directie
L.T. van Bloois, algemeen directeur
W.N.C.M. van Kessel, operationeel directeur
G. Noorlander, financieel directeur
Raad van Commissarissen
H.J. Beltman, voorzitter
C.J.J. de Kruijf, vice-voorzitter en secretaris
Mw. E.C.M. Roodvoets
J.M.C.M. Groen in ’t Wout
C.N.W. Vink
A.M. Visser
J. Warners
De Raad van Commissarissen van Cyclus bestaat uit zeven
leden. De Raad 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. Vier van de zeven leden worden statutair
van overheidswege benoemd. De Raad is evenwichtig
samengesteld met inachtneming van een door de oprichters
van de vennootschap opgestelde profielschets.

Financiële commissie
De financiële commissie adviseert en/of informeert de
gemeenten in hun rol als aandeelhouder. De financiële commissie bestaat uit 17 financieel deskundige ambtenaren.
Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd.
Cyclus is in 2007 een project gestart in Elmina in Ghana. Dit
project, consumer plastic waste collection & recycling Ghana, heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recyclen
ter verbetering van de leefkwaliteit en werkgelegenheid.
Het project wordt door Cyclus geleid en door het Ministerie
van Economische Zaken in Den Haag (EVD) gesubsidieerd.
Het project is ondergebracht in een daartoe opgerichte vennootschap, Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd., waarin
Cyclus een meerderheidsbelang heeft van 90%. De overige
aandelen zijn ondergebracht bij een Ghanese partner.

samen bouwen
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Onze aandeelhouders

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Gouda

De gemeente Alphen aan den Rijn hanteert sinds 1918 hetzelfde gemeentewapen. De toenmalige gemeenten Aarlanderveen,
Alphen en Oudshoorn fuseren in dat jaar tot de gemeente
Alphen aan den Rijn. In 1964 wordt ook Zwammerdam onderdeel van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het huidige
gemeentewapen van de gemeente Alphen aan den Rijn is een
achtpuntige ster in sabel, tegen een zilverkleurige achtergrond.
Het schild draagt een gouden kroon en wordt gedragen door
twee leeuwen.

Het gemeentewapen van Gouda is sinds 1816 in zijn huidige
ontwerp in gebruik. De spreuk ‘per aspera ad astra’ betekent:
‘door de dorens naar de sterren’.

inwoners: 72.250

Inwoners: 70.828	Oppervlakte: 1.811 ha

oppervlakte: 5.768 ha

Gemeente Bergambacht

Gemeente Jacobswoude*

In 1985 worden de gemeenten Ammerstol, Bergambacht en
Berkenwoude samengevoegd tot de huidige gemeente Berg
ambacht. Het rode veld met de adelaar staat voor Berg
ambacht. Het blauwe vlak en de zalm symboliseren Ammerstol.
De drie maansikkels zijn afkomstig uit het wapen van Berkenwoude.

Het gemeentewapen van Jacobswoude is in 1992 ontstaan uit
een samenvoeging van de wapens van Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden. De maansikkels komen uit het wapen
van Rijnsaterwoude, de ruiten uit dat van Leimuiden en de
indeling is gebaseerd op het wapen van Woubrugge.

Inwoners: 9.647	Oppervlakte: 3.818 ha

Inwoners: 10.766	Oppervlakte: 4.156 ha

Gemeente Bodegraven

Gemeente Moordrecht

Het gemeentewapen van Bodegraven is een zogenaamd ‘sprekend wapen’: de naam van de gemeente komt in het wapen
tot uitdrukking. Het wapen, dat officieel werd bevestigd door
de Hoge Raad van Adel op 24 juli 1816, heeft als omschrijving:
‘van lazuur (blauw), beladen met twee spaden, geplaatst en
sautoir, in het midden een hoed, alles van goud’. De oorsprong
van het wapen is niet met zekerheid vast te stellen. De oudste
afbeelding dateert van 1675 en bevindt zich in het houtsnijwerk van de kansel van de Nederlands Hervormde Galluskerk.

Het gemeentewapen van de gemeente Moordrecht is in 1816
vastgesteld en ingevoerd. Sinds die tijd is het nagenoeg
onveranderd gebleven.

Inwoners: 19.471	Oppervlakte: 3.860 ha

Inwoners: 8.137	Oppervlakte: 1.274 ha

Gemeente Boskoop

Gemeente Nederlek

Op 24 juli 1816 heeft de Hoge Raad van Adel de gemeente
Boskoop het bezit van haar wapen bevestigd. De beschrijving
luidt als volgt: ‘Zijnde van lazuur, beladen met een Burgt van
goud’. Het schild is bedekt met een gouden kroon met vijf
bladeren. De parels op de kroon zijn wit. Het veld heeft een
hemelsblauwe, de Burgt een gouden kleur.

De gemeente Nederlek ontstaat in 1985 door het samengaan
van de gemeenten Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Het
wapen van Nederlek is een combinatie van de twee eerdere
wapens. Het bovenste deel komt uit het wapen van Lekkerkerk, het onderste uit Krimpen aan de Lek. Het water dat het
logo in tweeën deelt symboliseert de Lek.

Inwoners: 15.133	Oppervlakte: 1.696 ha

Inwoners: 14.374 	Oppervlakte: 3.144 ha

* Per 1 januari 2009 is Jacobswoude gefuseerd met Alkemade tot de nieuwe
gemeente Kaag en Braassem.

18

jaarverslag 2008

Gemeente Rijnwoude
In 1991 fuseren de gemeenten Benthuizen, Hazerswoude en
Koudekerk aan den Rijn tot de nieuwe gemeente Rijnwoude.
Het wapen bevat elementen uit de drie voormalige gemeenten.
De gouden ster komt uit het wapen van Hazerswoude, de zilveren adelaar uit dat van Koudekerk aan den Rijn. De groene
turven symboliseren Benthuizen.

Inwoners: 18.703	Oppervlakte: 5.785 ha

Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel

Gemeente Schoonhoven

Rond 1250 ontstaat het gehucht Nuwerkerke, dat aan de huidige gemeente ten grondslag ligt. Nieuwerkerk benutte zijn
wapen al eeuwen, maar wordt pas in 1816 door de koning
bevestigd in het bezit ervan. Sinds dat jaartal is het dan ook
het officiële wapen van de gemeente Nieuwerkerk aan den
IJssel.

De gemeente Schoonhoven heeft sinds 1933 het huidige
gemeentewapen in gebruik. Het gemeentewapen is gebaseerd
op het wapen van graaf Jan van Henegouwen die lange tijd
heer van Schoonhoven is geweest.

Inwoners: 21.737	Oppervlakte: 1.847 ha

Inwoners: 12.005	Oppervlakte: 696 ha

Gemeente Nieuwkoop

Gemeente Vlist

De gemeente Nieuwkoop ontstaat in 2007 door gemeentelijke
herindeling uit de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar.
Het nieuwe gemeentewapen combineert de drie gemeentewapens. Het gebroken rad komt uit het wapen van Nieuwkoop.
De dubbelkoppige adelaar van Zevenhoven en de drie bellen
en ster van Nieuwveen komen uit het wapen van Liemeer. De
klimmende vos heeft zijn oorsprong in het wapen van Ter
Aar.

De gemeente Vlist ontstaat in 1985 uit een samenvoeging van
de gemeenten Haastrecht, Stolwijk en Vlist. Het wapen bestaat
uit een combinatie van kenmerken van alle drie de gemeenten.
De kleur groen en de kazen komen uit Stolwijk. Het voormalige kasteel uit Haastrecht en de rivier de Vlist pronkt in het
midden.

Inwoners: 26.765	Oppervlakte: 9.000 ha

Inwoners: 9.808	Oppervlakte: 5.742 ha

Gemeente Ouderkerk

Gemeente Waddinxveen

In 1985 ontstaat de gemeente Ouderkerk uit de samenvoeging
van de gemeenten Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak. De
drie sabels symboliseren Ouderkerk aan den IJssel. De ster van
goud komt uit het wapen van Gouderak. Het blauwe schildhoofd staat voor de Hollandse IJssel.

In 1233 wordt de naam van de gemeente voor het eerst
genoemd als ‘Waddinxvene’. De gemeenten Noord- en ZuidWaddinxveen zijn in 1870 samengevoegd tot het huidige Waddinxveen. Op 24 juli 1816 bevestigt de Hoge Raad van Adel de
gemeente Waddinxveen het bezit van haar wapen. De beschrijving van het wapen: ‘van goud, beladen met twee sleutels,
geplaatst en sautoir, waarop een ijzer geplaatst en fasce, alles
van sabel’. De beschrijving vermeldt niet dat het wapen
bedekt is met een gouden kroon met vijf bladeren.

Inwoners: 8.152	Oppervlakte: 2.855 ha

Inwoners: 25.426	Oppervlakte: 2.939 ha

Gemeente Reeuwijk

Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle

Het gemeentewapen van de gemeente Reeuwijk wordt sinds
1989 gebruikt. Het wapen bestaat uit twee delen: de gemeenten Waarder en Reeuwijk die samen de nieuwe gemeente
Reeuwijk vormen. De gouden reekop is afkomstig uit het voormalige logo van de gemeente Reeuwijk. Het onderste deel, de
drie woerden, komt uit het logo van de gemeente Waarder.

De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle ontstaat in 1991 als de
gemeente Moerkapelle samengaat met de gemeente Zevenhuizen. Het bovenste deel van het wapen is gebaseerd op het
wapen van Moerkapelle. De kroon, de leeuwen en het onderste deel van het schild zijn uit het gemeentewapen van de
gemeente Zevenhuizen afkomstig.

