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voorwoord
Effectief samenwerken en onze krachten slim bundelen. Dat is één van de funda-
menten van Cyclus. We richten het vizier daarbij naar buiten en delen graag onze 
visie met die van andere kenners in de branche. De markt is immers volop in 
beweging. En alleen door de handen ineen te slaan, kunnen we inspelen op de 
voortdurende dynamiek om ons heen.

Samenwerking en visievorming zijn ook een belangrijke rode draad 
in dit jaarverslag. Daarvoor hebben we vijf prominenten uitgeno-
digd om plaats te nemen op een stoel. De stoelen zijn natuur-
lijk afkomstig uit de kringloopwinkel, want hergebruik is 
voor ons een belangrijk goed. De genodigden vertellen hun 
verhaal in de buitenruimte, want ook dat is een belangrijke 
pijler voor ons. Ze gaan met ons de dialoog aan over afval-
beheer, beheer van de openbare ruimte, duurzaamheid, 
sociaal beleid en tal van andere actuele thema’s. Met als 
resultaat een kleurrijk palet aan ervaringen en inzichten, dat 
niet alleen de actuele situatie in de branche in kaart brengt, maar 
tegelijkertijd richting geeft voor de toekomst.

Natuurlijk ontbreekt ook onze visie niet en blikken we terug op het 
afgelopen jaar. In 2011 kon niemand meer om de alom tegenwoordi-
ge bezuinigingen heen. Meer en meer stonden én staan onze 
opdrachtgevers voor de uitdaging een nieuwe balans te vinden tussen 
kosten en kwaliteit. Als Cyclus doen we er alles aan om hen daarbij te 
ondersteunen. Door prijs-, kwaliteits- en serviceaspecten van onze dienst-
verlening voortdurend tegen elkaar af te wegen. Uiteraard zonder de zorg 
voor het milieu daarbij uit het oog te verliezen. Zodat kostenbesparing en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan. 

Ook een kritische blik op onze eigen organisatie ontbrak in 2011 niet. We 
ontwikkelden de organisatiestructuur verder door, om nog effectiever, 
efficiënter en klantgerichter te kunnen werken. Daarnaast stond verdie-
ping en verbreding van vakmanschap en competenties centraal. Want 
alleen met een gedegen uitrusting kunnen onze medewerkers gericht 
inspelen op de wensen van opdrachtgevers. Ook in 2012 blijven we onze 
organisatie op deze manier verder doorontwikkelen, want een geoliede 
machine is een eerste vereiste om de markt goed te bedienen.

Mijn dank gaat uit naar Christof Delatter (VVSG), Hans Groenhuis 
(ROVA), Peter van Heeswijk (Dar), Ad Lansink en Herman Snellink 
(SITA NEWS) voor het belangeloos delen van hun visie. Ook bedank ik 
Kringloop Midden-Holland voor het gebruik van de stoelen uit hun showroom. Al met al een 
sterk staaltje krachtenbundeling, dat heeft geleid tot een eindresultaat om trots op te zijn.

Tot slot vraag ik uw speciale aandacht voor het kunstwerk op de pagina hiernaast van Pascal 
Luttger. De stoel is nog leeg. Wilt u plaatsnemen? Graag nodig ik u uit om uw visie met ons te 
delen.

Leendert van Bloois
Algemeen directeur
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KENGETALLEN EN TrENds

Betreft 2010 2009 2008 2007

aantal geplaatste aandelen 456.855 456.855 440.593 368.134

eigen vermogen per aandeel (x € 1) 24,93 24,17 24,02  23,57

nettowinst per aandeel (x € 1) 1,87 1,84 3,24  4,17 

rentabiliteit in % 7,5% 7,6% 13,5% 17,7%

current ratio 1,30 1,44 1,60  1,55 

solvabiliteit in % 49,6% 51,8% 48,4% 36,6%

nettowinst (x € 1.000) 854 841 1.429  1.534 

omzet (x € 1.000) 42.677 41.546 40.808  38.423 

eigen vermogen (x € 1.000) 11.388 11.041 10.582  8.676 

balanstotaal (x € 1.000) 22.982 21.294 21.851  23.682 

aantal werknemers (ultimo verslagjaar) 170 159 147  146
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de volksgezondheid. Uitdaging was het op een zoda-
nige manier wegwerken van het afval dat de bevol-
king er geen last van had. Dat storten van het afval 
ging heel wat jaren goed, maar de bevolkingsdicht-
heid nam toe, er ontstond ruimtegebrek en het milieu 
kwam op de agenda te staan. Tussen de jaren 60 en 
90 van de vorige eeuw vond de tweede transitie 
plaats.”

miLiEuvriENdELiJK vErwErKEN
Er ontstond meer en meer het besef dat het storten 
van afval niet meer van ‘deze tijd’ was. De focus 
kwam te liggen op het scheiden en apart verwerken 
van afvalsoorten. Lansink vertelt hoe hij in de breedte 
werd aangetrokken tot dit domein. “Ik werkte als 
biochemicus bij UMC St Radboud. Daar onderzocht ik 
de mogelijkheden van het verbranden van het zieken-
huisafval. Daarnaast was ik als gemeenteraadslid 
van Nijmegen betrokken bij de discussie om de stort-
locatie te verplaatsen naar een locatie buiten de 
gemeente.”

GEzoNd vErsTANd
Lansink beet zich vast in de materie en zo ontstond 
de ‘Ladder van Lansink’. Prinses Laurentien van 
Oranje noemt de ladder het vehikel van het gezonde 
verstand. “Het is een eenvoudig en simpel model, 
waarvoor ik in 1979 de aandacht van de minister 
vroeg. Vanwege zijn terughoudendheid diende ik de 
motie in, die met algemene stemmen werd aangeno-
men. De motie werd in 1993 ingebouwd in de Wet 
milieubeheer. In LAP 2002-2012 is de ladder verder 
verfijnd. In 2008 is de voorkeursvolgorde van afval-
verwerkingsmethoden van de ladder ook vastgelegd 
in de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen.”

KriNGLoop sLuiTEN
Vandaag de dag staan we aan het begin van transitie 
nummer drie, waarin het sluitend krijgen van de 
kringloop het hogere doel is. Lansink stelt dat we een 
heel eind kunnen komen bij het sluitend krijgen van 
de kringloop. “Dan moeten alle partijen het hogere 
doel omarmen en dan moeten we in de volle breedte 
kritisch blijven. We hebben de zaken in Nederland 
goed georganiseerd en er is een goede infrastructuur 
om de kringloop sluitend te krijgen. Maar de Neder-
landse overheid mag best stelliger zijn in haar regel-
geving, ook in lastige jaren. Nu zie je teveel dat de 
economie de ecologie in de weg staat. Er is bijvoor-
beeld een overcapaciteit aan verbranding, aanbie-
ders duiken onder de kostprijs en voor we er erg in 
hebben zakken we zonder pardon een niveau op de 
ladder. Overigens moeten producenten en consu-
menten ook kritisch blijven op zichzelf. Producenten 
kunnen afval voorkomen door te investeren in levens-
duurverlenging en al bij de inkoop- en ontwerpfase 
focussen op kwantitatieve en kwalitatieve preventie 
en nuttige toepassing. Consumenten kunnen hun 
steentje bijdragen door het afval zoveel als mogelijk 
gescheiden aan te bieden en door bewust in te 

“De Nederlandse
overheid mag best 
stelliger zijn in 
haar regelgeving”

Een door hem in 1979 ingediende en aangenomen 
motie zou een blijvend stempel drukken op het 
Nederlandse afvalverwerkingsbeleid. Zijn ladder 
werd de standaard en ligt aan de basis van het Lan-
delijk afvalbeheerplan (LAP). Het ‘sprekersgestoel-
te’ is voor Ad Lansink.

Lansink stelt zichzelf voor als iemand die graag in de 
breedte leeft. “De breedte van het leven heb je 
immers zelf in de hand in tegenstelling tot de lengte”, 
stelt de voormalig politicus. Het verklaart zijn loop-
baan en zijn interesse in onder andere politiek, duur-
zaamheid en kunst. Eén van de kunstwerken in zijn 
huis is zeer treffend voor dit gesprek: een ladder. 
“Het kan geen toeval zijn dat ik op dat object stuitte 
in een galerie.” 

TrANsiTiEs
Voordat Lansink de ladder opklimt, neemt hij ons 
mee terug in de tijd. “In de eerste helft van de twintig-
ste eeuw werd afvalbeheer in Nederland een belang-
rijk thema. Aanleiding voor deze eerste transitie was 

> De stoel
Voor het aandragen van kandidaten voor het 
‘sprekersgestoelte’ gaat Lansink ook de breedte 
in. “Econoom Herman Wijffels is momenteel 
hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke 
verandering aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft 

een bijzondere visie op de derde transi-
tie. Vraag prinses Laurentien van Oranje 
hoe we kinderen kunnen betrekken bij 
het grondstoffenvraagstuk. Laat Stef 
Kranendijk van Desso vertellen hoe dit 

bedrijf het Cradle to Cradle-principe 
toepast in haar innovatiestrategie. 
En vergeet Mariël Bisschops niet. 
Zij is initiatiefnemer van Stichting 

Neverending Art en laat samen met 
andere aangesloten kunstenaars zien 
hoe zij de kringloop sluitend maken 
met prachtige creaties.”

 Ad Lansink:
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> Ad Lansink was, na een periode als fractie-
voorzitter in de Nijmeegse gemeenteraad, 
namens het CDA van 1977 tot 1998 lid van de 
tweede Kamer. 
Hij hield zich bezig met een veelheid aan onder-
werpen, waaronder milieu, energie, hoger 
onderwijs, studiefinanciering en volksgezond-
heid. In 1979 diende Lansink een motie in met 
als uitgangspunt dat bij afvalbeleid prioriteit 
gegeven moet worden aan de meest milieuvrien-
delijke verwerkingswijze. De ‘Ladder van Lan-
sink’ was geboren. Deze standaard op het gebied 
van afvalbeheer brengt een rangorde aan op het 
gebied van afvalverwerkingsmethoden, met ach-
tereenvolgens preventie, producthergebruik, 
materiaalhergebruik, verbranden en tot slot als 
minst wenselijke optie storten. Kijk voor meer 
informatie op www.kracht-van-de-kringloop.nl of 
google naar de Ladder van Lansink. 

kopen. Dat laatste lijkt een inkopper. Maar laatst 
vroeg ik op een congres wie van de aanwezigen een 
mobiele telefoon had. Dat bleek een aanzienlijk deel. 
Toen vroeg ik wie de afgelopen vijf jaar een nieuw 
model telefoon had aangeschaft. Dat aantal was 
ongeveer gelijk. Ik bedoel maar.”

KuNsT
Lansink benadrukt dat het volledig sluitend krijgen 
van de kringloop een utopie is, omdat er altijd vraag 
zal zijn naar fossiele brandstoffen. Hij geeft drie prak-
tische voorbeelden. “We willen nu eenmaal blijven 
vliegen naar verre oorden voor mooie vakanties. Dat 
lukt niet met duurzame energie. En je kunt wel 
heel veel zonnepanelen willen plaatsen, 
maar eens is er eenvoudigweg niet 
voldoende ruimte meer om aan 
de vraag te voldoen. Een ander 
voorbeeld: de eindigheid van 
papiervezels.” Lansink sluit 
af met een knipoog naar zijn 
andere passie waar hij het 
gesprek mee begon. “De sleu-
tel tot een gesloten kringloop 
ligt misschien wel in de kunstwe-
reld. Steeds meer kunstenaars 
nemen de gesloten kringloop 
als vertrekpunt voor hun werk 
en van dat werk kunnen 
wij eeuwig genie-
ten.”
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sTrucTuur

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

oNzE visiE 
Om optimaal te kunnen inspelen op de behoeften van onze 
opdrachtgevers, zijn we publiek georiënteerd en privaat geor-
ganiseerd. We bieden integrale dienstverlening op het gebied 
van afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte. We zijn 
zowel regisseur als uitvoerder. Hiermee onderscheiden we ons 
ten opzichte van onze concurrenten.

Wij streven naar groei. Want we vinden continuïteit belangrijk 
voor al onze stakeholders. We willen onze dienstverlening aan 
opdrachtgevers uitbouwen en ontplooiingskansen bieden aan 
onze medewerkers. Maatschappelijk verantwoord onderne-
men is een belangrijke toetssteen in ons dagelijks handelen. 

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

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. 

In de jaren negentig ontstaan de eerste initiatieven tot onder-
zoek naar gezamenlijke inzameling. In 2000 besluiten het GVB 
en de reinigingsdiensten van de gemeenten Bodegraven, Bos-
koop, 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 Dienst Beheer van de 
gemeente Gouda over. Deze overname leidt tot een verbreding 
van het takenpakket. Naast taken op het gebied van afvalbe-
heer levert Cyclus sindsdien ook diensten op het gebied van 
het beheer van openbare ruimten en (bedrijfs)terreinen. 

Sinds 1 april 2010 werkt Cyclus volgens nieuwe organisatieprin-
cipes in een andere, procesgerichte organisatiestructuur. Hier-
mee werkt Cyclus aan een professioneel, klantgericht en con-
currerend bedrijf, waar financieel rendement hand in hand gaat 
met de zorg voor milieu en medewerkers. 

profiELschETs

oNzE KErNAcTiviTEiT
Cyclus staat voor integraal beheer van de openbare ruimte en 
(bedrijfs)terreinen: het samenspel tussen afvalbeheer ener-
zijds en het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte en 
(bedrijfs)terreinen anderzijds. Wij adviseren onze opdrachtge-
vers hierover - ook in regionaal verband - en voeren het brede 
palet aan diensten dat hieronder valt uit.

oNzE AANpAK
Cyclus is publiek georiënteerd en privaat georganiseerd. We 
benutten dit hybride karakter om de maatschappelijke taak van 
onze opdrachtgevers zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij 
hechten wij belang aan duurzame ontwikkeling. Wij houden bij 
onze ondernemingsactiviteiten rekening met een goede balans 
tussen milieu-, sociale en economische aspecten.

oNzE missiE 
Wij dragen bij aan een schoon en veilig leefmilieu. Gemeenten 
zijn onze belangrijkste opdrachtgevers. Wij helpen onze 
opdrachtgevers bij het afvalbeheer en het beheer van de open-
bare ruimte. Dat doen wij op deskundige, efficiënte en duurza-
me wijze en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Onze 
vakbekwame medewerkers stellen de opdrachtgevers en het 
gewenste resultaat voorop.

Cyclus N.V. handelt onder de bedrijfsnaam Cyclus en is gespecialiseerd in het integraal beheer van de openbare ruimte en 

afvalbeheer. Cyclus werkt in opdracht van gemeenten en bedrijven in de regio’s Midden-Holland en Rijnstreek aan een 

schone, hele en veilige leefomgeving voor ruim 390.000 inwoners.
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sTrucTuur
AANdEELhoudErs
Cyclus is een naamloze vennootschap. De aandelen van Cyclus 
zijn eind 2011 in handen van de volgende veertien gemeenten 
in de regio’s Midden-Holland en Rijnstreek: Alphen aan den 
Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, 
Kaag en Braassem, Nederlek, Nieuwkoop, Ouderkerk,  
Rijnwoude, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas.

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

BEsTuur

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Cyclus houdt toezicht 
op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van 
zaken in de vennootschap. Daarnaast staan de commissaris-
sen het bestuur terzijde met advies. De RvC is evenwichtig 
samengesteld met inachtneming van een door de aandeel-
houders van de vennootschap opgestelde profielschets.