Inwoners: 12.960	Oppervlakte: 5.011 ha

Inwoners: 10.412	Oppervlakte: 3.110 ha

samen bouwen
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BELEID EN STRATEGIE
Landelijke ontwikkelingen
Verantwoordelijkheid nemen en verantwoord werken. Dat
waren in 2008 de leidende principes voor alle ketenpartners
die een bijdrage leveren aan een schone, hele en veilige
leefomgeving. Van de overheden op verschillende niveaus
tot het bedrijfsleven én burgers.
Beheer openbare ruimte
Gemeenten in het hele land bleven aandacht hebben voor
een efficiënte organisatie en een slagvaardig ambtelijk
apparaat. Er waren fusies en er werden uitvoerende diensten verzelfstandigd, zoals groen en reiniging. Bovendien
werd er vaak een beroep gedaan op externe partijen voor
specifiek beleidsadvies. Bij de provincies, die onder andere
verantwoordelijk zijn voor het beheer van recreatieterreinen,
was eenzelfde trend zichtbaar. Het bedrijfsleven onderzocht
de mogelijkheden om revitalisering en dagelijks onderhoud
van bedrijventerreinen gezamenlijk en slim in te kleden.
Ondanks de economische situatie blijft een schone, hele en
veilige woon- en werkomgeving hoog op de agenda’s
staan.
Beeldkwaliteit
Provincies, gemeenten en het bedrijfsleven besteedden het
beheer van de (openbare) ruimte meer en meer uit aan
specialisten. Ook de aanpak veranderde. Sturen op frequentie verloor terrein. Een integrale aanpak en sturen op beeldkwaliteit werd de nieuwe trend. Het aantal ondergrondse
containers in het straatbeeld nam fors toe, burgers werden
betrokken bij het beheer van de openbare ruimte met
onder andere opschoon- en adoptieacties. Bovendien werd
er met een impulsprogramma van SenterNovem subsidie
beschikbaar gesteld om de zwerfafvalproblematiek aan te
pakken.
Landelijk Afvalbeheerplan 2
Afvalbeheer speelt een grote rol als het om een schone,
hele en veilige leefomgeving gaat. In 2008 werkte het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en
Milieubeheer (VROM) aan een nieuw Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) voor de periode 2009 tot en met 2015 met een
doorkijk tot 2021. Een belangrijk onderdeel van LAP 2 is
het ketengerichte afvalbeleid. Hiermee is de reikwijdte van
het plan verruimd van afvalstoffenketens naar materiaalketens, van de winning van grondstof tot en met de verwerking van een afvalstof, ‘cradle to cradle’.

Kunststof verpakkingsafval
Om te komen tot een verdubbeling van het recyclings
percentage van kunststof verpakkingsafval (voorheen KFF),
worden gemeenten vanaf 1 januari 2010 verantwoordelijk
voor de inzameling en krijgen hiervoor een vergoeding uit
het Afvalfonds. Dat fonds wordt gevoed door verpakkingsbelasting. In 26 gemeenten werd onder de noemer ‘Plastic
Heroes’ proefgedraaid met verschillende inzamelmethoden.
De minister, het bedrijfsleven en de VNG kwamen begin
2009 met elkaar een vergoeding overeen van € 475 per ton.
Bovendien werd afgesproken naast flessen en flacons ook
andere kunststof verpakkingen in te zamelen.
Gescheiden inzameling
Mede door de economische crisis was er minder belangstelling voor papier, glas en metaal als grondstof. De tarieven
kelderden. Gemeenten namen hun verantwoordelijkheid en
leverden met de inzameling van deze fracties een belangrijke bijdrage aan het op verantwoorde wijze omgaan met
natuurlijke hulpbronnen, energiebesparing en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Strategische ontwikkelingen
Voor Cyclus stond 2008 in het teken van verder bouwen
aan een betere en sterkere organisatie. De fundamenten
werden gelegd voor een organisatie die de openbare ruimte
integraal beheert in goed overleg met haar klanten. Zo kan
Cyclus op effectieve, efficiënte en duurzame wijze een forse
bijdrage leveren aan een schone, hele en veilige leefomgeving in de regio.
Nieuwe directie
Op 1 april nam Cyclus afscheid van haar toenmalige directeur.
Nadat de organisatie ruim een half jaar werd geleid door
een ad-interim directeur, benoemde de Raad van Commissarissen op 13 oktober de nieuwe directie van Cyclus. Vanwege de groei en het ambitieniveau van de organisatie is
gekozen voor een statutaire algemeen directeur, die wordt
bijgestaan door een operationeel en financieel directeur.
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Organisatieontwikkeling
Het project Klant & Kwaliteit ging van start. Dit organisatieontwikkelingstraject, dat nog voortduurt de komende jaren,
bestond in 2008 onder andere uit de deelprojecten ‘slimmer en goedkoper werken’, ‘werken volgens beeldkwaliteit’
en ‘klantgericht werken’. Doel van Klant & Kwaliteit is verder bouwen aan een bedrijf dat staat voor professioneel,
concurrerend en duurzaam werken, waar financieel én
maatschappelijk rendement met elkaar in evenwicht zijn.

Relatiebeheer
Binnen het project Klant & Kwaliteit ligt een zwaar accent
op het versterken van de klantrelatie. De afdeling Verkoop,
Projecten & Advies werd verder ingericht met accountmanagers. Deze zijn elk voor een vaste groep bestaande klanten
en potentiële klanten het aanspreekpunt. De accountmanagers zijn de schakel tussen de klant en de adviserende en
uitvoerende specialisten van Cyclus.
Met twee klantgemeenten voerde Cyclus overigens afrondende gesprekken over een nieuwe dienstverleningsovereenkomst. De overeenkomsten werden in het eerste kwartaal van 2009 afgesloten. Ook is een aantal contacten
gelegd met bedrijven(verenigingen) over integraal parkmanagement.

22

jaarverslag 2008

Integraal beheer
Een ander hoofdthema van het project Klant & Kwaliteit is
integraal beheer. Nadat alle processen in kaart waren
gebracht, is gestart met het koppelen en nog meer op
elkaar afstemmen van alle activiteiten. Van afvalinzameling
en reiniging tot onderhoud aan bestrating en groen. Daardoor is Cyclus nog beter in staat (potentiële) klanten een
breder en geïntegreerd pakket aan dienstverlening te bieden. Dit concept zal in 2009 verder worden uitgewerkt en in
de organisatie worden geïmplementeerd. Bovendien is
gestart met het verder doorvoeren van het werken volgens
beeldkwaliteit in de bedrijfsvoering.
Daarnaast werden externe participanten, zoals wijkverenigingen en scholen, betrokken bij het integraal beheer van
de openbare ruimte.
Zwerfafval was in het kader van integraal beheer ook een
belangrijk item van discussie. Helaas kon door een te lage
deelnemersgraad geen gezamenlijke start worden gemaakt
met het Plusproject Zwerfafval.
Afvalinzameling en -scheiding
Afvalbeheer blijft voor Cyclus een belangrijk onderdeel uitmaken van integraal beheer van de openbare ruimte. Cyclus
onderzoekt doorlopend de mogelijkheden om de afval
inzameling zo optimaal mogelijk te organiseren. Zo waren
geautomatiseerde systemen voor containermanagement en
toegangsregistratie op afvalbrengstations en het werken
met afzetbare containers en meerdere wisselplekken in de
regio items van onderzoek. Cyclus schafte zijladers met
afzetbare containers aan. Daarnaast werd het wagenpark
uitgebreid met nieuw strooimaterieel.
In maart rondden Cyclus en de zestien deelnemende
gemeenten het gesubsidieerde Plusproject Huishoudelijk
Afval af. Met lokale en regionale maatregelen wilden de
deelnemers het percentage bronscheiding verhogen. Uit de
evaluatie bleek dat de maatregelen in de meeste gevallen
niet of slechts tijdelijk leidden tot beter scheidingsgedrag.
Twee gemeenten realiseerden hun doelstelling. De inzet
van de minicontainer voor papier bleek zeer effectief.

Cyclus nam met drie gemeenten uit de regio actief en met
goede resultaten deel aan de landelijke proef ‘Plastic
Heroes’. In de betreffende gemeenten zamelde Cyclus het
verpakkingsafval in én Cyclus vertegenwoordigde de klantgemeenten in de landelijke begeleidingsgroep om de inzamelmodellen en tarieven te bepalen. Cyclus zal haar klantgemeenten adviseren en begeleiden bij de verplichte
invoering van de inzameling van kunststof verpakkingsafval
per 1 januari 2010.
In de regio hebben de gemeenten en Cyclus hun regierol
met betrekking tot inzamelen en afzetten van de verschillende fracties uitgevoerd. Uit een eerste evaluatie bleek het
vernieuwde regionale ‘acceptatiebeleid afvalbrengstations’,
met één beleid en tarief voor alle stromen verbouwingsafval, positief ontvangen door de burgers.
In twee gemeenten in de regio is onder grote belangstelling
van andere gemeenten de minicontainer voor papier ingevoerd.
Samen met het Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA)
bepaalde Cyclus de prioriteiten voor een nieuw meerjarenafvalbeleidsplan voor de regio Midden-Holland en Rijnstreek. Dit zal in 2009 in overleg worden vastgesteld.
Ook buiten de landsgrenzen maakte Cyclus zich sterk voor
verantwoord afvalbeheer. Dochteronderneming Cyclus Elmina
vierde de oplevering van haar plasticrecyclingfabriek en
bereidde de inwerkingtreding van de fabriek voor. Voor
2009 is het van belang te monitoren welke invloed de economische ontwikkelingen – en in het bijzonder de ontwikkelingen van de grondstofprijzen – hebben op de bedrijfsvoering van Cyclus Elmina.
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Afvalscheiding
Cyclus werkt samen met de gemeenten aan betere af valscheiding. Onze
actieve bijdrage aan Plastic Heroes, de pilot over plasticinzameling, is
daar een goed voorbeeld van. De ervaringen van de pilot worden meegenomen bij het opstellen van het plan van aanpak voor landelijke
invoering van de inzameling van kunststof verpakkingsaf val. Naast
onderzoek naar innovatieve oplossingen, bekijkt Cyclus ook doorlopend
de mogelijkh eden om met bestaande fracties en voorzieningen het
scheidingsp ercentage te verhogen. Van het bijplaatsen van prullen
bakken en ondergrondse containers tot en met de invoering van minicontainers voor papier en het stimuleren van kringloopactiviteiten.
In Ghana heef t Cyclus letterlijk ‘gebouwd’ aan af valscheiding. In
november werd daar namelijk een fabrieksgebouw opgeleverd voor
plasticrecycling. Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. zet veel in beweging. Het inzamelen van plastic is goed voor het milieu, de gezondheid
en de werkgelegenheid.
Kortom, af valbeheer is één van de belangrijkste aspecten van de openbare ruimte. Het komt terug op alle kanten van de groene kubus en
verdient daarom een inventieve en daadkrachtige aanpak, hier en over
de landsgrenzen.
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SOCIAAL VERSLAG
Bij het verder bouwen aan een betere en sterkere organisatie kon Cyclus in 2008 rekenen op de inzet van de medewerkers. Dat bleek onder andere toen er personeelswisselingen plaatsvonden binnen het management van Cyclus,
waardoor de besluitvorming over de richting en inrichting
van de organisatie soms vertraging opliep.
Het nieuwe management besteedde veel aandacht aan veranderingen in de manier van werken en samenwerken: de
bedrijfscultuur. Transparantie, leren van fouten en doelgericht werken aan verbeteringen en resultaten waren sleutelbegrippen.
Cyclus hecht veel waarde aan sociaal werkgeverschap. Zo
werden in 2008 naast formele ook veel informele personeelsbijeenkomsten in verschillende gremia georganiseerd.
Er was veel aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers. En op het gebied van specifiek (zorg)verlof werden
in overleg met de betreffende medewerkers maatwerkoplossingen gecreëerd.

Werving en selectie was een belangrijk thema in 2008. De
procedure hiervoor werd aangescherpt. Daarbij was zorgvuldigheid het kernwoord. Voor sleutelfuncties werd een
ontwikkelassessment geïmplementeerd als vast onderdeel
van de procedure.
Het organisatieontwikkelingstraject Klant & Kwaliteit zal in
2009 leiden tot aanpassingen in functie- en gedragsprofielen. Ook zal onder andere toegewerkt worden naar een
andere stijl van leidinggeven en meer onderling vertrouwen.

Personeelssamenstelling
Eind 2008 waren 147 medewerkers in dienst van Cyclus,
waarvan 29 parttime.
Voor de tijdelijke invulling van vacatures en het realiseren
van tijdelijke extra inzet werden 14 formatieplaatsen ingevuld op interimbasis en/of via detachering.
Verder werkte Cyclus met een flexibele schil in de uitvoering, in de vorm van 40 tot 45 uitzendkrachten per dag.
Daarbij werd zoveel mogelijk gebruikgemaakt van één uitzendorganisatie, die tevens als makelaar fungeerde.

Personeelsbeleid
Cyclus investeert in de ontwikkeling en opleiding van haar
medewerkers. Er wordt gewerkt met een opleidingsbudget
per medewerker. Elke medewerker heeft een individueel
opleidingsplan, met aandacht voor vakmanschap en persoonlijke kwaliteiten. Bovendien werd in 2008 een opleidingsprogramma geïntroduceerd, waarbij talentvolle beladers die op uitzendbasis voor Cyclus werken, sneller in
dienst kunnen treden bij Cyclus.

In 2008 wijzigde de personeelsopbouw nagenoeg niet. Wel
nam het personeelsverloop ten opzichte van eerdere jaren
toe. Dit kwam naast het vertrek van een aantal medewerkers mede door pensionering. 19 collega’s verlieten Cyclus,
20 traden er in dienst.

2008

2007

2006

2005

2004

147

146

148

96

98

29

26

29

16

14

139

140

144

91

96

- in dienst

20

12

68

11

5

- uit dienst

19

14

16

13

6

- buitendienst Afvalbeheer

56,9

52,6

54,7

55,5

52,4

- buitendienst Infrabeheer

35,3

32,8

13,9

–

–

- binnendienst

21,3

27,3

23,2

25,0

17,9

7,0

5,7

6,1

13,1

10,6

Personele kengetallen
Medewerkers:
Aantal medewerkers
Aantal parttimers
Aantal FTE’s
Verloop:

Inhuur (in procenten):

Ziekteverzuim (in procenten):
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Leeftijdsopbouw bij Cyclus
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Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd bij Cyclus bedroeg 45 jaar. Dit relatief hoge gemiddelde behoeft een belangrijke nuancering.
Cyclus werkte met een grote flexibele schil in de uitvoering.
Dit is een groep uitzendkrachten die een aanzienlijk deel
van het team vormt en die over het algemeen een lagere
gemiddelde leeftijd heeft.

In 2008 werd een geheel nieuwe organisatiebrede Risicoinventarisatie & Evaluatie vastgesteld, inclusief bijbehorend
actieplan. Er is nu een up-to-date overzicht van alle risico’s
die de medewerkers van Cyclus in hun werkzaamheden
tegenkomen. Ook is duidelijk voor welke risico’s en in welke volgorde van prioriteit maatregelen genomen moeten
worden.

Verzuim

Medezeggenschap

In 2008 nam het ziekteverzuim toe van 5,7% naar 7,0%.
Deze stijging is met name het gevolg van een toename van
het langdurig verzuim. De maatwerkaanpak bij ziekte of
dreigende arbeidsongeschiktheid werd door medewerkers
hoog gewaardeerd. Zo vergoedde Cyclus voor diverse medewerkers de kosten van sportscholen en speciale programma’s.

Voor de Ondernemingsraad stond het project Klant & Kwaliteit centraal. Voor dit interne verbetertraject behandelde
de Ondernemingsraad diverse adviesaanvragen en instemmingverzoeken. Naast het monitoren van Klant & Kwaliteit
waren het verbeteren van het contact met de achterban en
ARBO andere speerpunten.
De Ondernemingsraad bestond in 2008 uit zeven leden.
Eén van de plaatsen was vacant en één ondernemingsraadlid trad uit dienst. De Ondernemingsraad vergaderde 22 keer,
waarvan negen maal met de directeur. Ook vergaderde de
Ondernemingsraad gezamenlijk met de Raad van Commissarissen en het Managementteam/Directieteam.

Kwaliteit, Arbo en Milieu
Het beleid van Cyclus met betrekking tot Kwaliteit, Arbo en
Milieu (KAM) richt zich op het continu verbeteren van de
bedrijfsvoering door het beheersen, besturen en verbeteren
van de bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen het rendement
van de organisatie en de tevredenheid van klanten, medewerkers en aandeelhouders worden verhoogd.
‘Veilig werken’, dat Cyclus ziet als een wezenlijk onderdeel
van het werk, kreeg veel aandacht in 2008. Maandelijks
werden werkplekinspecties en toolboxmeetings gehouden.
Deze worden met het opgezette monitoringsinstrument
bewaakt en waar nodig bijgestuurd. Eén en ander leidde tot
het behalen van het VCA**-certificaat voor de afdeling
Afvalbeheer en het continueren van het VCA**-certificaat
voor de afdeling Infrabeheer. De verbeterpunten die bij de
audits werden geconstateerd, worden opgepakt en ingebed
in het VCA-denken en -handelen van de organisatie.
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Toekomst
Cyclus bouwt aan de toekomst. We volgen ontwikkelingen in de branche
met interesse en adviseren onze klanten inventieve oplossingen door
te voeren. Zo werken we steeds vaker met ondergrondse containers,
omdat die goed passen in het ontwerp van een schone, hele en veilige
openbare ruimte. Een beeldkwaliteitssysteem is een uitstekende tool
om het werk effectief en efficiënt uit te voeren op locatie. Bovendien is
het een praktische manier om met de klant de vorderingen te bespreken. Overigens breidt het aantal partijen dat meebouwt aan schoon,
heel en veilig verder uit. Cyclus is blij dat steeds meer burgers, individueel of gezamenlijk, actief deelnemen. Ook bedrijven zien meer en
meer het belang in van een praktisch plan van aanpak en samenwerking
met een professionele partij bij de realisatie van parkmanagement.
Kortom, Cyclus kent de kubus met al zijn verbanden goed en kijkt continu hoe de kubus nog handiger in elkaar gezet kan worden. Wij doen
dit met veel kennis en ervaring én samen met andere partijen die een
steentje willen bijdragen aan het onderhouden van de openbare ruimte.
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Financieel verslag

werkelijke verbetering van de rendementen van Cyclus duidelijk groter is dan alleen de verbetering van de zichtbare
winst.

Financieel beleid
Het financieel beleid van Cyclus is gericht op het vinden
van een evenwicht tussen de verschillende belangen en
doelstellingen van aan Cyclus verbonden partijen.
Zo moet de onderneming bedrijfseconomisch gezond kunnen functioneren zonder daarbij afhankelijk te zijn van de
aandeelhoudende gemeenten. Dit betekent dat de onderneming moet zorgen voor voldoende risicodragend vermogen
en reserves moet opbouwen uit de ingehouden winsten die
door de onderneming worden gegenereerd.
Voorts streeft de onderneming naar marktconforme dienstverlening en tarieven voor de aangesloten gemeenten die
deelnemen in de resultaat genererende activiteiten. Dit
houdt in dat de financiële ruimte die ontstaat door de positieve ontwikkeling van de onderneming wordt vertaald in
verlaging van tarieven (eenmalig en structureel), vergroting
van de dienstverlening bij gelijkblijvende tarieven en investeringen in de eigen organisatie, in structuren, middelen en
systemen. Tot slot kunnen resultaten die niet noodzakelijk
zijn voor de financiering van de onderneming of voor het
streven naar marktconformiteit worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders in de vorm van dividend.
Het is duidelijk dat winstoptimalisatie niet de doelstelling is
van Cyclus. Om de ontwikkeling van Cyclus op financieel
terrein over de achterliggende jaren inzichtelijk en vergelijkbaar te maken hanteert Cyclus een afgeleid winstbegrip,
aandeelhoudersrendement genoemd, dat bestaat uit het
totaal van de ingehouden winsten, de (structureel) voor
tariefsverlaging aangewende bedragen en het dividend. Op
basis van dat gegeven kan worden geconcludeerd dat de
Ontwikkeling aandeelhoudersrendement (in duizenden euro’s)
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In de grafiek is de ontwikkeling van beide winstbegrippen
over de afgelopen vijf jaren zichtbaar gemaakt (bedragen in
duizenden euro’s). Voor de samenstelling van het aandeelhoudersrendement wordt kortheidshalve verwezen naar de
overige gegevens in de jaarrekening.