De RvC bestond tot 3 februari 2011 uit de volgende leden:
H.J. Beltman, voorzitter
C.J.J. de Kruijf, vice-voorzitter en secretaris
E.C.M. Roodvoets
J. Warners

In 2010 besloot de Algemene Vergadering van Aandeelhou-
ders de RvC om te vormen tot een RvC van vijf leden, die niet 
als wethouder actief zijn bij de aangesloten gemeenten. In 
dat kader traden in 2010 reeds drie commissarissen af. De 
overige leden van de RvC traden op 3 februari 2011 af na een 
verschil van inzicht met de Algemene Vergadering van Aan-
deelhouders omtrent de aansturing van Cyclus Elmina Plastic 
Recycling Ltd.. 

Op 28 april 2011 benoemde de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders de volgende personen tot commissaris:
J.H.A.A. Prins, voorzitter
J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris
W. Bontes
G. Mastenbroek
J. van Zwol

Statutair directeur
L.T. van Bloois

De algemeen directeur is statutair belast met de leiding van 
de vennootschap, de Raad van Commissarissen houdt toe-
zicht.

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

AdviEsorGANEN
Cyclus werkt met een aantal adviesorganen op het gebied van 
afvalbeleid, uitvoering en financiën, waarin vertegenwoordi-
gers van de veertien 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 28 
vertegenwoordigers van gemeenten en vergadert in twee gre-
mia, één op ambtelijk en één op bestuurlijk niveau.

Financiële commissie
De financiële commissie adviseert en/of informeert de gemeen-
ten in hun rol als aandeelhouder. De financiële commissie 
bestaat uit veertien financieel deskundige ambtenaren.

Structuur Cyclus N.V.

Algemene 
Vergadering 

Aandeelhouders

Raad van 
Commissarissen

Directie
Cyclus

Adviesorgaan
Regionaal

Afvalbeleid

Financiële
Commissie

iNTErNE orGANisATiE
De interne organisatie van Cyclus rust op twee pijlers: de afdelin-
gen Operations en Financiën & Middelen. Het primaire proces 
van Cyclus is georganiseerd in de afdeling Operations. Relatiebe-
heer is het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en inwoners. 
Onderzoek, ontwikkeling, werkvoorbereiding en advies is 
gebundeld in het Expertisecentrum. Het beheer van de openbare 
ruimte wordt integraal uitgevoerd door de vakteams van Uitvoe-
ring. Het primaire proces wordt ondersteund door diverse afde-
lingen die vallen onder de afdeling Financiën & Middelen.

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 pro-
ject wordt door Cyclus geleid. Door het Ministerie van Econo-
mische Zaken in Den Haag (EVD) is subsidie toegekend. Het 
project is ondergebracht in een daartoe opgerichte vennoot-
schap, Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd., waarin Cyclus een 
meerderheidsbelang heeft van 90%. De overige aandelen zijn 
ondergebracht bij een Ghanese partner. In februari 2012 ver-
koopt Cyclus N.V. haar belang aan haar Ghanese partner Van-
hold Construction Limited.

profiELschETs
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Typisch vLAAms
Voor twee bijzondere ingrediënten van het recept 
neemt Delatter ons mee terug in de tijd. “Het was 
Napoleon die het afval uit de straten wilde hebben en 
gemeenten daartoe opdracht gaf. Gemeenten stort-
ten het vuil toen op plaatsen buiten de bebouwing. In 
de jaren zeventig van de vorige eeuw werden die 
stortlocaties echter een probleem, mede omdat 
Vlaanderen uitgroeide tot één van de meest dichtbe-
volkte gebieden in de Europese Unie. Dat probleem is 
een belangrijke onderlegger van het huidige beleid. 
De andere onderlegger is de politieke situatie in de 
jaren tachtig. Het Vlaamse gewest kreeg toen voor 
het eerst een aantal duidelijke autonome bevoegdhe-
den, zoals milieubeleid. Dit Vlaamse bestuur was 
ambitieus en wilde zich op verschillende thema’s 
profileren, ook ten opzichte van Wallonië. Eén van die 
thema’s was afval.”

uNiEKE AfsprAKEN
Eén en ander leidde tot strenge regels vanuit het cen-
traal gezag. “Zo zijn er marges vastgesteld waarbin-
nen de tarieven moeten liggen. En in onze wetgeving 
ligt bijvoorbeeld vast dat een individuele gemeente 
maximaal 180 kilo restafval per inwoner per jaar mag 
produceren. Hierop wordt gestuurd met financiële 
prikkels vanuit de centrale overheid. Deze regelge-
ving is uniek in Europa. En we gaan nóg een stap ver-
der met het Convenant voor Milieu- en Natuurbeheer 
uit 1991. Gemeenten die ambitieuzere doelen stellen 
dan de landelijke doelstelling, kunnen rekenen op 
inhoudelijke en financiële ondersteuning. Bijvoor-
beeld om te investeren in containerparken. Wist u dat 
er in Vlaanderen per 17.000 inwoners één container-
park is? Ter vergelijking: in Nederland is de regel één 
afvalbrengstation op 42.000 inwoners.”

iNzAmELiNG AAN huis
Selectieve huis aan huis inzameling is de norm in 
Vlaanderen. “Zo moet papier minimaal eens per 
maand huis aan huis ingezameld worden, net als 
PMD dat staat voor plastic flessen en flacons, metaal 
en drankenkartons. Restafval moet minimaal eens 
per twee weken worden ingezameld en in een aantal 
regio’s zijn gemeenten verplicht hun inwoners te faci-
literen bij en voor te lichten over thuiscompostering. 
Glas, grof huishoudelijk afval en textiel worden ook 
apart huis aan huis ingezameld. Gemeenten zijn 
daarnaast verplicht samen te werken met kringloop-
centra, die op afroep bruikbare spullen aan huis 
ophalen. Daarnaast zijn er in sommige stedelijke ker-
nen ook nog brenglocaties in de wijken.” 

difTAr
Delatter verbaast zich over de Diftar-discussies in 
Nederland. “In Vlaanderen zijn gedifferentieerde 
tarieven verplicht. Gemeenten zijn wel vrij in de 
manier waarop ze Diftar invullen. Weerstand bij inwo-
ners? Daar moeten bestuurders overheen stappen. 
Onderzoeken tonen aan dat de eventuele weerstand 

“In Vlaanderen zijn
 gedifferentieerde
 tarieven verplicht”

Het Vlaamse afvalbeleid is koploper in Europa. Een 
prestatie van formaat om jaloers op te worden. 
Reden te meer om af te reizen naar Brussel om het 
recept te achterhalen. Het woord is aan: Christof 
Delatter van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG).

De aftrap gaat over de wijze waarop de inzameling 
en verwerking van het huishoudelijk afval in Vlaan-
deren georganiseerd zijn. “De meeste gemeenten 
werken daarvoor samen in intercommunales, die 
goed te vergelijken zijn met de gemeenschappelijke 
regelingen in Nederland. De intercommunales voe-
ren het werk zelf uit of besteden het aan op de 
markt, dat verschilt per intercommunale. Ze wisse-
len kennis en ervaring uit in Interafval, dat weer 
onderdeel is van de VVSG. Vergelijk Interafval voor 
het gemak met de Nederlandse NVRD en de VVSG 
met de VNG.”

> De stoel
Christof Delatter is gretig bij het aanwijzen van 
kandidaten om ook eens plaats te nemen op de 
stoel. “Ik ben benieuwd naar de visie van 
staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur 
en Milieu. Wat houdt hem tegen om de produ-
centen nu eens écht verantwoordelijk te maken 
voor afval? Een andere vraag die mij bezig-
houdt en die ik niet aan één persoon in het bij-
zonder kan stellen, is waarom Nederland het zo 
ver heeft laten komen qua overcapaciteit aan 
verbrandingsinstallaties.”

> De stoel
Christof Delatter is gretig bij het aanwijzen van 

 Christof Delatter:
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> Christof Delatter werkt als stafmedewerker 
Milieu bij de Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten in Brussel. 
De VVSG is het steunpunt en de belangenbe-
hartiger van lokale besturen voor allerhande 
beleidsthema’s. Het thema afval staat bij de 
VVSG op de agenda van Interafval, waar 
Delatter coördinator van is. Interafval is in 
1996 opgericht om informatie uit te wisselen 
en ervaringen te delen over actuele dossiers 
binnen het lokale afvalbeleid. In Interafval zijn 
naast de VVSG de 25 afvalintercommunales 
van Vlaanderen vertegenwoordigd. De Vlaam-
se gemeenten hebben zich in deze interge-
meentelijke samenwerkingsverbanden geor-
ganiseerd voor het verantwoord inzamelen 
en verwerken van huishoudelijk afval. Kijk 
voor meer informatie op www.vvsg.be en 
www.interafval.be.

bij invoering van Diftar na een jaar zo goed als ver-
dwenen is. Sterker nog: in Vlaanderen vinden inwo-
ners Diftar een recht. Ze willen zelf vat hebben 
op hun afvalkosten en handelen daarnaar. 
Inwoners willen niet langer betalen voor 
andere, grotere vervuilers. Vergelijk 
het met elektriciteit en water: men-
sen willen betalen voor deze 
diensten en gaan er daarom 
wellicht zuiniger mee om.”

smAAKmAKErs
Terug naar het recept voor 
succesvol afvalbeleid. Er zijn 
veel ingrediënten de revue 
gepasseerd. Delatter sluit af met 
een paar subtiele smaakmakers. 
“Inwoners moeten goed gefacili-
teerd worden. Daarom zie ik 
mogelijkheden voor ondergrond-
se containers in stedelijk gebied, 
maar kan die methodiek niet op 
tegen aan huis inzameling in 
meer landelijk gebied. Daarnaast 
is een goede voorziening er een-
tje op maat. Daarom heb ik mijn 
twijfels over het grootschalig uit-
rollen van uniforme systemen en 
ben ik voorstander van het betrek-
ken van lokale overheden bij het 
inrichten van regionaal en landelijk 
afvalbeleid. De lokale overheden heb-
ben immers de maatschappelijke voe-
ling en weten als geen ander hoe inwo-
ners het gerecht opgediend willen 
hebben.”
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De economische recessie zette door in 2011. Net als voorgaand jaar bleef de focus hierdoor meer liggen op economische 

aspecten en minder op sociale en milieuaspecten. Zo was zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven sprake van fusies en 

werden er grote bezuinigingsoperaties uitgevoerd. Prijzen stonden onder druk en innovaties waren veelal gericht op effici-

ent en effectief werken. 

dirEcTiEvErsLAG

mArKT EN KLANT
Ook in de markt waarop Cyclus actief is, telden economische 
aspecten zwaar mee in de besluitvorming. Gemeenten – waar 
Cyclus zich ook in 2011 voor het overgrote deel op concentreer-
de – onderzochten en concretiseerden fusiemogelijkheden en 
verzelfstandigden hun uitvoerende diensten. Bij aanbestedin-
gen was prijs het sleutelbegrip.

Afvalbeheer
In de afvalbranche daalden de verwerkingstarieven aanzienlijk. 
Dit kwam niet alleen door de prijsdruk, maar ook door een 
overcapaciteit bij de verbrandingsinstallaties. Vanuit kosten-
perspectief wordt verbranding dan interessanter dan scheiding 
en preventie, maar de betrokken partijen namen hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. De branche ontwikkelde 
technieken door om afvalstoffen zoveel als mogelijk direct 
weer als grondstoffen in te zetten in productieprocessen en zo 
vorm te geven aan het Cradle-to-Cradle principe. Ze investeer-
de bovendien in voorzieningen om afvalscheiding te stimule-
ren. Voor waardevolle afvalstromen zijn er dan faciliteiten met 
een hoger serviceniveau en is er soms zelfs sprake van een 
beloning. Denk aan de invoering van papiercontainers, breng-
locaties met spaarsystemen, gedifferentieerde tarieven en 
gespiegeld inzamelen.
In de Cyclus-regio was sprake van tariefveranderingen in de 
multilaterale samenwerkingsovereenkomst met de veertien 
deelnemende gemeenten. De Europese aanbesteding voor de 
verwerking en het transport van restafval en grof huishoudelijk 
afval leidde tot een aanzienlijke tariefdaling vanaf 2012 binnen 
deze samenwerkingsovereenkomst. Ook de tarieven voor het 
verwerken van de monostromen van de afvalbrengstations 
daalden aanzienlijk na de aanbesteding.
Cyclus sloot in 2011 twee nieuwe dienstverleningsovereenkom-
sten voor inzameling en reiniging af voor tien jaar met de 
gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Kaag en Braassem. De 
overeenkomst met laatstgenoemde gemeente leidde boven-
dien tot een uitbreiding van het werkareaal. Met een aantal 
andere opdrachtgevers bereidde Cyclus nieuwe dienstverle-
ningsovereenkomsten voor.

Beheer openbare ruimte
Bij het beheer van de openbare ruimte (BOR) zorgde de reces-
sie voor een landelijke trend. Gemeenten zagen hun budgetten 
verkleinen en acteerden daarop. Ze deden concessies aan de 
beeldkwaliteit, selecteerden aannemers voor het beheer van 
de openbare ruimte meer en meer op prijs en maakten in min-
dere mate afspraken op basis van budgetten en/of frequenties 
en meer op basis van beeldkwaliteit. Grote gemeenten hielden 

het beheer van de openbare ruimte grotendeels in huis, mid-
delgrote en kleinere gemeenten besteedden steeds meer 
taken uit. Daarbij kiezen middelgrote gemeenten ervoor de 
beleidsafdeling te behouden en alleen de uitvoerende taken 
buiten de deur te zetten. Vooral kleinere gemeenten onder-
zochten samenwerkingsverbanden om óók de beleidsontwik-
keling efficiënter vorm te geven.
Cyclus voerde het beheer van de openbare ruimte, inclusief 
gladheidbestrijding uit voor de gemeente Gouda. In 2011 is 
gezamenlijk opgetrokken bij het ontwerpen van een aange-
paste beheeraanpak om het gewijzigde beleid van de 
gemeente vanwege de bezuinigingtaakstelling te realiseren. 
Cyclus voerde bovendien verkennende gesprekken met ande-
re gemeenten over het beheer van (delen van) de openbare 
ruimte.

Herwaardering publieke functie
Het naar de markt brengen van overheidsdiensten is en blijft de 
komende jaren een ontwikkeling. Tegelijkertijd is sprake van 
een herwaardering van de publieke functie. Gemeenten moe-
ten bezuinigen, maar willen en kunnen hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor mens en milieu niet naast zich neer- 
leggen. Daarom is er belangstelling voor organisatievormen als 
gemeenschappelijke regelingen en overheidsgedomineerde 
bedrijven. Zo houden gemeenten regie en invloed, blijft er 
sprake van lokale gebondenheid en ligt de nadruk niet alleen 
op financieel maar juist ook op maatschappelijk rendement. De 
gemeenschappelijke regelingen en overheidsgedomineerde 
bedrijven kopen op hun beurt scherp in bij commerciële partij-
en en breiden de afvalbeheerdiensten uit met diensten voor het 
beheer van de openbare ruimte. Dit levert de organisaties meer 
omzet op. De opdrachtgevers profiteren van het synergievoor-
deel, dat het bundelen van complementaire werkzaamheden 
met een kort cyclisch effect met zich meebrengt. Bovendien 
delen alle partijen mee in de winst.
Cyclus wil in een beheersbaar tempo groeien en wil haar meer-
waarde als overheids-NV met een integraal producten- en dien-
stenpakket daarom beter onder de aandacht brengen. Ook is er 
behoefte aan intensiever contact met externe stakeholders. Dit 
komt mede door ontwikkelingen bij overheden en in de bran-
che waarin Cyclus acteert. Daarom zal Cyclus in 2012 investeren 
in meer communicatie met haar aandeelhouders en (potentië-
le) opdrachtgevers en bovendien een klanttevredenheidson-
derzoek uitvoeren.

dirEcTiEvErsLAG
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producT EN profEssiE
De diverse producten en diensten van Cyclus maken onderdeel 
uit van het integrale concept. We kiezen voor integrale dienst-
verlening, omdat afvalbeheer en het beheer van de openbare 
ruimte op die manier effectief en efficiënt worden ingericht. De 
integrale dienstverlening zelf levert rechtstreeks een bijdrage 
aan doelmatig werken. Een groot deel van de ontwikkelingen 
bij Cyclus werd in 2011 naast kwaliteitsoverwegingen ingege-
ven door efficiencyoverwegingen. 