Resultaat 2008
Het boekjaar 2008 van Cyclus is afgesloten met een winst
van € 1.429.000. De winst nam ten opzichte van 2007 af
met € 105.000, oftewel 6,8%. Dit resultaat wordt gedragen
door verschillende activiteiten en kan als volgt aan die activiteiten worden toegerekend:
Resultaten
Afvalverwerking
Inzameling & reiniging
Beheer openbare ruimte
Overige resultaten1 en
financieringsresultaat
Totaal

2008
nihil
363.000
690.000

2007
nihil
861.000
552.000

376.000
1.429.000

121.000
1.534.000

De afvalverwerkingactiviteiten worden tegen kostprijs in
rekening gebracht aan de deelnemende gemeenten.
Afvalverwerking
De omzet afvalverwerking is ten opzichte van het verslagjaar 2007 met 2,9% gestegen (2007: daling met 2,6%) door
hogere verwerkingstarieven en hogere loonkosten. Ten
gevolge van lagere verwerkingstarieven, hogere opbrengsten uit papier en lagere tonnages dan begroot krijgen de
aangesloten gemeenten in totaal € 1.207.000 gerestitueerd.
Inzameling & reiniging
De omzet inzameling & reiniging steeg ten opzichte van
2007 met € 1.332.000. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door de gestegen verkoop van ondergrondse
containers, extra reinigingsopdrachten en compensatie voor
gestegen prijzen. Het resultaat daalde met 57,8% tot
€ 363.000, ofwel 2,6% van de omzet (2007: 6,8%). Deze
daling is het gevolg van extra kosten voor management en
personeel in verband met lopende projecten en ontstane
vacatures, hogere kosten voor materieel (hogere brandstofen verzekeringskosten, inhuur van materieel) en diverse
afwaarderingen. Ten laste van omzet en resultaat is een
korting van € 500.000 (2007: € 500.000) gereserveerd voor
restitutie aan gemeenten.
1 De rubriek overige resultaten betreft resultaten van activiteiten die niet
specifiek aan een van de hoofdactiviteiten kunnen worden toegerekend.

Een deel van het resultaat wordt gebruikt ter verlaging van
tarieven, zoals al vanaf 2003 is geschied. Doel van de
tariefsverlagingen is vergroting van de marktconformiteit en
verbetering van de concurrentiepositie.

Ten laste van het algemeen resultaat zijn (eenmalige) verplichtingen gebracht voortkomende uit het organisatie
ontwikkelingsproject Klant & Kwaliteit (voorheen IBORA) en
ontbindingsvergoedingen.

De structurele verlaging van de tarieven voor verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen voor aangesloten gemeenten bedraagt in 2008 in totaal ca. € 674.000. Voorts wordt
over het afgesloten boekjaar nog een eenmalige korting
verstrekt van € 500.000, vooruitlopend op verdere structurele maatregelen.
In het boekjaar 2009 is een nieuwe 10-jarige overeenkomst
ingegaan met twee van de voormalige vrsi-gemeenten, te
weten Boskoop en Gouda. In deze nieuwe overeenkomsten
zijn de kortingen structureel verwerkt.
Toekomstige resultaten van inzameling & reiniging zullen
afhankelijk zijn van verdere kostenbesparingen door doelmatiger werken en invoering van nieuwe technieken, bijvoorbeeld meer ondergrondse containers, regionaal inzamelen etc.

Financiële positie
Het balanstotaal nam in het boekjaar 2008 af met 7,7% tot
€ 21.851.000. Het eigen vermogen komt daarmee uit op
48,4% van het balanstotaal (voor resultaatbestemming) ten
opzichte van 36,6% ultimo 2007.
De kaspositie van de onderneming zal in de komende jaren
onder meer worden aangewend ter financiering van investeringen in nieuw materieel en nieuwe inzameltechnieken,
alsmede investeringen in organisatieontwikkeling, huisvesting en ICT.
Cyclus stelt voor, over het boekjaar 2008 een dividend uit
te keren van € 1,15 per aandeel (2007: € nihil). De totale
dividenduitkering bedraagt € 532.000.

Beheer openbare ruimte
De omzet beheer openbare ruimte steeg ten opzichte van
2007 met 5,7% tot € 11.342.000. Deze stijging wordt onder
meer veroorzaakt door extra onderhoudsopdrachten op het
gebied van rioleringen en compensatie van gestegen prijzen.
Het resultaat steeg met 25,0% tot € 690.000, ofwel 6,1%
(2007: 5,2%) van de omzet. Deze stijging is het gevolg van
extra opdrachten en verbeterde inkooptarieven. Het resultaat op de DVO met de gemeente Gouda bleef onder het
contractuele maximum van 6%.
In 2008 zijn extra (preventieve) onderhoudsmaatregelen
uitgevoerd om de beeldkwaliteit op langere termijn te kunnen borgen. De kosten van dit extra onderhoud zijn ten
laste van de voorziening Beheer Openbare Ruimten
gebracht. In het verslagjaar is ook veel energie gestoken in
de ontwikkeling van een strategisch kostenmodel voor een
effectieve en doelmatige aansturing van het onderhoud in
de openbare ruimte op basis van beeldkwaliteit.
Overige resultaten en financieringsresultaat
Het algemeen resultaat en het financieringsresultaat stijgen
in 2008 met € 255.000 naar € 376.000. Deze stijging is met
name het gevolg van hogere rente-inkomsten en lagere
dotaties aan de voorziening Personeel en Organisatiekosten. De stijging van het financieringsresultaat met € 158.000
is een direct gevolg van de hogere rentetarieven als gevolg
van tijdelijke liquiditeitstekorten op de financiële markten
en effectief cashmanagement.
De rentebaten op voorschotbetalingen van gemeenten voor
Cyclus Afvalverwerking (CAF) worden direct ten gunste van
de gemeenten geboekt en zijn daarom niet in de resultaten
meegenomen.
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Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad evalueert regelmatig de inrichting van zijn toezichthoudende en adviserende functie, en daarmee zijn
functioneren en dat van de individuele leden. Dit gebeurt
mede aan de hand van een checklist voor bedrijven en
commissarissen van het Nederlands KennisCentrum voor
Commissarissen en de gedragscode van de commissie
Tabaksblat. Aan de Algemene Vergadering van Aandeel
houders (AVA) is inzichtelijk gemaakt dat Cyclus in grote
mate aan die gedragscode voldoet, ook al is deze voor
Cyclus niet verplicht. De beloning van de commissarissen is
niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap en
commissarissen houden geen aandelen van de vennootschap. Ook de enige statutair directeur heeft geen aandelen
in Cyclus, het salaris van deze directeur is in lijn met de
zogenaamde ‘Balkenende-norm’.
De door het bestuur opgemaakte en door de commissarissen mede ondertekende jaarrekening over 2008 gaat vergezeld van de overige daaraan krachtens de wet toegevoegde
gegevens en het door het bestuur opgemaakte directie
verslag. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende
verklaring d.d. 24 april 2009 van Berk Accountants en
Belastingadviseurs overeenkomstig artikel 34 van de statuten. De winst van de vennootschap over 2008 bedraagt
€ 1.429.000.
Artikel 36, lid 4 van de statuten, schrijft voor dat hetgeen
na de in lid 2 bedoelde dekking en de in lid 3 bedoelde
storting in (het) reservefonds(en) als onverdeelde winst
overblijft, ter beschikking van de algemene vergadering is,
zodra het eigen vermogen (inclusief de andere dan de door
de wet voorgeschreven reserves) een minimum van een
door de algemene vergadering te bepalen percentage van
het balanstotaal van het bedrijf te boven gaat. Door de AVA
van Cyclus is bedoeld minimum in 2004 bepaald op 40%.
Aangezien het eigen vermogen inmiddels aan dit minimum
voldoet, wordt voorgesteld om de winst als volgt te
bestemmen:
Winst over het boekjaar 2008
Voorstel uit te keren dividend:
462.181 aandelen à € 1,15 per aandeel
Toe te voegen aan de overige reserves

1.429.000
532.000
897.000

Met inachtneming van de statuten stellen wij de AVA voor:
• de hierbij aangeboden jaarrekening 2008 vast te stellen;
• de algemeen directeur van Cyclus en de Raad van Commissarissen te déchargeren voor het in 2008 gevoerde
bestuur, respectievelijk het gehouden toezicht;
• ermee in te stemmen dat een gedeelte van de winst over
2008 als dividend wordt uitgekeerd;
• ermee in te stemmen dat de resterende winst wordt toegevoegd aan de overige reserves.
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De Raad van Commissarissen vergaderde in 2008 zes maal
regulier in aanwezigheid van de (algemeen) directeur. Aan
de orde kwamen onder meer: het (meerjaren)investeringsplan, de meerjarenbegroting, de financiële kwartaalrapportages, het jaarverslag 2007, de jaarrekening 2007 en de
begroting 2009. Tevens is het eigen functioneren van de
Raad beoordeeld.
In het verslagjaar werd per 1 april afscheid genomen van de
voormalig directeur, de heer N.L.M. Mensing. Per die datum
fungeerde vervolgens tot 13 oktober de heer A.W. van Nes
als directeur ad interim. Vanaf 13 oktober is de heer
L.T. van Bloois in dienst als algemeen directeur van Cyclus.
Deze directiewisseling heeft veel extra aandacht en inzet
gevergd van de commissarissen, en dan met name van de
voorzitter en secretaris. Aan laatstgenoemden is daarvoor
een passende extra vergoeding toegekend, in overleg met
de Commissie van Aandeelhouders. Met de nieuwe directie
is door de commissarissen op 14 november uitvoerig van
gedachte gewisseld over de marktpositie en strategie van
Cyclus.
Verder vond een vruchtbare gedachtewisseling plaats tussen Directieteam, Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen over enkele thema’s zoals de rollen en samenwerking tussen genoemde organen en de bedrijfscultuur.
Daarnaast heeft de op voordracht van de Ondernemingsraad benoemde commissaris regelmatig overleg gehad met
de Ondernemingsraad.
Er is één vergadering van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders gehouden, waarin zij onder andere de
vaststelling jaarrekening 2007 en bestemming van de winst
2007 bespraken, alsmede de omgang van het bedrijf met
de gedragsregels uit de code Tabaksblat. Ook was er aandacht voor de directiewisseling en de algemene gang van
zaken bij Cyclus.
De Raad van Commissarissen spreekt hierbij zijn waardering uit aan de directie en de medewerkers voor de wijze
waarop zij hun taken in 2008 hebben vervuld. De Raad is
zeer tevreden over de bereikte resultaten, zeker in het licht
van de bewogen ontwikkelingen in het verslagjaar. Cyclus
blijft bewijzen zich goed te kunnen handhaven op de steeds
meer concurrerende markt.
De Raad heeft dan ook het vertrouwen dat de inzet van
directie en medewerkers, alsmede de in de organisatie aanwezige kennis en kunde, een goede basis blijven voor een
verdere positieve ontwikkeling van bedrijf en organisatie.
Raad van Commissarissen
Ir. Hans Beltman, voorzitter