Afvalbeheer
Het vertrekpunt voor afvalbeheer was het eerder vastgestelde 
Meerjarenbeleidplan Huishoudelijk afval 2009-2021 (MJBP), 
dat was opgesteld op basis van de hergebruikdoelstellingen uit 
LAP2. 
Het jaar 2011 begon met het inlijven van een regionaal beleids-
instrument, afgeleid van het MJBP, te weten de nieuwe accepta-
tievoorwaarden voor huishoudelijk afval op de afvalbrengstati-
ons. Cyclus heeft in 2011 op verzoek van het Adviesorgaan 
Regionaal Afvalbeleid (ARA) het MJBP geactualiseerd en gecon-
cretiseerd in een praktisch visiedocument. Met dit document 
kunnen gemeenten hun afvalbeleid richten en inrichten. Boven-
dien is direct inzichtelijk welke instrumenten ingezet kunnen 
worden om beleidskeuzes te concretiseren en welke invloed 
deze instrumenten hebben op de pijlers kosten, milieu en ser-
vice uit de afvaldriehoek. Voor de instrumenten gedifferenti-
eerde tarieven en papiercontainers maakte Cyclus in 2011 
informatiedocumenten voor de ARA. Zo’n zelfde document 
levert Cyclus in 2012 op voor ondergrondse containers.
Gemeenten in de regio willen meer grip krijgen en sturen op 
gescheiden inzameling. Daarom ondersteunde Cyclus gemeen-
ten bij hun voorbereidingen om containermanagement in te 
voeren. Er was veel interesse voor de minicontainer voor papier 
en meerdere gemeenten maakten in 2011 de overstap naar 
ondergrondse verzamelcontainers of bereidden deze overstap 
voor.
De verdere ontwikkeling van de inzameling van kunststof ver-
pakkingsafval wierp in 2011 haar vruchten af. Het overgrote 
deel van de gemeenten intensiveerde de plastic inzameling van 
eens per vier naar eens per twee weken. Negen gemeenten 
haakten bovendien met hun communicatiebudget voor kunst-
stof verpakkingsafval uit het Afvalfonds aan bij de regionale 
voorlichtingscampagne van Cyclus, die in 2012 wordt voorge-
zet. Mede hierdoor haalde het overgrote deel van de gemeen-
ten de landelijke doelstelling van 15,1 kilo plastic per huishou-
den. Cyclus volgt de ontwikkelingen rondom de 
productenverantwoordelijkheid in 2012 op de voet om daar in 
de inzameling van en communicatie over plastic afval goed op 
te kunnen anticiperen.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de optimalisatieslag in 
de planning en de inzamelroutes. De afgelopen jaren is de inza-
melplanning van Cyclus uitgebreid door de komst van meer 
opdrachtgevers en de invoering van plastic inzameling. In 2011 
heeft Cyclus deze planning zorgvuldig tegen het licht gehouden 
en aangepast voor een meer evenwichtige inzet van mensen en 
inzamelvoertuigen en een logischer inzamelschema per 
gemeente. Voor 2012 zal een vergelijkbare slag gemaakt  
worden bínnen de routes, want door de invoering van andere 
inzamelmethodieken, zoals de zijlader en ondergrondse  
containers, moeten routes nu anders ingedeeld worden.

In 2011 is veel gebruikgemaakt van het schaalvoordeel en de 
bijbehorende inkoopkracht die Cyclus haar opdrachtgevers 
biedt. Eerder in dit verslag werd de tariefsverlaging voor het 
verwerken en transporteren van restafval en grofvuil en het 
verwerken van de monostromen op de afvalbrengstations al 
genoemd. Andere noemenswaardige inkooptrajecten waren 
die voor ondergrondse containers, minicontainers en zout. 
Gemeenten maakten hier direct gebruik van. Bodegraven-
Reeuwijk en Zuidplas namen bijvoorbeeld ondergrondse con-
tainers af en Kaag en Braassem maakte gebruik van de raam-
overeenkomst voor minicontainers. Een ander voorbeeld is de 
implementatie van de digitale afvalkalender. Inwoners van het 
overgrote deel van onze klantgemeenten vinden sinds 2012 op 
deze regionale webapplicatie op maat informatie over afvalin-
zameling en -scheiding. 

Beheer openbare ruimte
Cyclus is in 2011 voor al haar producten en diensten op het 
gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte over-
gegaan op beeldgericht werken, ook wat gladheidbestrijding 
betreft. Bij beeldgericht werken maken opdrachtgever en 
opdrachtnemer met elkaar gedetailleerde kwaliteitsafspraken 
over de verschillende aspecten van de openbare ruimte. Deze 
aanpak maakt het vervolgens mogelijk om heel gericht capaci-
teit te bepalen en de daarbij behorende kosten inzichtelijk te 
maken. Bovendien vergemakkelijkt het de communicatie tus-
sen opdrachtgever en opdrachtnemer en hun achterban.
Hiertoe optimaliseerde Cyclus haar bestekken, werkplannen, 
kostenmodellen en opleidingen voor alle betrokken medewer-
kers. Ook maakte de organisatie de overstap naar digitaal 
schouwen, waardoor er sneller betere managementinformatie 
beschikbaar is om de uitvoering op maat aan te sturen en aan 
opdrachtgevers te rapporteren over de gemaakte resultaataf-
spraken. Deze instrumentontwikkeling is nodig om het inte-
graal beheer van de openbare ruimte optimaal te kunnen uitrol-
len in de regio.
In 2011 voerde KPMG een onderzoek uit in opdracht van Cyclus 
en de gemeente Gouda naar het dagelijks beheer van de open-
bare ruimte in Gouda. Geconcludeerd werd dat de afgesproken 
efficiëntieslag is gerealiseerd en dat het dagelijks beheer van 
de openbare ruimte qua werkzaamheden is uitgebreid sinds 
het is ondergebracht bij Cyclus. Uit het onderzoek kwam ook 
een aantal aanbevelingen, onder andere over het aanscherpen 
van de communicatie en de contractafspraken, om de samen-
werking verder te verbeteren.

orGANisATiE EN middELEN
Cyclus wil effectiever, efficiënter en klantgerichter werken van-
wege de doelstelling van het bedrijf om de marktpositie bij 
huidige en nieuwe opdrachtgevers te behouden en te verstevi-
gen. Om de andere werkwijze te realiseren voerde Cyclus eer-
der al onder de noemer Klant & Kwaliteit een andere organisa-
tiestructuur in en werden operational excellence, procesgericht 
werken en management by objectives de leidende aansturings-
principes. 

Resultaatgericht werken
In 2011 vertaalde het management de doelen en ambities van 
het bedrijf in afdelings- en teamplannen, die met elkaar het 
jaarplan 2011 vormden. Cyclus werkte de organisatiestructuur 
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verder uit op basis van nieuwe inzichten. Belangrijke aan-
dachtspunten waren meer focus op operational excellence, 
kortere doorlooptijden in processen, het professionaliseren 
van werkvoorbereiding, directievoering en toezicht en het beter 
inrichten van Cyclus als kenniscentrum. De positieve effecten 
van deze veranderingen zullen in 2012 zichtbaar moeten wor-
den. Ook ontwikkelde en implementeerde het bedrijf instru-
menten, die nodig zijn om de organisatieontwikkeling verder 
vorm te geven. Denk aan instrumenten voor de administratieve 
organisatie en interne beheersing. Een ander groot project is 
het upgraden van de ICT omgeving op basis van de strategische 
ICT visie voor goede informatievoorziening en informatiestro-
men. In 2012 maakt Cyclus een pakketkeuze voor de implemen-
tatie van een ERP-systeem. De aanpassingen in ICT zijn niet 
alleen nodig voor de organisatieontwikkeling, maar zijn ook 
een direct gevolg van klantwensen op het gebied van informa-
tievoorziening en dienstverlening waar digitalisering en mecha-
nisering een belangrijke rol spelen, zoals Diftar, containerma-
nagement en het strooimanagementsysteem.
In 2012 zal ook geïnvesteerd worden in vernieuwing van het 
wagenpark. Zo’n tien voertuigen van de vloot worden vervan-
gen. Voor meer grip op onder andere onderhoudskosten en 
brandstofverbruik schafte Cyclus voor een deel van de voertui-
gen in 2011 TomTomWorkx aan. In 2012 worden meer voertui-
gen voorzien van dit systeem. Bovendien wordt de electronica 
in de voertuigen zelf gemodificeerd en gaat het bedrijf een pilot 
met aardgas uitvoeren. Het investeren in nieuwe containers 
voor de afvalbrengstations en overlaadstations startte in 2011 
en wordt vervolgd in 2012.

Huisvesting
De huisvesting van Cyclus moet als strategisch bedrijfsmiddel 
optimaal bijdragen aan het functioneren van de organisatie en 
de ambitie en groei van het bedrijf en een effectieve en effici-
ente bedrijfsvoering ondersteunen. Daarom wil Cyclus eind 
2013 haar huidige, tijdelijke hoofdlocatie en enkele nevenloca-
ties verlaten en intrek nemen op een nieuwe locatie. Het stre-
ven van Cyclus is de nieuwe huisvesting budgetneutraal in te 
voeren. Dit kan gerealiseerd worden door een locatiekeuze met 
een centrale ligging waardoor minder transportbewegingen 
nodig zijn. Andere aandachtspunten hiervoor zijn een efficiën-
te, flexibele inrichting waardoor er mogelijkheden zijn voor 
aanpassingen en groei, nu en in de toekomst en door te focus-
sen op onderhoudsvriendelijke huisvesting.
De projectgroep leverde in 2011 het Programma van Eisen en 
het Voorlopig Ontwerp op. Het besluitvormingstraject voor de 
nieuwe huisvesting liep in 2011 enige vertraging op na het 
aftreden van de RvC. De nieuw aangestelde RvC heeft eind 2011 
ingestemd met de huisvestingsplannen. Voor het voorjaar van 
2012 staat de feitelijke aankoop van de grond en de aanbeste-
ding voor het ontwerp en realisatie van het terrein en de pan-
den gepland. In de tweede helft van 2012 vindt de gunning 
plaats, zodat hetzelfde jaar het ontwerp kan worden goedge-
keurd en kan worden gestart met de bouw.
In 2011 is één van de nevenlocaties reeds afgestoten voor opti-
malisatie van de bedrijfsvoering. Voor opslag en stalling van 
meer materiaal en voertuigen werden specifieke locaties en 
terreinen gehuurd. Op de twee overlaadstations heeft groot 
onderhoud plaatsgevonden. Ook voor de komende jaren staat 
revisiewerk voor deze stations gepland om te zorgen dat deze 

locaties aan de eisen van deze tijd blijven voldoen. Op zes 
afvalbrengstations zijn maatregelen genomen om te blijven 
voldoen aan de kwaliteitsnormen voor orde en netheid.

Kwaliteit, Arbo en Milieu
Cyclus hecht bij haar bedrijfsactiviteiten grote waarde aan sys-
tematische aandacht voor Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Die 
systematische aandacht is geborgd in het integrale KAM-
managementsysteem, waar de organisatiedoelstellingen en 
-principes de onderlegger zijn, de verschillende taken binnen 
de organisatie als belangrijk vertrekpunt fungeren en waarin 
alle KAM-instrumenten zijn ondergebracht. In 2011 is het regis-
ter met alle relevante wet- en regelgeving opgeleverd en is de 
risico-inventarisatie en -evaluatie omgebouwd naar een taak-
gerichte, meer pro-actieve methodiek. In de RI&E worden aan 
elke taak onder andere risico’s, relevante wet- en regelgeving, 
persoonlijke beschermingsmiddelen, opleidingen en werkin-
structies gekoppeld. In 2012 wordt het KAM-managementsys-
teem uitgebreid met werkinstructies voor alle uitvoerende 
taken. 
KAM kreeg bovendien een prominentere rol in het primaire 
proces. Het maakt onderdeel uit van de afdelingsplannen, 
heeft een vaste plek gekregen in de nieuwe evaluatiesystema-
tiek voor medewerkers en is een vast onderdeel van alle werk-
instructies. Thema’s die veel aandacht kregen in 2011 waren 
Arbo in het algemeen en gedrag, zelfbewustzijn en efficiënt en 
veilig werken in het bijzonder. Eén en ander leidde tot de conti-
nuering van het VCA**-certificaat. 
De afgelopen jaren heeft Cyclus veel geïnvesteerd in kwaliteit. 
Denk aan de nieuwe organisatiestructuur en organisatieprinci-
pes, het vastleggen van alle processen en taken en de dooront-
wikkeling van het KAM-managementsysteem. In 2012 toetst 
Cyclus met behulp van interne audits of alle kwaliteitsafspra-
ken nagekomen worden en het juiste effect opleveren. De vol-
gende stap is het maken van een keuze voor een gecertificeerd 
kwaliteitsmanagementsysteem dat goed aansluit bij de 
bedrijfsactiviteiten en kwaliteitsdoelstellingen.
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“Als we écht willen
 kunnen we samen
 de keten sluitend
 maken”

De wereldbevolking groeit, het klimaat verandert 
en natuurlijke grondstoffen raken op. Tijd voor 
verdieping op duurzaamheid. Wie kan ons daar 
beter in meenemen dan een organisatie die 
milieu als core business heeft? De bühne is voor 
Herman Snellink, Directeur Waste Flow Manage-
ment van SITA NEWS. 

Wie denkt dat Snellink het begrip duurzaamheid 
slechts koppelt aan afvalverwerking heeft het mis. 
Hij beschouwt afval niet als het einde. “Met afval 
begint de circulaire economie. Of het nu gaat om 
de productie-, de gebruiks- of de afvalfase, alle 

betrokken partijen hebben de verantwoordelijk-
heid om de keten gezamenlijk slimmer en ecolo-

gischer te maken. Daarom focus ik niet alleen 
op verwerking als het om duurzaamheid 

gaat, maar pak ik daar ook de ande-
re onderdelen uit de keten bij.”

EcodEsiGN
Het eerste onderdeel dat Snellink 
aansnijdt, is de productiefase. 
“Daarbij gaat het niet alleen om 
economische, technische, ergo-
nomische en menselijke criteria, 
maar ook om milieucriteria. 
Denk bijvoorbeeld aan de mate-
rialen die je bij de productie 
gebruikt. SITA denkt mee met 
de producenten in de ontwerp-
fase van de producten via het 
principe van Ecodesign. Dit is 
een vorm van werken waarbij 
milieugerichte productont-

wikkeling centraal staat. 
Kies je voor natuurlijke 
grondstoffen of gebruik je 

in plaats van deze aard-
materialen vervangende 
materialen? En zijn de 
materialen die je 
gebruikt, makkelijk te 

scheiden en te her-
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gebruiken of zitten er veel zogenaamde stoorstof-
fen in het product die later in de keten voor proble-
men zorgen? We kunnen dus al veel verschil maken 
met productverduurzaming.”