Gouda, 20 mei 2009
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Balans per 31 december 2008,
voor resultaatbestemming

Activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Containers
Wagenpark
Overige vaste bedrijfsmiddelen

toelichting

Bedr agen in duizenden euro’s

1
1
1
1
1

31 december 2008

31 december 2007

2.865
362
1.691
2.857
321

2.978
449
1.524
1.753
304
8.096

Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappij
Vordering op deelnemingen

2
3

150
581

7.008

180
731

Vlottende activa
Handelsvorderingen
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Belastingen en premies
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

4

5

6
7

180

243

259

1.849
967
857
9.108

3.522
703
866
11.144

Totaal

13.024

16.494

21.851

23.682

Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Reserve koersverschillen
Overige reserves
Resultaat boekjaar

Voorzieningen

Kortlopende schulden
Crediteuren
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Belastingen en premies
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal
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8
9
10
11

3.084
813
305.286
1.429

12

13

14

2.577
813
3.752
1.534
10.582

8.676

3.113

4.346

4.121

4.060

2.052
367
1.616

4.612
412
1.576
8.156

10.660

21.851

23.682

Winst- en verliesrekening over 2008

toelichting

Bedr agen in duizenden euro’s

Netto-omzet afvalverwerking
Netto-omzet inzameling & reiniging
Netto-omzet beheer openbare ruimten
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
Uitbesteed werk en externe kosten
Salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen
Overige waardeverminderingen vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

1
2
3
4

2008
15.070
14.081
11.342
315

Aandeel resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

14.646
12.749
10.724
304
40.808

5
6
7
8
9

25.679
6.882
1.087
6.371

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

2007

10
10

11

38.423
23.635
6.659
860
1106.327

40.019

37.371

789

1.052

645
5-

485
3640
1.429

482
1.534

-

-

1.429

1.534

samen bouwen
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Kasstroomoverzicht over 2008
Bedr agen in duizenden euro’s

2008
Saldo liquide middelen begin boekjaar

11.144

Bedrijfsresultaat
Aandeel resultaat deelnemingen
Afschrijvingen
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Mutatie voorzieningen
Ontvangen interest
Kasstroom uit operationele activiteiten

789
1.087
1.434
2.5041.233640

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen in financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

2.352177
58130

Storting op aandelen
Mutaties reserve koersverschillen
Uitkering dividend
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Saldo liquide middelen einde boekjaar
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2007
9.589

1.052
860
1.2671.281
1.028
482
213

3.436

1.69543
1802.726-

507
30-

1.832-

276
325477

9.108

49-

11.144

Toelichting op de jaarrekening

Beschrijving activiteiten
Algemeen
Cyclus, gevestigd te Gouda, is in 2001 ontstaan uit een fusie
van een aantal gemeentelijke afvalinzameling- en reinigingsdiensten. Vanaf 2003 is Cyclus een naamloze vennootschap, waarvan de aandelen in handen zijn van de zeventien gemeenten in de regio Midden-Holland en Rijnstreek
waarvoor Cyclus werkzaam is. Aan deze gemeenten (en in
beperktere mate ook aan bedrijven) worden verschillende
diensten aangeboden op het terrein van afvalinzameling,
advisering, afvalverwerking, reiniging en beheer van openbare ruimten en bedrijfsterreinen.
Plastic recycling Ghana
Cyclus is in 2007 een project gestart in Elmina in Ghana.
Dit project, consumer plastic waste collection & recycling
Ghana, heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recyclen, mede ter verbetering van de leefkwaliteit en werkgelegenheid. Het project wordt door Cyclus geleid en door het
Ministerie van Economische Zaken in Den Haag (EVD)
gesubsidieerd. Het project is ondergebracht in een daartoe
opgerichte vennootschap, Cyclus Elmina Plastic Recycling
Ltd., waarin Cyclus een meerderheidsbelang heeft van 90%.
De overige aandelen zijn ondergebracht bij een Ghanese
partner.

Grondslagen van de ja arrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel
9 Boek 2 BW. De algemene grondslag voor de waardering
van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor
zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Tenzij anders is aangegeven zijn alle bedragen vermeld in duizenden euro’s.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarcijfers over 2008 zijn naast de
jaarcijfers van Cyclus N.V. ook de jaarcijfers van Cyclus
Elmina Plastic Recycling Ltd. opgenomen tegen de eindkoers per 31 december 2008. Het belang van Cyclus N.V. in
deze vennootschap bedraagt 90%. Het belang van derden
in het geconsolideerde vermogen en de geconsolideerde
winst wordt afzonderlijk vermeld onder aandeel van derden.
Bij deze groepsmaatschappij zijn dezelfde grondslagen toegepast als bij de moedermaatschappij.

Transacties tussen verbonden partijen
Cyclus realiseert het grootste gedeelte van haar omzet bij
de zeventien aandeelhoudende gemeenten (=verbonden
partijen). De transacties bestaan uit de afname van diensten van Cyclus (inzameling, reiniging, verwerking van afval
en beheer van de openbare ruimte) op basis van met de
gemeenten afgesloten multilaterale en bilaterale overeenkomsten.
Ouderdomspensioen
De pensioenverplichtingen van Cyclus N.V. zijn ondergebracht bij het ABP. Het ABP kan worden aangemerkt als een
bedrijfstakpensioenfonds. Deze regeling wordt gekwali
ficeerd als een toegezegde pensioenregeling. Doordat in
geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds
Cyclus N.V. geen verplichting heeft anders dan hogere toekomstige premies is deze regeling verwerkt als zijnde een
toegezegde bijdrage regeling. Dit houdt in dat in de winsten verliesrekening een pensioenlast wordt opgenomen
gelijk aan de in dat jaar verschuldigde premie.
FUR
De FUR-verplichtingen van Cyclus N.V. zijn ondergebracht
bij het SFN. Het SFN 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 verlies
rekening een hieruit voortvloeiende last wordt opgenomen
gelijk aan de in dat jaar verschuldigde premie.

Grondslagen voor de wa ardering
van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Financiële vaste activa
De deelneming wordt gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, rekening houdend met de bij Cyclus N.V. geldende
grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat,
echter niet lager dan nihil. Effecten worden gewaardeerd op
verkrijgingprijs of – indien deze lager is – de marktwaarde.
De vorderingen op deelnemingen en overige vorderingen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover
noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het
risico van oninbaarheid.

samen bouwen
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Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde,
voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening
voor het risico van oninbaarheid.
Voorzieningen, schulden en niet uit de balans blijkende
vorderingen en verplichtingen
Deze worden opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling
van het resulta at
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de nettoomzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe
te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is
gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en
lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop
deze betrekking hebben.
Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers
(derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van
toegestane kortingen. De vergoedingen voor de afvalverwerking en inzamelings- en reinigingstaken worden gedeeltelijk op voorschotbasis aan gemeenten gefactureerd. De
afrekening vindt plaats op basis van het aantal aansluitingen, het aantal gerealiseerde containerledigingen, het aantal uren inzet en de verwerkte tonnages per afvalsoort
tegen de feitelijke verwerkingstarieven en wordt verantwoord in het boekjaar waarop de afrekening betrekking
heeft. De vergoeding voor het beheer van de openbare
ruimten wordt voornamelijk maandelijks op basis van een
vooraf overeengekomen vast bedrag gefactureerd.
Afschrijvingen
De afschrijving op immateriële en materiële vaste activa
wordt berekend op basis van vaste percentages van de
aanschafwaarde op basis van de verwachte economische
levensduur. De afschrijvingen vinden plaats vanaf de datum
van ingebruikneming van de betreffende investering. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa
zijn opgenomen onder de overige bedrijfsopbrengsten.
Belastingen
Cyclus is niet belastingplichtig voor de vennootschaps
belasting, zodat over positieve resultaten geen vennootschapsbelasting behoeft te worden gereserveerd.
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Grondslagen voor de opstelling
van het k asstroomoverzicht
Algemeen
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als liquide. Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden
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.
Vreemde valuta
Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen
een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Groepsmaatschappijen
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen,
wordt opgenomen onder de kasstroom uit investerings
activiteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft
plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in
deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Toelichting op de balans per 31 december 2008
Bedr agen in duizenden euro’s

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

Bedrijfsgebouwen
en terreinen

Machines
en
installaties

Containers

Wagenpark

Overige
vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2008
Investeringen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde per 31 december 2008

7.397
28
7.425

836
12
1847

4.680
554
7374.497

6.146
1.673
8686.951

885
85
203767

19.944
2.352
1.80920.487

Cum. afschr. per 1 januari 2008
Afschrijvingen
Extra afschrijving
Cum. afschr. desinvesteringen
Cum. afschr. per 31 december 2008

4.419
141
4.560

387
99
1485

3.156
240
5902.806

4.393
539
8384.094

581
68
203446

12.936
1.087
1.63212.391

Boekwaarde per 1 januari 2008

2.978

449

1.524

1.753

304

7.008

Boekwaarde per 31 december 2008

2.865

362

1.691

2.857

321

8.096

Afschrijvingspercentages

3-10%

7-10%

10-20%

12,5-14%

20-33%

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen automatisering en inventaris.
De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per 31 december 2008 € 15,2 miljoen
(exclusief omzetbelasting).