> De stoel
Voor het uitnodigen van een spreker op de stoel 
stelt Herman Snellink staatssecretaris Frans 
Weekers van Financiën voor. “Op 1 januari 2011 
heeft staatssecretaris Weekers met het belas-
tingplan 2012 de stortbelasting afgeschaft. 
De reden hiervoor was het vereenvoudigen van 
de belastingstructuur in Nederland. Ik ben 
benieuwd hoe de staats-
secretaris deze aanpas-
sing van de regelgeving 
over de bühne brengt 
in een tijd waarin 
alle partijen juist 
alles in het werk 
stellen om de stort-
fase te elimineren 
en samenwerken 
aan duurzaamheid.”

> Herman Snellink is Directeur Waste Flow 
Management van SItA NEWS. 
SITA NEWS is het samenwerkingsverband van 
de SITA-organisaties in Nederland, Duitsland, 
België en Luxemburg en is onderdeel van 
SUEZ  ENVIRONNEMENT. Dit is het water- en 
milieu-onderdeel van de industriële groep 
GDF. Van oudsher is SITA Nederland sterk 
gericht op de inzameling en verwerking van 
bedrijfs- en huishoudelijk afval. SITA is inmid-
dels actief in de gehele afvalketen, van inza-
meling en verwerking tot recycling en herge-
bruik. De afvalmanagementonderneming met 
ruim 2.220 medewerkers, werkt voor ruim 
80.000 bedrijven en andere organisaties en 
zo’n 650.000 huishoudens. Kijk voor meer 
informatie op www.sita.nl. 

Cyclus-regio terecht. “Met tachtig procent van de 
warmte die vrijkomt bij de verbranding, drijven we 
een stoomturbine aan, die op zijn beurt elektriciteit 
genereert. Concreet kunnen we één huishouden van 
elektriciteit voorzien met het restafval van zes huis-
houdens. We onderzoeken continu hoe we de overi-
ge twintig procent restwarmte van zestig tot tachtig 
graden Celsius nuttig kunnen inzetten. Nu wordt dat 
bijvoorbeeld gebruikt voor  het verwarmen van een 
kassencomplex van 50.000 m2 waardoor jaarlijks 
ruim 3,5 miljoen m3 op aardgas wordt bespaard. In 
de toekomst willen we dat via aansluiting bij een 
zogenaamd  Smart Climate Grid gebruiken voor de 
stadsverwarming van een nieuwe wijk in Roosen-
daal. Ook werken we samen met de TU Wageningen 
aan een proef waarin we de restwarmte inzetten 
voor algengroei, om dat vervolgens weer te kunnen 
gebruiken voor biomassa/biodiesel.”

GEsLoTEN KETEN
Na de verbranding van het restafval blijven er rest-
stoffen over. “Er is altijd sprake van niet brandbare 
stoffen zoals ijzer, aluminium en koper. Deze meta-
len worden na de afvalfase weer ingezet door grond-
stofproducenten in de productiefase. Wat overblijft 
is as en steen, ook wel slakken genoemd. Dit wordt 
gebruikt voor infrastructurele werken. Momenteel 
onderzoeken we of deze slakken ook als vulstof kun-
nen fungeren voor beton. Dan hoeven daar namelijk 
geen kiezels meer voor gebruikt te worden.” We heb-
ben nog één antwoord tegoed van Snellink. Namelijk 
op de vraag of we de keten volledig kunnen sluiten. 
“Dat kan”, stelt hij. “Bij de verwerking van het restaf-
val komen rookgassen vrij. Die rookgassen reinigen 
we. Tijdens het reinigingsproces filteren we er als 
laatste stap stofdeeltjes uit. Met die één procent aan 
stofdeeltjes verlaten we de keten: dat storten we nu 
namelijk. Maar neem van mij aan dat we de keten 
volledig kunnen sluiten, als we daar als samenleving 
de prijs voor willen betalen.”

zuivEr vErwErKEN
Over het inzamelen van afval is Snellink kort. “Dat 
moet goed gebeuren met scheiding aan de bron. 
Dat is namelijk de meest effectieve manier om de 
keten van de circulaire economie te sluiten. En dan 
kijk ik naar maatschappelijk én financieel rende-
ment.” Tegenargumenten over de vele transportbe-
wegingen in de afvalfase veegt Snellink direct van 
tafel. “Dat is geen issue, blijkt ook uit onderzoek. 
De transportkilometers wegen op geen enkele 
manier op tegen het rendement van de sorteer- en 
verwerkingsinstallaties.” Overigens, Snellink ver-
wacht een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit 
voor kunststof verpakkingsafval  in Nederland. “Op 
dat vlak is nog veel winst te behalen. Als de betrok-
ken partijen straks afspraken hebben gemaakt voor 
de langere termijn, zal de markt dit aangrijpen om 
te investeren in een snelle verwerking van deze 
afvalsoort in zuivere fracties. Want net als in de 
glas- en papierindustrie zit de plasticindustrie te 
springen om secundaire materialen van optimale 
kwaliteit.”

ENErGETisch rENdEmENT
Voor het beantwoorden van de vraag of we de keten 
volledig kunnen sluiten, neemt Snellink ons mee 
naar de verwerkingsinstallatie voor restafval in 
Roosendaal. Bij deze moderne energiecentrale met 
hoog rendement komt ook het restafval uit de 

benieuwd hoe de staats-
secretaris deze aanpas-
sing van de regelgeving 
over de bühne brengt 
in een tijd waarin 
alle partijen juist 
alles in het werk 
stellen om de stort-
fase te elimineren 
en samenwerken 
aan duurzaamheid.”
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matiek voor leidinggevenden werd vervangen door de nieuwe 
persoonlijke evaluatiesystematiek, de PE-cyclus. Deze onder-
steunt de organisatiedoelen en -principes en focust op doelge-
richt werken en resultaatgericht evalueren. In het eerste 
gesprek, het planningsgesprek, worden afspraken over werk 
en competenties gemaakt die aansluiten bij de doelen uit het 
afdelings- en het teamplan. De PE-cyclus voor medewerkers 
werd voorbereid en is in 2012 ingevoerd. 

CY
CLUS ACADEM

IE ✪
 CYCLUS ACADE

M
IE

 ✪
  

mEdEwErKErs
In 2011 was de organisatie goed bemenst en grotendeels 
gewend aan de nieuwe organisatiestructuur. In 2011 bleek uit 
onderzoek dat de functiebeschrijvingen behorende bij de nieu-
we organisatiestructuur voor het overgrote deel goed aanslui-
ten. De bezwarenprocedure werd gestart, maar leidde niet tot 
aanpassingen van functiebeschrijvingen. Het middenmanage-
ment vervulde een grote rol bij het verder invulling geven aan 
de nieuwe organisatieprincipes door te sturen op effectief, 
efficiënt en veilig werken. In overleg met de Ondernemingsraad 
zal in 2012 een breed medewerkerstevredenheidonderzoek 
voorbereid en uitgevoerd worden.

Formatie
Het formatiebeheer stond in het teken van slimmer werken en 
verbeteringen doorvoeren. Dit laatste gebeurde in 2011 bij het 
team Locaties en zal in 2012 bij meerdere teams opvolging krij-
gen. Daarbij zal samen met de teams, de Ondernemingsraad en 
de directie onder andere gekeken worden naar een optimale 
invulling van arbeids- en rusttijden. Het Expertisecentrum 
onderzocht mogelijkheden om binnen de nieuwe organisatie-
structuur een effectievere rol te spelen. Dit zal in 2012 leiden 
tot een aantal functiewijzigingen en nieuwe benoemingen.
Slimmer werken was ook het vertrekpunt bij het invulling 
geven aan de formatie. Er werd meer gekozen voor vast perso-
neel of gedetacheerd personeel met uitzicht op een vast 
dienstverband bij het vrijkomen van functies om zo kosten te 
besparen, de betrokkenheid te vergroten en kennis in huis te 
houden. Door de toenemende mechanisering in de afvalbran-
che is vakmanschap bovendien een nog groter goed.
Samen met uitzendorganisatie Luba werd het project Instroom 
& doorstroom bij inzameling en reiniging gestart. Het doel was 
tweeledig, namelijk het verhogen van de kwaliteit van uitzend-
krachten en het vervolgens in vaste dienst nemen van deze uit-
zendkrachten om de flexibele schil te verkleinen. De kwaliteit 
van uitzendkrachten ging omhoog door strakkere evaluatiege-
sprekken. De doorstroom wordt verwacht in 2012. Voor zowel 
beheertaken in afval en de openbare ruimte zal de markt kri-
tisch gevolgd blijven worden om steeds te komen tot een even-
wichtig make-or-buy-besluit.

Personeelsbeleid
Qua personeelsbeleid stond 2011 in het teken van het inbed-
den van de nieuwe organisatieprincipes operational excellen-
ce, procesgericht werken en management by objectives in de 
HRM-instrumenten. De beoordelings- en functioneringssyste-

Personele kengetallen

Medewerkers

- aantal medewerkers

- aantal parttimers

- aantal FTE’s

Verloop

- in dienst

- uit dienst

Ziekteverzuim (in procenten)

2011

178

29

172

28

20

6,5

2010 2009 2008 2007

170 159 147 146

32 29 29 26

167 151 139 140

21 22 20 12

10 10 19 14

6,0 6,7 7,0 5,7

Logo Cyclus Academie

Het opleidingsbeleid werd in 2011 verder geprofessionaliseerd 
onder de noemer Cyclus Academie. De Cyclus Academie is hét 
platform voor leren en ontwikkelen. Daarbij is er aandacht voor 
reguliere vakcursussen, die meer en meer in het teken staan 
van mechanisering in de branche. Ook is er aandacht voor ver-
dieping en verbreding in vakmanschap en voor competenties 
om de persoonlijke doelen te realiseren en daarmee een bij-
drage te leveren aan de afdelings- en organisatiedoelen.
Andere belangrijke thema’s waren en blijven veilig en gezond 
werken, multi-inzetbaarheid, gedrag en het omgaan met agres-
sie en alcohol en drugs. 

Overige personeelszaken
Cyclus kent een Klokkenluidersregeling en een Regeling Onge-
wenste Omgangsvormen. De bedoeling van de eerstgenoemde 
regeling is dat misstanden kunnen worden aangekaart. De 
tweede regeling is bedoeld om ongewenst gedrag op het werk 
bespreekbaar te maken. In 2011 is geen gebruikgemaakt van 
beide regelingen. Ook is geen beroep gedaan op de vertrou-
wenspersoon.

Eind 2011 waren 178 medewerkers in dienst van Cyclus, waar-
van 29 parttime. Dat bracht het aantal FTE’s eind 2011 op 172. 
28 Mensen traden in 2011 bij Cyclus in dienst, twintig medewer-
kers verlieten het bedrijf. Het relatief hoge aantal indiensttre-
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ders wordt verklaard doordat negen medewerkers met een 
detavastcontract in dienst zijn getreden. Een andere reden is 
dat er meer medewerkers dan gemiddeld uit de flexibele schil 
in dienst zijn getreden, om een grotere vaste kern op te bou-
wen. Bij de uitstroom horen zes medewerkers die in 2011 met 
FPU dan wel pensioen zijn gegaan. Voor de flexibele schil in de 
uitvoering maakte Cyclus in 2011 gebruik van gemiddeld 80 
(FTE) uitzendkrachten per dag. De gemiddelde leeftijd bij 
Cyclus bedroeg in 2011 46 jaar.

In 2011 kende Cyclus een ziekteverzuim van 6,5%. Ondanks een 
lichte stijging ten opzichte van 2010 waar dit verzuim 6% 
bedroeg, is dit conform de doelstelling. Cyclus ondernam ook 
in 2011 acties om ziekteverzuim te voorkomen. Er was in verge-
lijking met andere jaren meer grip op kort verzuim, mede door 
een efficiënte uitvoering van het verzuimbeleid. Daarbij was 
veel aandacht voor preventief sturen. Een substantieel deel van 
het ziekteverzuim ging over middellang en langdurig verzuim. 
Deze dossiers blijven veel aandacht op maat vragen van het 
sociaal medisch team, dat bestaat uit de afdeling P&O, de lei-
dinggevende en de bedrijfsarts.

mEdEzEGGENschAp
De Ondernemingsraad (OR) van Cyclus werkt met de Arbo com-
missie en de commissie Sociaal beleid. De Arbo commissie 
kwam zeven keer bijeen om de onderwerpen veiligheid, 
arbeidsomstandigheden en KAM voor te bereiden voor de ple-
naire OR-vergadering. De commissie Sociaal beleid kwam vijf 
keer bijeen voor onderwerpen die alle medewerkers aangaan. 
De OR voerde in totaal dertien keer plenair overleg. Daarnaast 
was er zes keer periodiek overleg met de algemeen directeur. 
Ook vond er de jaarlijkse gedachtewisseling plaats met het 
Directieteam en de Raad van Commissarissen. Dit keer stond, 
naast de kennismaking met de nieuwe RvC, het merk Cyclus 
centraal.
De OR startte het jaar met drie vacatures. Daar kwam in januari 
nog een vacature bij wegens een uitdiensttreding. De tussen-
tijdse OR-verkiezing die gepland stond, vond geen doorgang: er 
waren drie kandidaten en deze werden direct geplaatst. In het 

Leeftijdsopbouw bij Cyclus

najaar stond deskundigheidsbevordering op de agenda. De raad 
volgde een cursus over effectief en efficiënt acteren als OR.
Grote onderwerpen waarover de OR de directie adviseerde 
waren de doorontwikkeling van het Expertisecentrum, het alco-
hol- en drugsbeleid en maatregelen voor de resultaatontwikke-
ling. Instemming werd gegeven over de nieuwe evaluatiesyste-
matiek voor medewerkers, de telefoonvergoeding voor de 
medewerkers van de gladheidbestrijdingsteams en de aanpak 
voor het verankeren van Cyclus Elmina Plastic Recycling (CEPR) 
in de lokale gemeenschap in Ghana. Tevens was de OR betrok-
ken bij de benoeming van de RvC middels het selecteren en 
voordragen van één van de RvC-leden. 
Belangrijke thema’s voor 2012 zijn huisvesting, het onderzoek 
naar de medewerkertevredenheid, alcohol- en drugsbeleid en 
arbeids- en rusttijden.