Financiële vaste activa
2. Deelneming in
groepsmaatschappij
Boekwaarde per 1 januari
Storting aandelen Cyclus Elmina
Plastic Recycling Ltd.
Aandeel resultaat deelneming
Niet-gerealiseerd valutaresultaat
Boekwaarde per 31 december

2008

2007

180

-

30150

180
180

Cyclus heeft een belang van 90% in de vennootschap
Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. De vennootschap is
gevestigd te Elmina, Ghana. De waarde van de deelneming
is per 31 december 2008 gecorrigeerd met € 30.000 voor
niet-gerealiseerde valutaresultaten. De zichtbare intrinsieke
waarde ultimo 2008 bedraagt € 150.000 (GHS 255.000).
De aanloopkosten (per 31 december 2008 groot € 217.000)
worden tot het moment dat de fabriek operationeel is (en
de toegezegde subsidie is gerealiseerd) op de balans geactiveerd, zodat het resultaat over het boekjaar 2008 nihil is.

3. Langlopende vorderingen
Boekwaarde per 1 januari
Vorderingen Cyclus Elmina Plastic
Recycling Ltd.
Boekwaarde per 31 december

2008
-

2007
-

581
581

-

De vordering betreft met name investeringen en kosten die
door Cyclus NV zijn gemaakt en doorbelast aan Cyclus
Elmina Plastic Recycling Ltd. Deze vordering zal in 2009
omgezet worden in een lening.
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Toelichting op de balans per 31 december 2008
Bedr agen in duizenden euro’s

Vlot tende activa
4. Handelsvorderingen
Handelsvorderingen
Voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid
Stand per 31 december

Eigen vermogen
2008
284
41243

2007
307
48259

Dit betreft vorderingen op burgers, gemeenten en commerciële instellingen. Voor deze vorderingen is wegens mogelijke oninbaarheid een voorziening gevormd.
5. Vorderingen op participanten
en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Vorderingen en afrekeningen
gemeenten
Stand per 31 december

2008

2007

1.849
1.849

3.522
3.522

Dit betreft vorderingen op deelnemende gemeenten uit
hoofde van de afgesloten multilaterale en bilaterale dienstverleningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen
en uitgevoerde diensten en eindafrekeningen over het jaar
2008.
6. Overige vorderingen en
overlopende activa
Diverse vorderingen en overlopende
activa
Stand per 31 december

2008

2007

857
857

866
866

Dit betreft nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde
kosten met betrekking tot het boekjaar 2008.
7. Liquide middelen
Saldo bankrekeningen
Kas
Gelden onderweg
Stand per 31 december

2008
7.546
4
1.558
9.108

2007
11.141
3
11.144

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van
de vennootschap.
Cyclus heeft een kredietfaciliteit in rekening-courant bij nv
Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bedraagt maximaal
€ 7.941.154. Als zekerheden zijn aan de BNG verstrekt: eerste pandrecht op debiteurenvorderingen, bedrijfsinventaris
en vorderingen op deelnemende gemeenten uit hoofde van
met deze gemeenten gesloten overeenkomsten.
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Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Reserve koersverschillen
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2008
3.084
813
305.286
1.429
10.582

2007
2.577
813
3.752
1.534
8.676

2008
2.577
507
3.084

2007
2.301
276
2.577

Verloop per post eigen vermogen
8. Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 7.500.003
en is verdeeld in 1.071.429 aandelen met een nominale
waarde van € 7.
Onder voorwaarden konden aandeelhouders tot 5 jaar na
de datum van oprichting i.c. tot 1 juli 2008 op basis van
een optieovereenkomst opteren voor uitbreiding van hun
aandelenbezit tegen nominale waarde tot maximaal 50%
van het door de gemeente bij oprichting geplaatste aandelenkapitaal. In 2008 hebben 9 gemeenten te kennen gegeven hun optierecht te zullen uitoefenen. Zes gemeenten
hebben in 2008 hun aandelenpakket reeds uitgebreid en de
aandelen volgestort. De overige gemeenten zullen dit naar
verwachting begin 2009 doen.
9. Agioreserve
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

2008
813
813

2007
813
813

10. Reserve koersverschillen
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

2008
3030-

2007
-

Deze reserve betreft het niet-gerealiseerd valutaresultaat op
de deelneming Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd.
11. Overige reserves
Stand per 1 januari
Toevoeging uit winstbestemming
Stand per 31 december

2008
3.752
1.534
5.286

2007
2.508
1.244
3.752

Toelichting op de balans per 31 december 2008
Bedr agen in duizenden euro’s

12. Voorzieningen
2008
1.212
892
1.009
3.113

2007
1.967
872
1.507
4.346

Waarvan een looptijd langer dan
1 jaar

850

1.498

Waarvan een looptijd langer dan
5 jaar

550

528

2008

2007

1.967
123
8781.212

1.875
791
6991.967

Beheer openbare ruimten
Onderhoud gebouwen en installaties
Personeel en organisatiekosten
Totaal

Verloop per voorziening
Voorziening beheer openbare
ruimten
Stand per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Stand per 31 december

De voorziening beheer openbare ruimten is een voorziening
in verband met verplichtingen die voortvloeien uit de
betreffende dienstverleningsovereenkomst(en) inzake het
beheer van de openbare ruimten.
Voorziening onderhoud gebouwen
en installaties
Stand per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Stand per 31 december

2008
872
20
892

2007
789
150
67872

De voorziening betreft het voorgenomen onderhoud – overeenkomstig het opgestelde onderhoudsplan – aan de overslagstations te Alphen aan den Rijn en Gouda.
Voorziening personeel en
organisatiekosten
Stand per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Stand per 31 december

2008

2007

1.507
300
7981.009

654
1.069
2161.507

De voorziening voor personeel en organisatiekosten betreft
de personeelskosten die voortvloeien uit verplichtingen die
het gevolg zijn van het feit dat Cyclus N.V. eigen risicodrager is voor een suppletie op de FUR. De verplichting wordt
in vijf jaren opgebouwd. Voorts heeft de voorziening
betrekking op loonkosten van ex-werknemers, voorziene
kosten voor het doen van organisatieaanpassingen en een
wettelijk verplichte voorziening voor jubileumuitkeringen.

In het kader van de ontwikkeling en implementatie van het
project Klant & Kwaliteit (voorheen: IBORA) is in 2007 een
voorziening gevormd voor projectleiding- en advieskosten.
13. Schulden aan participanten en
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Nog te betalen facturen en
afrekeningen gemeenten
Stand per 31 december

2008

2007

2.052
2.052

4.612
4.612

Dit betreft schulden aan deelnemende gemeenten uit hoofde van de afgesloten multilaterale en bilaterale dienstver
leningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen en
uitgevoerde diensten en afrekeningen met de gemeenten
met betrekking tot het jaar 2008. Deze afrekeningen zijn in
2009 gecrediteerd.
14. Overige schulden en
overlopende passiva
Nog te betalen inkoopfacturen
Nog te betalen personeelskosten
Overige schulden en overlopende
passiva
Stand per 31 december

2008

2007

613
489

794
476

514
1.616

306
1.576

Niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen
Leaseverplichtingen
De langlopende financiële verplichtingen terzake van operational lease bedragen jaarlijks € 231.000. Alle leaseverplichtingen hebben een resterende looptijd korter dan 5 jaar.
Huurverplichtingen
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt in totaal
€ 475.000. Huurovereenkomsten tot een bedrag van
€ 50.000 hebben een resterende looptijd van 9 jaar; alle
overige huurovereenkomsten hebben een resterende looptijd korter dan 5 jaar.
Claim inzake zijbeladingsvoertuigen
Vanwege de voortdurende problemen met een zestal zij
beladingsvoertuigen, herhaalde storingen en een te beperkt
laadvermogen, heeft Cyclus de leverancier aansprakelijk
gesteld voor de door Cyclus geleden en nog te lijden schade. De mogelijk uit deze claim voortvloeiende opbrengsten
zullen na ontvangst aan het resultaat worden toegevoegd.

samen bouwen
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2008
Bedr agen in duizenden euro’s

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

Overslag en verwerking restafval
Overslag en verwerking groente-,
fruit- en tuinafval (gft)
Verwerking overige afvalstoffen
Inwonerbijdrage (vaste kosten)
Overige diensten
Totaal netto-omzet afvalverwerking

2008
11.048

2007
11.033

1.901
1742.096
199
15.070

1.730
2482.028
103
14.646

De omzet afvalverwerking is ten opzichte van 2007 met
2,9% gestegen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt
door hogere verwerkingstarieven en hogere loonkosten.
2. Netto-omzet inzameling & reiniging
De netto-omzet inzameling & reiniging betreft in hoofdzaak
de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, de reiniging
van straten en openbare ruimten, het beheer van de afvalbrengstations en het verzorgen van afvaltransporten. Onder
de overige diensten vallen gladheidbestrijding, beheer inzamelmiddelen, reinigingsinspectie, etc. Alle taken zijn vastgelegd in bilaterale dienstverleningsovereenkomsten.

Verwijdering huishoudelijke
afvalstoffen
Reiniging
Afvalbrengstations en transport
Overige diensten
Totaal netto-omzet
inzameling & reiniging

2008

2007

6.325
3.182
3.229
1.345

5.978
3.061
3.114
596

14.081

12.749

De netto omzet inzameling & reiniging steeg ten opzichte
van 2007 met € 1.332.000. Deze stijging wordt met name
veroorzaakt door de gestegen verkoop van ondergrondse
containers, extra reinigingsopdrachten en compensatie voor
gestegen prijzen. Ten laste van de omzet is een korting van
€ 500.000 (2007: € 500.000) gereserveerd voor restitutie
aan gemeenten.
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3. Netto-omzet beheer openbare ruimten
De netto-omzet beheer openbare ruimten betreft het (doen)
uitvoeren van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden in de
openbare ruimten. Deze werkzaamheden betreffen onder
meer onderhoud van bestratingen, groenvoorzieningen,
bebordingen, markeringen en straatmeubilair, rioleringen,
beheer natuureducatieve voorzieningen zoals kinderboerderijen en openbare tuinen en parken, markt/evenementen en
havenbeheer. Alle taken zijn vastgelegd in bilaterale overeenkomsten.