cycLus ELmiNA pLAsTic rEcycLiNG
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
startte Cyclus N.V. in 2007 in Ghana dochteronderneming 
Cyclus Elmina Plastic Recycling (CEPR). Cyclus wilde met haar 
kennis en kunde de lokale gemeenschap in Elmina helpen met 
het opstarten van plasticinzamelling en -recycling voor een 
betere leefkwaliteit en werkgelegenheid. Door het Ministerie 
van Economische Zaken in Den Haag (EVD) werd hiervoor sub-
sidie toegekend. Na de opstartfase zou CEPR worden overge-
dragen aan lokale partijen. CEPR kende echter een langere 
opstartfase dan destijds gepland. Daarbij had de plasticrecy-
clingfabriek last van gewijzigde economische omstandigheden 
en week het verdienmodel in ongunstige zin af van de oor-
spronkelijke uitgangspunten.
Na het boeken van vooruitgang in 2010 ging CEPR in 2011 haar 
volgende fase in en werden de EVD doelstellingen gerealiseerd.
In de fabriek werken inmiddels circa 100 medewerkers. Buiten 
de fabriek zijn bovendien nog eens zo’n 250 mensen in de regio 
actief met het inzamelen van plastic afval. Er draaien twee pro-
ductielijnen. De flesjes, waterzakjes en andere soorten plastic 
afval worden verwerkt tot respectievelijk granulaat, folies en 
bouwmaterialen. Deze grondstoffen worden zowel lokaal als 
wereldwijd verkocht. De omzet is gegroeid en CEPR bereikte 
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Ontwikkeling aandeelhoudersrendement (in duizenden euro’s)

het break-even-point, onder andere door het wegvallen van 
opstartkosten en inhuurkosten voor externe specialisten. Met 
dit alles levert CEPR een belangrijke bijdrage aan de lokale 
economie en het milieu.
CEPR leidde binnen Cyclus N.V. in 2011 tot kritische vragen van 
de aandeelhouders aan de Raad van Commissarissen (RvC) 
over de dubbelfunctie van twee leden van de RvC. Deze leden 
waren naast commissaris ook tijdelijk managing director van 
CEPR. De RvC zag hierin aanleiding om collectief af te treden. 
Op verzoek van de aandeelhouders trad de algemeen directeur 
van Cyclus N.V. vervolgens aan als managing director van CEPR. 
Voorts startte er in opdracht van de aandeelhouders een feiten-
onderzoek naar het besluitvormingsproces. De conclusie van 
dit onderzoek luidde dat Cyclus N.V. rechtmatig en groten-
deels juist heeft gehandeld bij het opzetten van CEPR. 
In 2010 startte Cyclus N.V. al met een verkooptraject voor CEPR, 
om de fabriek conform doelstelling te verankeren in de lokale 
gemeenschap en tegelijkertijd de risico’s voor Cyclus N.V. te 
minimaliseren. Nadat een aantal geïnteresseerde partijen zich 
terugtrokken uit het verkooptraject, maakte Vanhold Construc-
tion Limited (Vanhold) als minderheidsaandeelhouder gebruik 
van het recht op eerste koop. Deze transactie werd in februari 
2012 geëffectueerd. De opbrengst van de fabriek ligt in lijn met 
de waardebepaling door een extern onafhankelijk bureau. 
Vanaf dat moment draagt Cyclus N.V. geen verplichtingen meer 
ten aanzien van CEPR en ontwikkelt Vanhold de onderneming 
volledig zelfstandig door. Na de administratieve afronding van 
het project door de EVD kunnen de laatste 10% van de aande-
len in CEPR aan Vanhold worden geleverd.

fiNANciEEL vErsLAG

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 daar-
bij 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 gegene-
reerd.

Voorts streeft de onderneming naar marktconforme dienstver-
lening en tarieven voor de aangesloten gemeenten die deelne-
men in de resultaat genererende activiteiten. Dit houdt in dat 
de financiële ruimte die ontstaat door de positieve ontwikke-
ling van de onderneming wordt vertaald in verlaging van tarie-
ven, vergroting van de dienstverlening bij gelijkblijvende tarie-
ven, 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, aandeelhou-
dersrendement genoemd, dat bestaat uit het totaal van de 
ingehouden winsten, de voor tariefsverlaging aangewende 

Resultaten 2011 2010
Afvalverwerking  nihil nihil
Inzameling & reiniging € 651.000 € 641.000
Beheer openbare ruimte € 13.000 € 355.000
Overige resultaten1 en 
financieringsresultaat € 309.000 € 140.000
Deelneming Cyclus Elmina € 61.000 € -282.000
Totaal € 1.034.000 € 854.000

In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van het aandeel-
houdersrendement in relatie tot de gerealiseerde bedrijfswinst 
over de afgelopen vijf jaren zichtbaar gemaakt. Duidelijk is dat 
het aandeelhoudersrendement in de periode 2007-2011 in 
tegenstelling tot de winst geleidelijk is blijven stijgen. Dit ver-
schil is een direct gevolg van het feit dat resultaatverbeteringen 
direct zijn aangewend ter verbetering van de tarievenstructuur 
en prijsstelling van de dienstverlening. Voordelen in de exploi-
tatie van de multilaterale samenwerkingsovereenkomst (Afval-
verwerking) zijn rechtstreeks ten gunste van de gemeenten 
geboekt en zijn hierin niet meegenomen.
Voor de samenstelling van het aandeelhoudersrendement 
wordt kortheidshalve verwezen naar de overige gegevens in de 
jaarrekening.

Resultaat 2011
Het boekjaar 2011 van Cyclus is afgesloten met een winst van  
€ 1.034.000. De (vennootschappelijke) winst nam ten opzichte 
van 2010 toe met € 180.000, of 21%. Dit resultaat wordt gedra-
gen door verschillende activiteiten en kan als volgt aan die 
activiteiten worden toegerekend:

bedragen en het dividend. Op basis van dat gegeven wordt 
inzicht gegeven in de daadwerkelijke resultaatontwikkeling 
van Cyclus en de wijze waarop deze resultaten vervolgens zijn 
aangewend voor het vergroten van de marktconformiteit.
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Afvalverwerking
De afvalverwerkingactiviteiten worden tegen kostprijs in reke-
ning gebracht aan de deelnemende gemeenten. De omzet 
afvalverwerking is ten opzichte van het verslagjaar 2010 met 
3,9% gedaald (2010: daling met 5,6%) door gestegen papier-

1 De rubriek overige resultaten betreft resultaten van activiteiten die niet
  specifiek aan een van de hoofdactiviteiten kunnen worden toegerekend.20



vergoedingen en een afname van de vaste kosten. Het voordeel 
als gevolge van lagere verwerkingstarieven en lagere vaste 
kosten is gerestitueerd aan de aangesloten gemeenten.

Inzameling & reiniging
De omzet inzameling & reiniging steeg ten opzichte van 2010 
met € 641.000. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt 
door een nieuw inzamelcontract, de verkoop van ondergrondse 
containers en compensatie voor gestegen prijzen. Het resultaat 
steeg met 1,6% tot € 651.000, ofwel 3,9% van de omzet  
(2010: 4,0%). Ten laste van omzet en resultaat is een korting 
van € 100.000 (2010: € 100.000) gereserveerd voor restitutie 
aan gemeenten.

Een deel van het resultaat is vanaf 2003 gebruikt ter verlaging 
van tarieven. Doel van de tariefsverlagingen is vergroting van 
de marktconformiteit en verbetering van de concurrentieposi-
tie.
De structurele verlaging van de tarieven voor verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen voor aangesloten gemeenten 
bedraagt in 2011 in totaal ca. € 1.644.000 (2010: € 1.404.000). 
Voorts wordt over het afgesloten boekjaar nog een eenmalige 
korting verstrekt van € 100.000 (2010: € 100.000), vooruitlo-
pend op verdere structurele maatregelen.
Toekomstige resultaten van inzameling & reiniging zullen 
afhankelijk zijn van verdere kostenbesparingen door doelmati-
ger werken en invoering van nieuwe technieken, bijvoorbeeld 
meer ondergrondse containers, regionaal inzamelen, etc.
 
Beheer openbare ruimte
De omzet beheer openbare ruimte daalde ten opzichte van 
2010 met 4,6% tot € 11.539.000. Deze daling betreft per saldo 
minder eenmalige opdrachten en compensatie van gestegen 
prijzen (2010: stijging 4,2%).
Het resultaat daalde met 96,3% tot € 13.000, ofwel 0,1% (2010: 
2,9%) van de omzet. Deze daling is voornamelijk het gevolg van 
hogere onderhoudskosten door extra uitgevoerde onderhouds-
werkzaamheden, een ontvangen beeldkwaliteitboete en lagere 
resultaten op eenmalige opdrachten. 

Overige resultaten en financieringsresultaat
Het algemeen resultaat en het financieringsresultaat stijgen in 
2011 met € 169.000 naar € 309.000. Deze stijging is per saldo 
het gevolg van onder meer een positief renteresultaat van  
€ 93.000 (2010: verlies € 275.000), geen vrijval van FUR-ver-
plichtingen (2010: € 300.000), een afname van de externe pro-
jectkosten in het kader van het organisatie-ontwikkelproject 
Klant & Kwaliteit (€ 200.000) en minder resultaten op midde-
len (€ 99.000).
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 mee-
genomen.

Deelneming Cyclus Elmina
Cyclus Elmina heeft in het boekjaar 2011 een positief resultaat 
gerealiseerd van € 68.000 (2010: negatief € 313.000), mede 
als gevolg van substantieel lagere kosten na het beëindigen 
van de aanloopfase en het volledig operationaliseren van de 
fabriek met lokale werknemers. De onderneming heeft daar-

mee in feite haar productiecapaciteit gemaximaliseerd. Het 
belang in de onderneming is begin 2012 verkocht.

Financiële positie
Het balanstotaal nam in het boekjaar 2011 af met 19,6% tot  
€ 18.489.000. Het eigen vermogen komt daarmee uit op  
64,5% van het balanstotaal (voor resultaatbestemming) ten 
opzichte van 49,6% ultimo 2010. Het groepsvermogen komt  
uit op 65,7%.
De kaspositie van de onderneming zal in de komende jaren 
onder meer worden aangewend ter financiering van investerin-
gen in nieuw materieel en nieuwe inzameltechnieken, huisves-
ting en ICT.
Ook zijn middelen nodig ter financiering van de toenemende 
vraag naar werkkapitaal als gevolg van veranderde betalings-
voorwaarden in nieuw afgesloten overeenkomsten en groei van 
omzet en activiteiten. De solvabiliteit zal daarmee binnen 
enkele jaren (ultimo 2013) dalen tot de norm van 40%.

Cyclus stelt voor, over het boekjaar 2011 een dividend uit te 
keren van € 0,81 per aandeel. De totale dividenduitkering 
bedraagt € 368.000.
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“Afvalbeheer als
 drager om op
 verder te bouwen”

In de jaren negentig waren ze sterk in opmars: 
overheidsbedrijven voor doelmatig afvalbeheer. 
Anno nu breiden deze bedrijven hun diensten uit 
met het beheer van de openbare ruimte (BOR). 

Een bevlogen spreker neemt ons mee in deze 
trend. Zijn naam: Hans Groenhuis, algemeen 

directeur van ROVA.

De gemeentelijke afvalzorg beter en slim-
mer inrichten. Dat doel lag ten grondslag 
aan de vele samenwerkingsverbanden en 
verzelfstandigingen op het gebied van 
afvalbeheer. “Door samen te werken en 

afvaldiensten buiten de gemeente-
lijke organisatie te plaatsen was 
het mogelijk de afvaltaken effec-

tiever én efficiënter uit te voeren. 
Zo ontstond ook ROVA, nu 

alweer vijftien jaar geleden.”

AfvAL ALs 
fuNdAmENT
ROVA maakte bij de start 
een duidelijke strategische 
keuze. “ROVA doet niet 
mee aan openbare aanbe-

stedingen. Wie aandeel-
houder van ROVA wil 
zijn, moet opdrachtge-
ver zijn en vice versa.” 
Het afvalbeheer is bij 

ROVA gestoeld op een 
aantal componenten die 

in stappen zijn ontwik-
keld. “Eerst hebben we de 

inzameling neergezet, dat 
moet gewoon voor 100% klop-
pen. Daarmee is het ingezamel-

de afval ons eigendom en daar 
handelen we mee. Vervolgens 
zijn we eigenaar van de infra-

structuur inclusief alle contrac-
ten, bijvoorbeeld met kringloopbe-

drijven en papierinzamelaars. Waarop we een 
op maat monitorings- en sturingsysteem hebben 
ingericht, voor ons kenniscentrum én voor onze 
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Hans Groenhuis:
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opdrachtgevers. En met bovenstaande componen-
tenten ontwikkelen we beleid, dat aansluit bij 
trends in de branche én de behoeften in de regio. 
Daarbij is verduurzamen een belangrijk begrip.”

zorGEN om zorGTAKEN
Momenteel onderzoeken gemeenten wederom 
hoe zij hun kerntaken adequaat kunnen uitvoeren. 
“Dit komt doordat de zorgtaken van gemeenten 
complexer worden. Ze krijgen er namelijk van 
bovenaf meer taken bij. Daarbij staan de financiële 
middelen zwaar onder druk. In de jaren negentig 
ging de heroriëntatie vooral over afval, twintig jaar 
na dato gaat het vooral over beheertaken in de 
openbare ruimte. Dat blijkt een zorgtaak die goed 
en misschien zelfs wel beter op afstand van de 
gemeenten georganiseerd kan worden.”

LEEfomGEviNG cENTrAAL
Twee jaar geleden ging ROVA een nieuwe koers 
varen. “Het fundament stond met afvalbeheer. 
ROVA wilde groeien in de bestaande regio. De 
gemeenten in die regio hadden oog voor een ver-
dere samenwerking, mede vanwege eerderge-
noemde heroriëntatie. Dan is de uitbreiding van 
afvaltaken naar het aanpalende beleidsterrein 
beheer van de openbare ruimte een logische stap. 
Onze focus ligt op een duurzame samenleving, 
waar niet het afval maar de leefomgeving centraal 
staat.”

iNTEGrAAL coNcEpT
Het inregelen van de BOR-activiteiten verloopt 
soepel. Dat komt volgens Groenhuis door het ste-
vige fundament. “Afvalbeheer is voor de gemeen-
ten en voor ROVA een goede drager om op verder 
te bouwen. Net als bij afval gaat het bij BOR ook 
om repeterend, logistiek werk ‘aan huis’. Maar ook 
om kwaliteit, snelheid van handelen en burgerpar-
ticipatie. Daar is onze organisatie dus op ingericht. 
Denk aan structuren, processen, systemen en niet 
te vergeten de medewerkers. Bovendien zijn er 
raakvlakken in het werk zelf. Denk aan reinigings-
werkzaamheden op straat en reinigingswerkzaam-

> De stoel
Als vertrekpunt voor het aandragen van spre-
kers neemt Hans Groenhuis de grondstoffen-
rotonde. “Het Nederlandse bedrijfsleven voert 
interessante innovaties door op het gebied van 
afvalmanagement en eco-design. In dat kader 
is het interessant om bijvoorbeeld een bedrijf 
als FrieslandCampina aan het woord te laten 
over de ontwikkelingen voor materiaalher-
gebruik van sappakken. Wat de ‘verkeersregels 
en doorstroming’ op de grondstoffenrotonde 
betreft, zet ik graag een sprekersstoel klaar 
voor staatssecretaris Joop Atsma.”

> Hans Groenhuis is algemeen directeur van 
ROVA. 
Deze overheids NV uit Zwolle is de afvaladvies-,
regie- en verwijderingsorganisatie van 
19 gemeenten in Midden- en Oost-Nederland. 
Samen met haar gemeentelijke aandeelhou-
ders levert ROVA een bijdrage aan een schone 
en duurzame samenleving. De afvalzorg wordt 
daarin verder verbonden aan andere thema’s 
zoals het beheren van de openbare ruimte, het 
verduurzamen van energievoorziening en het 
terugdringen van CO2-emissies. Kijk voor meer 
informatie op www.rova.nl.

heden in het groen, die integraal opgepakt kunnen 
worden. Dit alles leidt tot synergetische effecten 
waar opdrachtgevers voordeel van hebben. Daar-
bij hebben wij een eigen grondstoffenrotonde. Een 
deel van onze voertuigen rijdt op biogas. Dat bio-
gas maken we in onze eigen vergistingsinstallatie 
van het ingezamelde GFT-afval.”

EiGEN diENsT op AfsTANd
“Over vijf tot tien jaar is het de gewoonste zaak 
van de wereld dat veel gemeenten de BOR-taken 
op afstand hebben georganiseerd en zelf de regie-
rol vervullen”, stelt Groenhuis. Hij werpt tot slot 
een blik op die horizon: “Onze opdrachtgevers 
ontvangen dan dividend, ze profiteren van het 
schaalvoordeel én ze hebben profijt van de inte-
grale aanpak op afstand. Dit laatste betekent een 
kostenbesparing van minimaal tien procent waar 
het om het beheer van de openbare ruimte gaat. 
We werken met eigen vakmensen én bieden werk- 
en ontwikkelkansen voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Bij een groot deel van onze 
opdrachtgevers rapporteren we niet meer over 
afval, maar over de kwaliteit van de leefomgeving. 
Ook in de communicatie met inwoners is de inte-
grale aanpak zichtbaar. De afvalkalender wordt 
bijvoorbeeld vervangen door een wijkkalender met 
informatie over inzamel- en beheeractiviteiten. 
Kortom, de opdrachtgevers hebben de taken op 
afstand gezet, maar beschouwen ROVA als hun 
eigen dienst die op een slimme en duurzame 
manier belangrijke zorgtaken uitvoert.”

Als vertrekpunt voor het aandragen van spre-
kers neemt Hans Groenhuis de grondstoffen-

eigen dienst die op een slimme en duurzame 
manier belangrijke zorgtaken uitvoert.”
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BErichT vAN dE rAAd 
vAN commissArissEN

Bestuurlijk was 2011 een bewogen jaar. In een extra vergade-
ring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 
op 3 februari 2011 is de Raad van Commissarissen (RvC) collec-
tief afgetreden. De aandeelhouders en het bestuur hebben 
daarop de werving en selectie van nieuwe commissarissen in 
gang gezet. Op 28 april 2011 zijn er vijf nieuwe commissarissen 
benoemd, zodat Cyclus sindsdien weer een volwaardige Raad 
van Commissarissen heeft.
Deze nieuwe Raad heeft zich met veel enthousiasme ingewerkt 
in de verscheidenheid aan onderwerpen die bij Cyclus de aan-
dacht vroegen. Eén van de belangrijke onderwerpen was het 
herstellen van de (vertrouwens)relatie met de AVA. Uitgangs-
punt voor het functioneren voor de RvC is om zoveel mogelijk te 
opereren in lijn met de principes zoals die zijn neergelegd in de 
governance code van de commissie Tabaksblat. Aan de AVA is  
conform het “pas toe of leg uit” principe inzichtelijk gemaakt 
dat Cyclus in grote mate aan die gedragscode voldoet, ook al is 
deze voor Cyclus niet verplicht. De beloning van de commissa-
rissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennoot-
schap en commissarissen houden geen aandelen van de ven-
nootschap. 
De door het bestuur opgemaakte en door de commissarissen 
mede ondertekende jaarrekening over 2011 gaat vergezeld van 
de overige daaraan krachtens de wet toegevoegde gegevens en 
het door het bestuur opgemaakte directieverslag. De jaarreke-
ning is voorzien van een goedkeurende verklaring d.d. mei  
2012 van Baker Tilly Berk B.V. overeenkomstig artikel 34 van de 
statuten. De winst van de vennootschap over 2011 bedraagt  
€ 1.034.000.
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 beschik-
king van de algemene vergadering is, zodra het eigen vermogen 
(inclusief de andere dan de door de wet voorgeschreven reser-
ves) een minimum van een door de algemene vergadering te 
bepalen percentage van het balanstotaal van het bedrijf te boven 
gaat. Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
Cyclus is bedoeld minimum in 2004 bepaald op 40%. Aangezien 
het eigen vermogen inmiddels aan dit minimum voldoet, wordt 

•	 ermee	 in	 te	 stemmen	dat	de	 resterende	winst	wordt	 toege-
voegd aan de overige reserves.

De nieuwe Raad van Commissarissen vergaderde in het reste-
rende deel van 2011 negen maal regulier in aanwezigheid van 
de (algemeen) directeur. Mede om vertrouwd te raken met de 
activiteiten van het bedrijf zijn er enkele themabijeenkomsten 
geweest, waarbij de RvC door materiedeskundigen van het 
bedrijf over een aantal belangrijke onderwerpen is geïnfor-
meerd. 
De RvC en het bestuur hebben een brainstormbijeenkomst 
gehouden over de toekomstvisie van het bedrijf, het strate-
gisch verdienmodel, de relatie met klanten/aandeelhouders en 
de inrichting van de RvC zelf. De ontwikkelingen rondom de 
(verkoop van de) dochteronderneming Cyclus Elmina Plastic 
Recycling Ltd. hebben in het verslagjaar veel aandacht van de 
RvC gevraagd. 
Uiteraard kwamen ook de meer gebruikelijke zaken aan de orde 
zoals: het (meerjaren)investeringsplan, inclusief nieuwe huis-
vesting, de meerjarenbegroting, de financiële kwartaalrapporta-
ges, het jaarverslag 2010, de jaarrekening 2010 en de begroting 
2012. 
Verder vond een interactieve gedachtewisseling plaats tussen 
directieteam, Ondernemingsraad en de Raad van Commissaris-
sen over het merk Cyclus. De op voordracht van de Onderne-
mingsraad benoemde commissaris heeft overleg gehad met de 
Ondernemingsraad.
Mede door het ontbreken van een RvC gedurende de eerste 
maanden van het jaar zijn er in 2011 zes vergaderingen van de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. De AVA 
sprak over de vaststelling van de jaarrekening 2010 en bestem-
ming van de winst 2010, alsmede de toepassing van de code en  
de gedragsregels uit de Code Tabaksblat. Naast de werving van 
nieuwe commissarissen heeft een door de AVA opgedragen fei-
tenonderzoek naar de juistheid en rechtmatigheid van het Gha-
naproject veel aandacht van de AVA gevraagd. De conclusie van 
het onderzoek luidde dat Cyclus rechtmatig en grotendeels juist 
heeft gehandeld. Op grond van het advies van de uit het midden 
van de AVA ingestelde begeleidingscommissie feitenonderzoek 
is de RvC aan de slag gegaan met de aanbevelingen van die com-
missie om verbeteringen te realiseren. Het is de RvC in zijn eerste 
jaar duidelijk geworden dat het in het belang is van Cyclus om 
met name te investeren in verbetering van de relatie en commu-
nicatie tussen AVA en RvC/bestuur.
In dit zeer intensieve eerste jaar heeft de RvC kunnen constateren 
dat directie en medewerkers hun taken vervullen op een wijze die 
waardering verdient. De Raad heeft dan ook het vertrouwen dat 
de inzet van directie en medewerkers, alsmede de in de organisa-
tie aanwezige kennis en kunde, een goede basis zijn voor een 
verdere positieve ontwikkeling van het bedrijf en de organisatie.  

Raad van Commissarissen
J.H.A.A. Prins, voorzitter
Gouda, 25 mei 2012

voorgesteld om de winst als volgt te bestemmen:
Met inachtneming van de statuten stellen wij de AVA voor:
•	 de	hierbij	aangeboden	jaarrekening	2011	vast	te	stellen;
•	 de	algemeen	directeur	van	Cyclus	en	de	Raad	van	Commissa-

rissen te déchargeren voor het in 2011 gevoerde bestuur,  
respectievelijk	het	gehouden	toezicht;

•	 ermee	in	te	stemmen	dat	een	gedeelte	van	de	winst	over	2011	
als	dividend	wordt	uitgekeerd;

Winst over het boekjaar 2011 € 1.034.000
Voorstel uit te keren dividend: 
456.855 aandelen à € 0,81 per aandeel € 368.000
Toe te voegen aan de overige reserves € 666.000

BErichT vAN dE rAAd 
vAN commissArissEN
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“Social return is de
 Peter van Heeswijk:

 gewoonste zaak
 van de wereld”

Gedeeltelijk arbeidsgeschikten en langdurig 
werklozen op weg helpen naar werk, oftewel 
social return, is een aspect dat overheden steeds 
minder zien als een pre bij inkooptrajecten: ze 
stellen het als voorwaarde. “En terecht”, stelt 
algemeen directeur Peter van Heeswijk van Dar. 
Hij geeft zijn visie en zijn verhaal over De Werk-
groep.

‘Dar houdt de regio fris.’ Die slogan kan niemand 
ontgaan tijdens een bezoek aan het Nijmeegse 
bedrijf. Het verhaal achter die slogan is meer dan 

het schoonhouden van de regio. “Fris staat 
bijvoorbeeld ook voor duurzaam onder-

nemen, waarbij wij het belangrijk 
vinden om medewerkers, partners 

en burgers te betrekken bij alles 
wat wij doen. De kracht zit ‘m 

immers in mensen. En het is 
zonde voor de maatschap-

pij en voor de mensen zelf 
om die kracht niet te 
benutten.”

mAATschAppELiJKE 
TAAK

De overheid speelt een 
belangrijke rol als het om soci-

ale zekerheid gaat. Maar er is 
sprake van een trend waarbij de 

markt een steeds belangrijker rol 
krijgt in dit maatschappelijke vraag-

stuk. “Belasting betalen is zeker niet 
meer afdoende. We gaan toe naar 
een situatie waarin bedrijven ver-
plicht worden een deel van het werk 
te laten uitvoeren door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat 
is een goede zaak, want hiervoor 

biedt het bedrijfsleven volop mogelijk-
heden. En dat betekent winst in econo-

misch en sociaal opzicht. Deze aanpak 
kost de samenleving namelijk minder geld 

en zorgt dat mensen uit een afhankelijke situa-
tie komen en zich goed voelen. Een leuke baan is 

tenslotte een belangrijke geluksfactor.”
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BEdriJvEN AAN zET
Van Heeswijk vindt dat een voortrekkersrol in deze 
is weggelegd voor overheidsbedrijven zoals Dar. 
“Bedrijven en overheden moeten deze taak geza-
menlijk oppakken en samen komen tot creatieve 
en effectieve oplossingen. Overheidsbedrijven 
hebben al intensieve overlegstructuren en commu-
nicatielijnen met gemeenten op bestuurlijk en 
ambtelijk niveau. Dat is een eerste argument. Ten 
tweede is de sociale component met aandacht 
voor publieke verantwoordelijkheid een wezenlijk 
onderdeel van de bedrijfsvoering. Een ander argu-
ment zit ‘m in het feit dat bedrijven als de onze veel 
contacten hebben in het bedrijfsleven én boven-
dien geschikt werk bieden voor de doelgroep.”

hrm-BELEid
De inzet van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt om (weer) werkervaring op te doen, 
is een belangrijke pijler van het HRM-beleid van 
Dar. “Eén van onze onderaannemers is Breed. Dit 
SW-bedrijf voert in opdracht van negen gemeen-
ten uit de regio de Wet sociale werkvoorziening 
uit. Voor een andere belangrijke groep, namelijk 
mensen met een uitkering in het kader van de Wet 
werk en bijstand (WWB-ers), hebben we stichting 
De Werkgroep in het leven geroepen. In het 
bestuur van De Werkgroep zijn de gemeente, het 
onderwijs en Dar vertegenwoordigd.”

dE wErKGroEp
Stichting De Werkgroep maakt het Dar mogelijk 
als overheids-NV marktconform te werken en 
tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan social 
return. Van Heeswijk licht de constructie toe. “Dar 
huurt bij de stichting tegen marktconforme tarie-
ven mankracht in voor additioneel werk. Wij beta-
len bijvoorbeeld voor één groenmedewerker en de 
stichting levert drie mensen die dat werk geza-
menlijk doen. De stichting betaalt met de inkom-
sten uit dit werk de opleidings- en begeleidings-
kosten van de WWB-ers. De gemeente verstrekt de 

> De stoel
“Voor een goede visie over en een concrete 
aanpak voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zou ik graag het woord geven aan 
Angeline Kierkels van De Meerlanden”, zegt 
Peter van Heeswijk. “Mag ik daar nog twee 
stoelen bij aanschuiven? Ik zou namelijk aan 
econoom Herman Wijffels willen vragen: ‘Hoe 
ziet u de ultieme samenwerking tussen over-
heid en bedrijfsleven?’ En ik luister graag naar 
Jørgen van Rijn, initiatiefnemer van Ryck. Deze 
organisatie heeft een verhaal met lef over een 
elektronisch spaarsysteem waarmee inwoners 
geld sparen bij het aanbieden van waardevolle 
afvalstromen.”

> Peter van Heeswijk is algemeen directeur 
van Dar uit Nijmegen.  
Deze overheids-NV werkt in opdracht van par-
ticulieren, bedrijven, organisaties, instellin-
gen en acht gemeenten in de regio rondom 
Nijmegen. De missie van Dar luidt ‘Onze regio 
de schoonste van Nederland maken door het 
uitstekend organiseren en uitvoeren van 
afvaltaken, reiniging en het beheer van de 
openbare ruimte. Wij doen dat maatschappe-
lijk verantwoord en samen met betrokken 
medewerkers, partners en burgers.’. Bij Dar 
werken zo’n 180 medewerkers in vaste dienst 
en zo’n 50 medewerkers op afroep. Kijk voor 
meer informatie op www.dar.nl. 

uitkering en maakt verder geen extra kosten. En 
de WWB-ers doen met behoud van hun uitkering 
werkervaring op én volgen een opleiding: natuur-
lijk allemaal met als doel uitstroom naar regulier 
werk op de arbeidsmarkt.” 

GroEi
Bij de start van dit project in maart 2012 werkten er 
vijf WWB-ers via De Werkgroep voor Dar. “De werk-
zaamheden bestaan uit onderhoudswerkzaamhe-
den in parken. Daarnaast vervullen de WWB-ers een 
toezichthoudende rol, leren ze integraal werken in 
de openbare ruimte en treden ze op als gastheer of 
gastvrouw voor de parkbezoekers. “Het is de 
bedoeling dat de stichting voor meer WWB-ers 
actief wordt en in de toekomst ook op andere ter-
reinen werk biedt. Een belangrijke spelregel is dat 
het gaat om additioneel werk. Denk bijvoorbeeld 
aan de inzameling van blik, het sorteren van textiel 
of het handmatig strooien van specifieke locaties bij 
gladheid. De groei willen we realiseren bij Dar zelf, 
maar ook bij onze onderaannemers. Want, de over-
heid stelt social return als inkoopvoorwaarde, maar 
dat kunnen overheidsbedrijven natuurlijk ook doen. 
Zo slaan we een brug tussen overheid en bedrijfsle-
ven en ontstaat de olievlekwerking. En zo is het op 
weg helpen van gedeeltelijk arbeidsgeschikten en 
langdurig werklozen naar werk straks de gewoonste 
zaak van de wereld.”