Groen
Verharding
Riolering
Kunstwerken
Overige diensten
Totaal netto-omzet
beheer openbare ruimten

2008
3.670
3.391
1.904
1.456
921

2007
3.679
3.381
1.540
1.398
726

11.342

10.724

De netto-omzet beheer openbare ruimten steeg ten opzichte van 2007 met € 618.000. Dit is met name het gevolg van
extra onderhoudsopdrachten op het gebied van rioleringen
en compensatie voor gestegen prijzen.

4. Overige bedrijfsopbrengsten

2008
315

2007
304

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit
diverse soorten dienstverlening zoals het onderhoud van
materieel van derden en administratieve dienstverlening
inzake afvalbeheer aan gemeenten, alsmede opbrengsten
met een incidenteel karakter.
5. Uitbesteed werk en externe kosten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Verwerking restafval
Verwerking groente-, fruit- en
tuinafval (gft)
Verwerking overige afvalstoffen
Inzameling door derden
Inhuur tijdelijk personeel
Transport- en containerkosten
Uitbesteed werk openbare ruimten
Overig uitbesteed werk
Totaal uitbesteed werk en
externe kosten

2008
10.253
1.712
1.0821.629
3.897
2.377
6.653
240
25.679

2007
10.302
1.710
9551.570
2.933
1.811
6.056
208
23.635

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2008
Bedr agen in duizenden euro’s

De kosten van verwerking van rest- en gft-afval zijn exclusief de kosten van transport van de overslaglocaties naar
de verwerkingsinstallaties: deze kosten zijn opgenomen
onder de rubriek transport- en containerkosten.
De kosten van de inhuur van tijdelijk personeel zijn
€ 964.000 hoger dan in 2007 als gevolg van het nog niet
invullen van vacatures, projectmanagement en het structureel inhuren van capaciteit. De kosten voor inhuur met
betrekking tot beheer openbare ruimte zijn verantwoord
onder de rubriek uitbesteed werk openbare ruimten.
De transport- en containerkosten zijn ten opzichte van 2007
gestegen met € 566.000. Dit is het gevolg van extra verkopen van ondergrondse containers.
De kosten van uitbesteed werk openbare ruimten zijn ten
opzichte van 2007 gestegen met € 597.000. Dit is met
name het gevolg van meer éénmalige onderhoudsopdrachten en compensatie voor gestegen prijzen.

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

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

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenkosten
Totaal personeelskosten

2008
5.478
727
677
6.882

2007
5.336
653
670
6.659

In 2008 had de vennootschap gemiddeld 139 (2007: 140)
werknemers in dienst (uitgedrukt in full time equivalents).
Het aantal werknemers per 31 december 2008 bedroeg 147
(2007: 146).
De beloning van bestuurders is in het kader van art. 383.1
BW niet vermeld.
7. Afschrijvingen
Materiële vaste activa

2008
1.087

2007
860

De afschrijvingskosten zijn gestegen als gevolg van uitbreidingsinvesteringen in het containerpark en de aanschaf
van nieuw inzamelmaterieel.
8. Overige waardeverminderingen
vaste activa
Extra afschrijving zijbeladers
Totaal overige waarde
verminderingen vaste activa

2008

De voortdurende problemen met een zestal zijbeladingsvoertuigen, herhaalde storingen en een te beperkt laadvermogen, hebben in 2006 geleid tot het voornemen deze
voertuigen versneld te vervangen. Omdat het voortgezet
gebruik van deze voertuigen leidt tot extra kosten is ten
laste van het resultaat een eenmalige waardevermindering
geboekt.
Tevens is in 2006 de leverancier aansprakelijk gesteld voor
de door Cyclus geleden en nog te lijden schade. De mogelijk uit deze claim voortvloeiende opbrengsten zullen na
ontvangst aan het resultaat worden toegevoegd.
Door een ongeval in 2007 is één van de betreffende zijbeladingsvoertuigen total-loss verklaard. De van de verzekeringsmaatschappij ontvangen schade-uitkering is eveneens
verantwoord onder de rubriek overige waardeverminderingen vaste activa.

2007

-

110-

-

110-

2008
2.333
1.394
1.497
847
300
6.371

Materieel beheer
Huisvesting
Algemeen beheer
Personeelskosten
Overige kosten
Totaal overige bedrijfskosten

2007
2.089
1.421
1.296
609
912
6.327

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 2007 met € 244.000 gestegen. Dit
wordt met name veroorzaakt door gestegen brandstof- en
verzekeringskosten en gestegen inhuurkosten door een
vertraging van de inzetbaarheid van de nieuw aangeschafte
zijbeladingsvoertuigen.
De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit de kosten
voor huur, energie, onderhoud en reparatie, schoonmaak
en telefonie.
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 2007 gestegen met € 201.000. Deze stijging
betreft extra advisering met betrekking tot diverse projecten en onderzoeken.
De personeelskosten zijn ten opzichte van 2007 gestegen
met € 238.000. Deze stijging betreft extra advisering voor
werving en selectie en betaalde afkoopsommen.
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De overige kosten zijn ten opzichte van 2007 gedaald met
€ 612.000 als gevolg van lagere dotaties aan de voorziening
Personeel en Organisatie met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van het project Klant & Kwaliteit
(voorheen: IBORA) en afkoopsommen.
Accountantskosten
De accountantskosten bedroegen in totaal € 60.954 (2007:
€ 53.360) en worden als volgt gespecificeerd:

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Advieskosten op fiscaal terrein

2008
37
15
9
61

2007
32
6
15
53

Beloning commissarissen
De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen bedroegen € 88.081 (2007: € 57.432). Ten opzichte van 2007 zijn
deze lasten gestegen met € 30.649 als gevolg van extra
werkzaamheden inzake de werving en benoeming van de
nieuwe directie.
10. Financiële baten en lasten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Ontvangen rente:
Rente over deposito’s
Overige rentebaten
Totaal ontvangen rente
Betaalde rente:
Rente over langlopende lening
Overige rentelasten
Totaal betaalde rente
Overige financiële baten en lasten
Totaal financiële baten en lasten

2008

2007

535
110
645

267
218
485

5640

112482

Het financieringsresultaat is ten opzichte van 2007 met
€ 158.000 gestegen. Dit is een direct gevolg van de hogere
depositorente en nieuw afgesloten treasury-overeenkomsten. De rentebaten op voorschotbetalingen van gemeenten
voor Cyclus Afvalverwerking (CAF) worden direct ten gunste
van de gemeenten geboekt.
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11. Aandeel resultaat deelnemingen
Cyclus is in 2007 gestart met het project consumer plastic
waste collection & recycling Ghana in Elmina, Ghana. Dit
project heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recyclen en is ondergebracht in de vennootschap Cyclus Elmina
Plastic Recycling Ltd., waarin Cyclus een meerderheidsbelang heeft van 90%. In 2008 is gestart met de bouw van de
fabriek en in 2009 worden de machines geïnstalleerd en zal
de fabriek operationeel worden. Omdat alle aanloopkosten
zijn geactiveerd, is het resultaat in 2008 nihil.

Geconsolideerde balans per 31 december 2008,
voor winstbestemming

Activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Containers
Wagenpark
Overige vaste bedrijfsmiddelen

toelichting

Bedr agen in duizenden euro’s

1
1
1
1
1

31 december 2008

31 december 2007

3.018
569
1.691
2.887
322

2.978
449
1.524
1.753
304
8.487

Vlottende activa
Voorraden
Handelsvorderingen
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Belastingen en premies
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

7.008

31
243

259

1.849
967
1.143
9.163

3.522
703
886
11.324

Totaal

13.396

16.694

21.883

23.702

Passiva
Groepsvermogen
Eigen vermogen
Minderheidsbelang derden

2

10.582
17

Voorzieningen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Belastingen en premies
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

8.676
20
10.599

8.696

3.113

4.346

4.121

4.060

2.052
367
1.631

4.612
412
1.576
8.171

10.660

21.883

23.702

samen bouwen
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2008
Netto-omzet afvalverwerking
Netto-omzet inzameling & reiniging
Netto-omzet beheer openbare ruimten
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

15.070
14.081
11.342
315

Uitbesteed werk en externe kosten
Salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen
Overige waardeverminderingen vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

25.679
6.882
1.087
6.371

Vennootschapsbelasting
Resultaat na belasting
Aandeel derden in resultaat
Resultaat toekomend aan vennootschap
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14.646
12.749
10.724
304
40.808

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

2007

38.423
23.635
6.659
860
1106.327

40.019

37.371

789

1.052

645
5-

485
3640
1.429

482
1.534

-

-

1.429

1.534

-

-

1.429

1.534

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2008
bedr agen in duizenden euro’s

2008
Saldo liquide middelen begin boekjaar

11.324

Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen
Mutatie vorderingen
Mutatie overige kortlopende schulden
Mutatie voorzieningen
Ontvangen interest
Kasstroom uit operationele activiteiten

789
1.087
1.137
2.4891.233640

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

2.743177

Storting op aandelen
Mutaties reserve koersverschillen
Mutaties aandeel derden
Uitkering dividend
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Saldo liquide middelen einde boekjaar

2007
9.589

1.052
860
1.2871.281
1.028
482
69-

3.416

1.69543
2.566-

1.652-

507
303-

276
20
325474

29-

9.163

samen bouwen
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Grondslagen geconsolideerde ja arrekening
Voor de toegepaste grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening wordt verwezen naar de grondslagen bij de enkelvoudige jaarrekening.