Van Heeswijk vindt dat een voortrekkersrol in deze 
is weggelegd voor overheidsbedrijven zoals Dar. 
“Bedrijven en overheden moeten deze taak geza-
menlijk oppakken en samen komen tot creatieve 
en effectieve oplossingen. Overheidsbedrijven 
hebben al intensieve overlegstructuren en commu-
nicatielijnen met gemeenten op bestuurlijk en 
ambtelijk niveau. Dat is een eerste argument. Ten 
tweede is de sociale component met aandacht 
voor publieke verantwoordelijkheid een wezenlijk > De stoel
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JAArrEKENiNG 2011 balans per 31 december 2011, voor resultaatbestemming
BEdrAGEN iN duizENdEN Euro’s

to
el

ic
ht

in
g 31 december 2011 31 december 2010

ACtIVA

Immateriële vaste activa 1  127  191 

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2  2.733  2.711 
Machines en installaties 2  182  197 
Containers 2  2.220  1.643 
Wagenpark 2  3.609  3.982 
Overige vaste bedrijfsmiddelen 2  526  715 

 9.270  9.248 

Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappij 3  -  - 
Vordering op deelnemingen 4  87  - 

 87  - 

Vlottende activa
Handelsvorderingen 5  37  200 
Vorderingen op participanten en maatschappijen  
waarin wordt deelgenomen 6  1.797  2.533 
Belastingen en premies  342  518 
Overige vorderingen en overlopende activa 7  920  659 
Liquide middelen en effecten 8  5.909  9.633 

 9.005  13.543 
   

totaal  18.489  22.982 

PASSIVA

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 9  3.198  3.198 
Agio 10  813  813 
Wettelijke reserve 11  127  191 
Overige reserves 12  6.751  6.332 
Resultaat boekjaar  1.034  854 

 11.923  11.388 
 

Voorzieningen 13  992  1.143 

Kortlopende schulden
Crediteuren  2.843  3.126 
Schulden aan kredietinstellingen  -  4.349 
Schulden aan participanten en maatschappijen  
waarin wordt deelgenomen 14  1.146  1.253 
Belastingen en premies  446  272 
Overige schulden en overlopende passiva 15  1.139  1.451 

 5.574  10.451 
  

totaal  18.489  22.982 
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Winst- en verliesrekening over 2011
BEdrAGEN iN duizENdEN Euro’s

2011 2010

Netto-omzet afvalverwerking 1  13.657  14.206 
Netto-omzet inzameling & reiniging 2  16.699  16.058 
Netto-omzet beheer openbare ruimten 3  11.539  12.095 
Overige bedrijfsopbrengsten 4  271  318 
Som der bedrijfsopbrengsten  42.166  42.677 

Uitbesteed werk en externe kosten 5  23.954  25.737 
Salarissen en sociale lasten 6  9.237  7.714 
Afschrijvingen 7  1.417  1.254 
Overige bedrijfskosten 8  6.630  6.285 
Som der bedrijfslasten  41.238  40.990 

Bedrijfsresultaat  928  1.687 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9  60  310 
Rentelasten en soortgelijke kosten 9  4-  52-
Waardeveranderingen van vorderingen die behoren tot  
de vaste activa en effecten 9  11-  809-
Financiële baten en lasten  45  551-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  973  1.136 

Aandeel resultaat deelnemingen 10  61  282-
  

Resultaat na belastingen  1.034  854 

to
el

ic
ht

in
g
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2011 2010

Saldo liquide middelen en effecten begin boekjaar  9.633  7.429 

Bedrijfsresultaat  928  1.687 
Aandeel resultaat deelnemingen  61  282-
Afschrijvingen  1.417  1.254 
Mutatie vorderingen  814  949 
Mutatie overige kortlopende schulden  529-  2.414-
Mutatie voorzieningen  151-  593-
Renteresultaten  56  258 
Kasstroom uit operationele activiteiten  2.596  859 

Investeringen in immateriële vaste activa  -  191-
Investeringen in materiële vaste activa  1.605-  1.499-
Desinvesteringen in materiële vaste activa  230  2 
Investeringen in financiële vaste activa  397-  558-
Desinvesteringen in financiële vaste activa  310  558 
Waardeveranderingen van vorderingen die 
behoren tot de vaste activa en effecten  11-  809-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  1.473-  2.497-

Uitkering dividend  498-  507-
Mutatie rekening-courantkrediet  4.349-  4.349 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  4.847-  3.842 

  
Saldo liquide middelen en effecten einde boekjaar  5.909  9.633 

kasstroomoverzicht over 2011
BEdrAGEN iN duizENdEN Euro’s
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BEschriJviNG AcTiviTEiTEN

Algemeen
Cyclus, gevestigd aan de Goudkade 23 te Gouda, is in 2001 
ontstaan uit een fusie van een aantal gemeentelijke afvalin-
zameling- en reinigingsdiensten. Vanaf 2003 is Cyclus een 
naamloze vennootschap, waarvan de aandelen in handen zijn 
van de veertien gemeenten in de regio’s Midden-Holland en 
Rijnstreek waarvoor Cyclus werkzaam is. Aan deze gemeen-
ten (en in beperktere mate ook aan bedrijven) worden ver-
schillende diensten aangeboden op het terrein van afvalinza-
meling, 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. Ten 
behoeve van dit project is in 2007 de besloten vennootschap, 
Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd., opgericht waarin Cyclus 
een meerderheidsbelang heeft van 90%. De overige aandelen 
zijn ondergebracht bij een Ghanese partner. In 2012 heeft 
Cyclus haar aandelen verkocht aan haar medeaandeelhou-
der. In februari 2012 heeft de aandelenoverdracht plaatsge-
vonden. 

GroNdsLAGEN vAN dE JAArrEKENiNG

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 BW. De algemene grondslag voor de waardering van 
de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resul-
taat, 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 2011 zijn naast de jaar-
cijfers van Cyclus N.V. ook de jaarcijfers van Cyclus Elmina 
Plastic Recycling Ltd. opgenomen, tegen de koers per 31 
december 2011. Het belang van Cyclus N.V. in deze vennoot-
schap bedraagt 90%. Het belang van derden in het geconsoli-
deerde vermogen en het geconsolideerde resultaat wordt 
afzonderlijk vermeld onder aandeel van derden. Bij deze 
groepsmaatschappij zijn dezelfde grondslagen toegepast als 
bij de moedermaatschappij.

transacties met verbonden partijen
Cyclus realiseert het grootste gedeelte van haar omzet bij de 
veertien aandeelhoudende gemeenten (= verbonden partij-
en). 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 onderge-
bracht bij het ABP. Het ABP kan worden aangemerkt als een 
bedrijfstakpensioenfonds. Deze regeling wordt gekwalifi-
ceerd als een toegezegde pensioenregeling. Doordat in geval 
van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds Cyclus N.V. 
geen verplichting heeft anders dan hogere toekomstige pre-
mies, is deze regeling verwerkt als zijnde een toegezegde 
bijdrage regeling. Dit houdt in dat in de winst- en verliesreke-
ning een pensioenlast wordt opgenomen gelijk aan de in dat 
jaar verschuldigde premie.

GroNdsLAGEN voor dE wAArdEriNG 
vAN AcTivA EN pAssivA

Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaar-
deerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. Terreinen worden gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijs.
Cyclus beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen 
zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardeverminde-
ring onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwe-
zig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastge-
steld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als 
de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Financiële vaste activa
De deelneming wordt gewaardeerd op de netto-vermogens-
waarde, rekening houdend met de bij Cyclus N.V. geldende 
grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat, 
echter niet lager dan nihil. Effecten worden gewaardeerd op 
verkrijgingprijs of – indien deze lager is – de marktwaarde. De 
vorderingen op deelnemingen en overige vorderingen wor-
den gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nood-
zakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van 
oninbaarheid.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, 
voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening 
voor het risico van oninbaarheid.

toelichting op de jaarrekening  
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Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde op 
balansdatum. Waardeveranderingen worden direct in de 
winst- en verliesrekening verwerkt.

Voorzieningen, schulden en niet uit de balans blijkende 
vorderingen en verplichtingen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare 
of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 
is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schat-
ting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtin-
gen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen wor-
den gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven 
die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

GroNdsLAGEN voor dE BEpALiNG 
vAN hET rEsuLTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-
omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te 
rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtne-
ming 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 afvalverwer-
king en inzamelings- en reinigingstaken worden gedeeltelijk 
op voorschotbasis aan gemeenten gefactureerd. De afreke-
ning vindt plaats op basis van het aantal aansluitingen, het 
aantal gerealiseerde containerledigingen, het aantal uren 
inzet en de verwerkte tonnages per afvalsoort tegen de feite-
lijke verwerkingstarieven en wordt verantwoord in het boek-
jaar waarop de afrekening betrekking heeft. De vergoeding 
voor het beheer van de openbare ruimten wordt voornamelijk 
maandelijks op basis van vooraf overeengekomen vaste 
bedragen gefactureerd.

Afschrijvingen
De afschrijving op immateriële en materiële vaste activa 
wordt berekend op basis van vaste percentages van de aan-
schafwaarde op basis van de verwachte economische levens-
duur. De afschrijvingen vinden plaats vanaf de datum van 
ingebruikneming van de betreffende investering. Boekwin-
sten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn 
opgenomen onder de overige bedrijfsopbrengsten.

Belastingen
Cyclus is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelas-
ting, zodat over positieve resultaten geen vennootschapsbe-
lasting behoeft te worden gereserveerd.

GroNdsLAGEN voor dE opsTELLiNG vAN hET 
KAssTroomovErzichT

Algemeen
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte 
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effec-
ten kunnen worden beschouwd als liquide. Winstbelastin-
gen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
De betaalde interest en betaalde dividenden worden opgeno-
men onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Trans-
acties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, wor-
den 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 investeringsactivi-
teiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsge-
vonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze 
groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

toelichting op de jaarrekening  
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1. Immateriële vaste activa 2011 2010
Boekwaarde per 1 januari  191  - 
Investeringen  -  191 
Afschrijvingen  64-  - 
Boekwaarde per 31 december  127  191 

3. Deelneming in 
groepsmaatschappij

2011 2010

Boekwaarde per 1 januari  -  - 
Aandeel resultaat deelneming 
voorgaand boekjaar  11  - 
Aandeel resultaat deelneming 
boekjaar  50  282-
Mutatie voorziening wegens 
mogelijke oninbaarheid  61-  282 
Boekwaarde per 31 december  -  - 

Bedrijfs-
gebouwen 

en 
-terreinen

Machines 
en 

installaties Containers
Wagen-

park

Overige 
vaste 

bedrijfs-
middelen totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2011  7.502  861  4.901  8.016  1.480  22.760 
Investeringen  103  36  1.045  334  87  1.605 
Desinvesteringen  -  -  350-  519-  13-  882-
Aanschafwaarde per 31 december 2011  7.605  897  5.596  7.831  1.554  23.483 

Cum. afschr. per 1 januari 2011  4.791  664  3.258  4.034  765  13.512 
Afschrijvingen  81  51  272  675  274  1.353 
Cum. afschr. desinvesteringen  -  -  154-  487-  11-  652-
Cum. afschr. per 31 december 2011  4.872  715  3.376  4.222  1.028  14.213 

Boekwaarde per 1 januari 2011  2.711  197  1.643  3.982  715  9.248 
      

Boekwaarde per 31 december 2011  2.733  182  2.220  3.609  526  9.270 

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

vAsTE AcTivA

De investeringen bestaan uit externe kosten voor de ontwikkeling van een containermanagementsysteem. 
De kosten worden in 3 jaar geamortiseerd.

De investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen betreffen geactiveerde kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe huisves-
ting van Cyclus. Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen automatisering en inventaris.
De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per 31 december 2011 € 19,0 miljoen exclusief 
omzetbelasting.        

Cyclus heeft een belang van 90% in de Ghanese vennootschap 
Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd..  In 2011 heeft de vennoot-
schap een winst gerealiseerd van circa € 55.000 (2010: verlies 
€ 313.000). Hierdoor heeft Cyclus een positief resultaat op 
haar deelneming van €50.000 (2010: verlies € 282.000). Het 
resultaat is in mindering gebracht op de voorziening wegens 
mogelijke oninbaarheid op de openstaande vordering. Cyclus 
heeft in 2012 haar aandelen verkocht aan haar medeaandeel-
houder zonder verdere verplichtingen van Cyclus jegens de 
koper. De levering van de aandelen heeft februari 2012 plaats-
gevonden.      
   

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

toelichting op de balans per 31 december 2011
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8. Liquide middelen en 
effecten

2011 2010

Saldo bankrekeningen  5.907  163 
Kas  2  3 
KMS-fonds  -  9.467 
Stand per 31 december  5.909  9.633 

2011 2010
Geplaatst kapitaal  3.198  3.198 
Agio  813  813 
Wettelijke reserve  127  191 
Overige reserves  6.751  6.332 
Resultaat boekjaar  1.034  854 
Stand per 31 december  11.923  11.388 

4. Langlopende vorderingen 2011 2010
Vorderingen Cyclus Elmina 
Plastic Recycling Ltd.  1.262  1.572 
Voorziening wegens 
mogelijke oninbaarheid  1.175-  1.572-
Boekwaarde per 31 december  87  - 

5. Handelsvorderingen 2011 2010
Handelsvorderingen  66  234 
Voorziening wegens mogelijke 
oninbaarheid  29-  34-
Stand per 31 december  37  200 

9. Geplaatst kapitaal 2011 2010
Stand per 1 januari  3.198  3.084 
Mutaties  -  114 
Stand per 31 december  3.198  3.198 

6. Vorderingen op partici-
panten en maatschappijen 
waarin wordt deelgenomen

2011 2010

Vorderingen en 
afrekeningen gemeenten  1.797  2.533 
Stand per 31 december  1.797  2.533 

7. Overige vorderingen 
en overlopende activa

2011 2010

Diverse vorderingen en 
overlopende activa  920  659 
Stand per 31 december  920  659 

vLoTTENdE AcTivA

EiGEN vErmoGEN

Verloop per post eigen vermogen

De vordering betreft de financiering van investeringen, aan-
loopkosten en werkkapitaal van de fabriek van Cyclus Elmina 
Plastic Recycling Ltd.. Omdat Cyclus Elmina Plastic Recycling 
Ltd. haar verplichtingen aan Cyclus niet kan afbetalen is op 
de vordering een voorziening wegens mogelijke oninbaar-
heid in mindering gebracht.

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

Cyclus heeft tot eind 2011 de beschikking over een kredietfa-
ciliteit in rekening-courant bij nv Bank Nederlandse Gemeen-
ten. Deze bedraagt maximaal € 7.941.154. Als zekerheden 
zijn aan de BNG verstrekt: eerste pandrecht op debiteuren-
vorderingen, bedrijfsinventaris en vorderingen op deelne-
mende gemeenten uit hoofde van met deze gemeenten 
gesloten overeenkomsten. In het kader van de nieuwbouw-
plannen is Cyclus in gesprek met banken over een nieuwe 
kredietfaciliteit.
Ten behoeve van het project “consumer plastic waste collec-
tion & recycling Ghana” is door nv Bank Nederlandse 
Gemeenten een bankgarantie verstrekt aan het Ministerie 
van Economische Zaken in Den Haag (EVD) ten bedrage van 
€ 220.000.
Tijdelijke overschotten aan liquiditeiten zijn ondergebracht in 
deposito’s van de BNG. De in 2010 aangekochte participaties 
van het KMS-fonds zijn in het boekjaar verkocht.

Het eigen vermogen bedraagt € 11.923.000 en wijkt af van 
het geconsolideerd eigen vermogen (€ 12.676.000). Dit 
wordt met name veroorzaakt door koersverschillen en de 
afwaardering van de vorderingen op de deelneming Cyclus 
Elmina Plastic Recycling Ltd. ter grootte van € 1.175.000.

Dit betreft vorderingen op burgers, gemeenten en commerci-
ele instellingen. Voor deze vorderingen is wegens mogelijke 
oninbaarheid een voorziening gevormd.

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 7.500.003 
en is verdeeld in 1.071.429 aandelen met een nominale 
waarde van € 7. Hiervan zijn 456.855 aandelen geplaatst en 
volgestort.

Dit betreft vorderingen op deelnemende gemeenten uit hoof-
de van de afgesloten multilaterale en bilaterale dienstverle-
ningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen en uit-
gevoerde diensten en eindafrekeningen over het boekjaar.