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

Aanschafwaarde per 1 januari 2008
Investeringen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde per 31 december 2008

Bedrijfsgebouwen
en terreinen
7.397
181
7.578

Machines
en
installaties
836
219
11.054

Containers
4.680
554
7374.497

Wagenpark
6.146
1.703
8686.981

Overige
vaste
bedrijfsmiddelen
885
86
203768

Totaal
19.944
2.743
1.80920.878

Cum. afschr. per 1 januari 2008
Afschrijvingen
Cum. afschr. desinvesteringen
Cum. afschr. per 31 december 2008

4.419
141
4.560

387
99
1485

3.156
240
5902.806

4.393
539
8384.094

581
68
203446

12.936
1.087
1.63212.391

Boekwaarde per 1 januari 2008

2.978

449

1.524

1.753

304

7.008

Boekwaarde per 31 december 2008

3.018

569

1.691

2.887

322

8.487

3-10%

7-10%

10-20%

12,5-14%

20-33%

Afschrijvingspercentages

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

Gouda, 24 april 2009
Het Bestuur
L.T. van Bloois
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Raad van Commissarissen
H.J. Beltman
C.J.J. de Kruijf
E.C.M. Roodvoets
J.M.C.M. Groen in ’t Wout
C. N.W. Vink
A.M Visser
J. Warners

Overige gegevens

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

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.

1.	preventie en hergebruik van diverse categorieën afvalstoffen bevorderen;
2.	zorg dragen voor en uitvoering geven aan taken met
betrekking tot afvalbeheer, waaronder begrepen de inzameling, het transport, de overslag, de bewerking, de
verwerking en het mogelijk hergebruik van (deelstromen
van) (huishoudelijke) afvalstoffen en daarvoor in aanmerking komende categorieën bedrijfsafvalstoffen;
3.	gescheiden inzameling en verwerking casu quo hergebruik van de sub 2 bedoelde afvalstoffen (doen) bevorderen;
4.	zorg dragen voor en uitvoering geven aan een optimale
taakuitoefening met betrekking tot (gemeente)reiniging;
5.	het verrichten van al wat op het gebied van het afvalbeheer, de afvalverwerking en het beheer van de openbare
ruimte en (bedrijfs)terreinen, waaronder reiniging mede
gelet op de taken van overheden daarbij gewenst of nuttig is.
Artikel 3
De vennootschap tracht haar doel te bereiken door op
bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoorde wijze
onder andere de navolgende taken uit te voeren:
1.	het exploiteren en beheren van een inzameldienst ten
behoeve van de in artikel 2 bedoelde afvalstoffen en een
bedrijfseenheid voor het beheer van de openbare ruimte
en (bedrijfs)terreinen, waaronder het verrichten van reinigingstaken voor de in lid 2 van dit artikel bedoelde
gemeenten, openbare lichamen en derden;
2.	het sluiten van overeenkomsten terzake van het in artikel 2 bepaalde met gemeenten, andere openbare lichamen en derden;
3.	het sluiten van overeenkomsten inzake het verwerken
van afval met afvalverwerkingsinstallaties, geëxploiteerd
door derden;
4.	het adviseren aan gemeenten inzake beleid en uitvoering van het afvalstoffenbeleid, alsmede het beheer van
de openbare ruimten en (bedrijfs)terreinen;
5.	het geven van voorlichting aan producenten van (huishoudelijk) afval en aan die van bedrijfsafval, alsmede
aan gemeenten en andere openbare lichamen;
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Overige gegevens

A andeelhouders
Per 31 december 2008 kent Cyclus N.V. 17 gemeenten als
aandeelhouder waaronder in totaal 440.593 (zie staat) aandelen zijn verdeeld. De nominale waarde per aandeel
bedraagt € 7. Daarmee komt de nominale waarde van de
aandelen op een totaal van € 3.084.151. Het geplaatste
aandelenkapitaal is volgestort.
Onder voorwaarden konden aandeelhouders tot 5 jaar na
de datum van oprichting op basis van een optieovereenkomst opteren voor uitbreiding van hun aandelenbezit
tegen nominale waarde tot maximaal 50% van het door de
gemeente bij oprichting geplaatste aandelenkapitaal. In
2008 hebben 9 gemeenten te kennen gegeven hun optierecht te zullen uitoefenen. Zes gemeenten hebben in 2008
hun aandelenpakket reeds uitgebreid en de aandelen volgestort. De overige gemeenten zullen dit naar verwachting
begin 2009 doen.
De aandeelhoudende gemeenten en de mutaties van aandelen per aandeelhouder:

Gemeente

Aantallen aandelen

in %

1 januari

Mutatie

70.661

-

70.661

16,0%

Bergambacht

9.228

4.614

13.842

3,1%

Bodegraven

19.619

-

19.619

4,5%

Boskoop

15.223

7.612

22.835

5,2%

Gouda

71.687

35.843

107.530

24,4%

Jacobswoude*

10.651

-

10.651

2,4%

8.108

-

8.108

1,8%

Nederlek

14.909

-

14.909

3,4%

Nieuwerkerk aan den IJssel

22.133

-

22.133

5,0%

Nieuwkoop

26.869

13.434

40.303

9,1%

Ouderkerk

8.150

-

8.150

1,8%

Reeuwijk

12.904

-

12.904

2,9%

Rijnwoude

19.141

-

19.141

4,3%

Schoonhoven

12.113

6.065

18.178

4,1%

9.782

4.891

14.673

3,3%

Waddinxveen

26.895

-

26.895

6,1%

Zevenhuizen-Moerkapelle

10.061

-

10.061

2,3%

368.134

72.459

440.593

100,0%

Alphen aan den Rijn

Moordrecht

Vlist

Totaal
Bodegraven

9.810

Jacobswoude *

5.326

Reeuwijk

6.452

* Per 1 januari 2009 is Jacobswoude gefuseerd met Alkemade tot de nieuwe gemeente Kaag en Braassem
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31 december

Overige gegevens

Winstbestemming
Statutaire bepalingen inzake resultaatverwerking
(conform artikel 36 van de statuten)
1.	Indien de goedgekeurde winst- en verliesrekening een
bedrag als winst aanwijst, zal die winst in de eerste
plaats moeten worden gebruikt tot dekking van vroegere
verliezen.
2.	Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves
mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de
wet dat toelaat.
3.	Van hetgeen na de dekking als bedoeld in lid 1 overblijft
zal een nader door de algemene vergadering te bepalen
bedrag worden gestort in (een) reservefonds(en).
4.	Hetgeen na de in lid 2 bedoelde dekking en de in lid 3
bedoelde storting in (het) reservefonds(en) als onverdeelde winst overblijft, is zodra het eigen vermogen
(inclusief de andere dan de door de wet voorgeschreven
reserves) een minimum van een door de algemene vergadering te bepalen percentage van het balanstotaal van
het bedrijf te boven gaat, ter beschikking van de algemene vergadering.
5.	De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere
gerechtigden op de voor uitkering vatbare winst slechts
uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter
is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel
van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

Voorstel winstbestemming
De winst over het boekjaar 2007 ten bedrage van
€ 1.534.000 is overeenkomstig het voorstel van bestuur en
Raad van Commissarissen en overeenkomstig het besluit
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toegevoegd aan de overige reserves.
Het bestuur en Raad van Commissarissen stellen voor met
inachtneming van hetgeen ter zake in artikel 36 van de
statuten is geregeld, een deel van de winst over het boekjaar 2008 ten bedrage van € 532.000 uit te keren als dividend en het restant toe te voegen aan de overige reserves,
daarbij rekening houdend met het door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 36 lid 4 bepaalde minimumpercentage van 40 procent voor het eigen vermogen in
relatie tot het balanstotaal.
Winst over het boekjaar 2008
Voorstel uit te keren dividend:
462.181 aandelen à € 1,15 per aandeel
Toe te voegen aan de overige reserves

1.429.000
532.000
897.000

De dividenduitkering bedraagt 5,0% van de intrinsieke
waarde van het eigen vermogen. Na inhouding van 15%
dividendbelasting resteert een netto-uitkering van € 0,98
per aandeel.

samen bouwen
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Overige gegevens

Cyclus a andeelhoudersrendement
Begrip aandeelhoudersrendement
Cyclus streeft er naar in het financieel beleid van de onderneming een evenwicht te vinden tussen de verschillende
doelstellingen en tussen de verschillende belangen van de
belanghebbenden.
De voorwaarde dat de onderneming zich financieel onafhankelijk moet kunnen bedruipen is vertaald in een solvabiliteitsdoelstelling van 40%.

Ontwikkeling Cyclus aandeelhoudersrendement
De ontwikkeling van het Cyclus aandeelhoudersrendement
is onderstaand grafisch weergeven.
FIHVEKIRMRHYM^IRHIRIYVS W







De onderneming streeft naar marktconforme dienstverlening en tarieven voor de aandeelhoudende gemeenten
die deelnemen in de resultaat genererende activiteiten.
Dit impliceert dat de positieve ontwikkeling van de
onderneming mede wordt vertaald in eenzijdige verlaging
van tarieven (en crediteringen) in lopende contracten en
vergroting van de dienstverlening bij gelijkblijvende
tarieven, rekening houdend met de marktconformiteit
van de contracten.
Resultaten die niet noodzakelijk zijn voor de financiering
van de onderneming of voor het streven naar marktconforme tarieven kunnen aan de aandeelhoudende gemeenten worden uitgekeerd in de vorm van dividend.
Voor een juist inzicht in de ontwikkeling en prestaties van
Cyclus is derhalve het begrip winst niet voldoende, omdat
winstmaximalisatie en winstoptimalisatie geen doel op zich
zijn. Derhalve gebruiken wij het begrip Cyclus aandeelhoudersrendement, dat bestaat uit het totaal van de ingehouden winst, de (structureel) voor tariefsverlaging aangewende bedragen en het uitgekeerde/uit te keren dividend.
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Overige gegevens

Accountantsverklaring
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening
2008 van Cyclus N.V. te Gouda bestaande uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2008 en
de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2008 met de toelichting gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat
onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden
van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het
kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Cyclus N.V. per 31 december 2008 en van het resultaat over
2008 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften
en/of voorschriften van regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel
2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het jaarverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Berk N.V.
drs. D.J. Han RA

Rotterdam, 24 april 2009
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij
gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te
voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen
zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van mate
rieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van
vermogen en resultaat relevante interne beheersings
systeem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen
maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel
hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het
interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat
een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de
directie van de vennootschap heeft gemaakt, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
samen bouwen
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