Dit betreft nog te ontvangen bedragen met betrekking tot het 
boekjaar en vooruitbetaalde kosten met betrekking tot het 
voorgaande boekjaar.

toelichting op de balans per 31 december 2011
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10. Agio 2011 2010
Stand per 1 januari  813  813 
Mutaties  -  - 
Stand per 31 december  813  813 

11. Wettelijke reserve 2011 2010
Stand per 1 januari  191  - 
Mutaties  -  191 
Afschrijvingen  64-  
Stand per 31 december  127  191 

12. Overige reserves 2011 2010
Stand per 1 januari  6.332  6.189 
Toevoeging uit 
winstbestemming  356  334 
Overige mutaties  63  191-
Stand per 31 december  6.751  6.332 

13. Voorzieningen 2011 2010
Beheer openbare ruimten  300  375 
Onderhoud gebouwen 
en installaties  567  643 
Personeel en organisatiekosten  125  125 
Totaal  992  1.143 

Waarvan een looptijd langer  
dan 1 jaar, korter dan 5 jaar  512  660 

Waarvan een looptijd 
langer dan 5 jaar  75  268 

In overeenstemming met de regels voor de jaarverslaggeving 
is ten laste van de overige reserves een wettelijke reserve 
gevormd voor de onder de immateriële vaste activa geacti-
veerde ontwikkelingskosten.

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

De voorziening voor personeel en organisatiekosten betreft 
de personeelskosten die betrekking hebben op loonkosten 
van ex-werknemers, voorziene kosten voor het doen van 
organisatieaanpassingen en een wettelijk verplichte voorzie-
ning voor jubileumuitkeringen. De verplichtingen omdat 
Cyclus NV eigenrisicodrager is voor een suppletie op de FUR 
zijn vervallen en derhalve is de resterende voorziening ter 
grootte van € 300.000 in 2010 toegevoegd aan het resultaat.

Voorziening beheer openbare 
ruimten

2011 2010

Stand per 1 januari  375  450 
Dotaties  -  - 
Onttrekkingen  75-  75-
Stand per 31 december  300  375 

Verloop per voorziening

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

Voorziening onderhoud 
gebouwen en installaties

2011 2010

Stand per 1 januari  643  732 
Dotaties  -  - 
Onttrekkingen  76-  89-
Stand per 31 december  567  643 

Voorziening personeel 
en organisatiekosten

2011 2010

Stand per 1 januari  125  554 
Dotaties  50  50 
Onttrekkingen  50-  479-
Stand per 31 december  125  125 

15. Overige schulden en 
overlopende passiva

2011 2010

Nog te betalen inkoopfacturen  136  655 
Nog te betalen 
personeelskosten  759  562 
Overige schulden en  
overlopende passiva  244  234 
Stand per 31 december  1.139  1.451 

Dit betreft schulden aan deelnemende gemeenten uit hoofde 
van de afgesloten multilaterale en bilaterale dienstverle-
ningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen en uit-
gevoerde diensten en afrekeningen met de gemeenten met 
betrekking tot het boekjaar. Deze afrekeningen zijn in het 
volgende boekjaar gecrediteerd. 

14. Schulden aan partici-
panten en maatschappijen 
waarin wordt deelgenomen

2011 2010

Nog te betalen facturen 
en afrekeningen gemeenten  1.146  1.253 
Stand per 31 december  1.146  1.253 

toelichting op de balans per 31 december 2011
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Verplichtingen
Dit betreft de met derden aangegane verplichtingen terzake 
van inkoop, huur en operational lease die niet in de balans 
zijn opgenomen.

Claims
Vanwege de voortdurende problemen met een zestal zijbela-
dingsvoertuigen, herhaalde storingen en een te beperkt laad-
vermogen, 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.

2011 2010
Inkoopverplichtingen  938  1.235 
Huurverplichtingen  1.687  1.716 
Leaseverplichtingen  390  504 
Totaal  3.015  3.455 

Waarvan een looptijd langer 
dan 1 jaar, korter dan 5 jaar  1.659  2.157 

Waarvan een looptijd langer 
dan 5 jaar  21  42 

NiET iN dE BALANs opGENomEN 
rEchTEN EN vErpLichTiNGEN

toelichting op de balans per 31 december 2011
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2011 2010
Overslag en verwerking restafval  10.349  10.261 
Overslag en verwerking  
groente-, fruit- en tuinafval (gft)  1.894  1.784 
Verwerking overige afvalstoffen  918-  325-
Inwonerbijdrage (vaste kosten)  2.284  2.347 
Overige diensten  48  139 
Totaal netto-omzet 
afvalverwerking  13.657  14.206 

2011 2010
Wegen en verkeer  4.397  4.731 
Groen en sport  4.076  3.925 
Rioleringen  2.165  2.417 
Water  240  279 
Overig  661  743 
Totaal netto-omzet beheer  
openbare ruimten  11.539  12.095 

2011 2010
4. Overige 
bedrijfsopbrengsten 271 318

2011 2010
Verwijdering huishoudelijke 
afvalstoffen  9.126  7.891 
Reiniging  3.465  3.973 
Afvalbrengstations en transport  3.261  3.438 
Overige diensten  847  756 
Totaal netto-omzet 
inzameling & reiniging  16.699  16.058 

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.

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 kinderboerde-
rijen en openbare tuinen en parken, markt/evenementen en 
havenbeheer. Alle taken zijn vastgelegd in bilaterale overeen-
komsten. 

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 afval-
brengstations en het verzorgen van afvaltransporten. Onder 
de overige diensten vallen gladheidbestrijding, beheer inza-
melmiddelen, reinigingsinspectie etc.. Alle taken zijn vastge-
legd in bilaterale dienstverleningsovereenkomsten.

De omzet afvalverwerking is ten opzichte van 2010 gedaald 
met € 549.000. Dit is met name het gevolg van een hogere 
vergoeding voor de verwerking van papier.

De netto-omzet beheer openbare ruimten daalde ten opzich-
te van 2010 met € 556.000. Dit is per saldo het gevolg van 
minder éénmalige opdrachten en compensatie voor gestegen 
prijzen.        
Overige mutaties binnen de beheerscategorieën zijn het 
gevolg van wijzigingen in de verdeling van de operationele 
budgetten en éénmalige opdrachten.    
 

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit 
diverse soorten dienstverlening zoals het onderhoud van 
materieel van derden, huuropbrengsten en administratieve 
dienstverlening inzake afvalbeheer aan gemeenten, alsmede 
opbrengsten met een incidenteel karakter.    
De overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2010 
gedaald met € 47.000. Dit wordt met name veroorzaakt door 
minder opbrengsten uit de verkoop van reeds afgeschreven 
inzamelmaterieel.      

De netto-omzet inzameling & reiniging is ten opzichte van 
2010 met € 641.000 gestegen. Deze stijging wordt met name 
veroorzaakt door een nieuw afgesloten overeenkomst voor 
inzameling huishoudelijk afval, de verkoop van ondergrondse 
containers en de compensatie voor gestegen prijzen. Ten las-
te van de omzet is een korting van € 100.000 (2010: 
€100.000) gereserveerd voor restitutie aan gemeenten. 

toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2011
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7. Afschrijvingen 2011 2010
Immateriële vaste activa  64  - 
Materiële vaste activa  1.353  1.254 
Totaal afschrijvingen  1.417  1.254 

2011  2010
Materieel beheer  2.835  2.272 
Huisvesting  1.256  1.259 
Algemeen beheer  1.632  1.958 
Overige personeelskosten  832  746 
Overige kosten  75  50 
Totaal overige bedrijfskosten  6.630  6.285 

2011  2010
Onderzoek van de jaarrekening  40  35 
Andere controleopdrachten              15  - 
Advieskosten op fiscaal terrein         -  - 

 55  35 

De kosten van verwerking van rest- en gft-afval zijn exclusief 
de kosten van transport van de overslaglocaties naar de ver-
werkingsinstallaties: deze kosten zijn opgenomen onder de 
rubriek transport- en containerkosten.    
De kosten van verwerking van de overige afvalstoffen zijn ten 
opzichte van 2010 met € 840.000 gedaald. Dit wordt met 
name veroorzaakt door de stijging van de vergoeding voor 
ingezameld papier als gevolg van de toegenomen vraag op 
de wereldmarkt in het boekjaar.    
De kosten van inzameling door derden zijn ten opzichte van 
2010 met € 713.000 gedaald doordat een deel van inzame-
lingsactiviteiten die voorheen werden uitbesteed aan derden 
door de eigen organisatie zijn uitgevoerd.   
De transport- en containerkosten zijn ten opzichte van 2010 
gestegen met € 267.000 door meer verkoop van ondergrond-
se containers.      
De kosten van uitbesteed werk openbare ruimten zijn ten 
opzichte van 2010 gedaald met € 430.000 als gevolg van 
minder eenmalige opdrachten.     

In 2011 had de vennootschap gemiddeld 171 (2010: 159) 
werknemers in dienst (uitgedrukt in full time equivalents). 
Het aantal werknemers per 31 december 2011 bedroeg 178 
(2010: 170).
De toename van het gemiddeld aantal FTE’s in 2011 is een 
gevolg van de aanpassing van de flexibele schil in de uitvoe-
ring (verhouding vast/inhuur) en de indiensttreding van 
medewerkers met een detavastcontract.
De beloning van de bestuurder bedroeg over 2011 aan vast 

2011 2010
Verwerking restafval  9.428  9.409 
Verwerking groente-, 
fruit- en tuinafval (gft)  1.651  1.633 
Verwerking overige afvalstoffen  1.984-  1.144-
Inzameling door derden  1.002  1.715 
Inhuur tijdelijk personeel  4.824  4.861 
Transport- en containerkosten  2.377  2.110 
Uitbesteed werk openbare 
ruimten  6.065  6.495 
Overig uitbesteed werk  591  658 
Totaal uitbesteed werk 
en externe kosten  23.954  25.737 

2011 2010
Lonen en salarissen  7.320  6.355 
Sociale lasten  1.030  869 
Pensioenkosten  887  490 
Totaal salarissen en 
sociale lasten  9.237  7.714 

salaris E 169.633. Daarnaast ontving hij over 2010 een varia-
bele beloning van 8%.   

De afschrijvingskosten zijn gestegen als gevolg van de aan-
schaf van nieuw inzamelmaterieel en de afschrijving van de 
ontwikkelkosten van het containermanagementsysteem.

De kosten van materieelbeheer betreffen de kosten van exploi-
tatie van eigen materieel, de kosten van onderhoud en repara-
tie ten behoeve van eigen materieel en de inhuur van materieel 
van derden. De kosten van materieelbeheer zijn ten opzichte 
van 2010 met € 563.000 gestegen. Dit wordt met name veroor-
zaakt door hogere inhuur- en brandstofkosten als gevolg van de 
uitbreiding van het eigen inzamelareaal en hogere onderhouds-
kosten vanwege uitbreiding van het eigen wagenpark.  
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 opzich-
te van 2010 gedaald met € 326.000 als gevolg van minder 
advieskosten met betrekking tot projecten en onderzoeken. 
Onder deze rubriek zijn de kosten (€ 59.000) verantwoord 
van het door de aandeelhouders in het boekjaar uitgevoerde 
feitenonderzoek inzake Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd.. 
De overige personeelskosten zijn ten opzichte van 2010 
gestegen met € 86.000. Deze stijging wordt met name ver-
oorzaakt door hogere werving- en selectiekosten.   
  

toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2011
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5. Uitbesteed werk en externe kosten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

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

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

Accountantskosten
De accountantskosten bedroegen in totaal € 55.000 
(2010: € 35.000) en worden als volgt gespecificeerd:
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Beloning commissarissen
De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen bedroegen € 39.053 (2010: € 70.759). 

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

In 2011 is een positief renteresultaat behaald van € 93.000 (2010: -/- € 275.000). Het resultaat 
bestaat uit een positief renteresultaat van € 56.000 (2010: € 258.000) en een postief koersre-
sultaat van € 37.000 (2010: -/- € 533.000) als gevolg van de verkoop van de participaties in 
het KMS-fonds. De rentebaten op voorschotbetalingen van gemeenten voor Cyclus Afvalver-
werking (CAF) worden direct ten gunste van de gemeenten geboekt.
Cyclus is in 2007 een project gestart in Elmina in Ghana. Dit project, consumer plastic waste 
collection & recycling Ghana, heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recyclen, mede ter 
verbetering van de leefkwaliteit en werkgelegenheid. Ten behoeve van dit project is in 2007 de 
besloten vennootschap Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. opgericht. 
Omdat Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. als gevolg van de economische omstandigheden de 
verplichtingen aan Cyclus niet kan betalen is op de vordering een voorziening wegens moge-
lijke oninbaarheid in mindering gebracht. De dotatie aan de voorziening in 2011 bedraagt  
€ 48.000 (inclusief correctie 2010) (2010: € 276.000) en is verantwoord onder de rubriek 
waarderveranderingen van vorderingen die behoren tot de financiële vaste activa.

10. Aandeel resultaat deelnemingen     

toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2011
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2011 2010
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten:
Rente over bankrekeningen en deposito's  60  - 
Renteresultaat KMS-fonds  -  345 
Rente over leningen aan deelnemingen  -  35-

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten  60  310 

Rentelasten en soortgelijke kosten:
Rente over rekening-courant  -  49-
Overige rentelasten en soortgelijke kosten  4-  3-
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten  4-  52-
Totaal renteresultaat  56  258 

Waardeveranderingen KMS-fonds  37  533-
Waardeveranderingen van vorderingen die behoren tot 
de financiële vaste activa 48-  276-

Totaal financiële baten en lasten  45  551-

Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. heeft in 2011 een winst 
gerealiseerd van € 55.000 (2010: verlies na correctie  
€ 301.000).      

Het aandeel van het positieve resultaat in 2011, € 61.000 
(inclusief correctie 2010) (2010: € 282.000), is in mindering 
gebracht op de voorziening wegens mogelijke oninbaarheid 
van de vordering op deze deelneming.    
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geconsolideerde balans per 31 december 2011, voor Winstbestemming
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to
el

ic
ht

in
g 31 december 2011 31 december 2010

ACtIVA

Immateriële vaste activa   127  191 

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1  2.937  2.926 
Machines en installaties 1  622  695 
Containers 1  2.230  1.657 
Wagenpark 1  3.659  4.050 
Overige vaste bedrijfsmiddelen 1  532  725 

 9.980  10.053 

Vlottende activa
Voorraden 2  133  105 
Handelsvorderingen   58  291 
Vorderingen op participanten en maatschappijen 
waarin wordt deelgenomen   1.797  2.533 
Belastingen en premies  342  518 
Overige vorderingen en overlopende activa   920  703 
Liquide middelen en effecten   5.929  9.643 

  9.179  13.793 
  

totaal  19.286  24.037 

PASSIVA

Groepsvermogen
Eigen vermogen   12.718  12.486 
Minderheidsbelang derden 3  42-  52-

 12.676  12.434 

Voorzieningen   992  1.143 

Kortlopende schulden
Crediteuren  2.890  3.135 
Schulden aan kredietinstellingen  -  4.349 
Schulden aan participanten en maatschappijen 
waarin wordt deelgenomen   1.146  1.253 
Belastingen en premies  446  272 
Overige schulden en overlopende passiva   1.136  1.451 

 5.618  10.460 
  

totaal  19.286  24.037 
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2011 2010

Netto-omzet afvalverwerking  13.680  14.190 
Netto-omzet inzameling & reiniging  16.699  16.058 
Netto-omzet beheer openbare ruimten  11.539  12.095 
Overige bedrijfsopbrengsten  271  590 
Som der bedrijfsopbrengsten  42.189  42.933 

Uitbesteed werk en externe kosten  23.954  25.866 
Salarissen en sociale lasten  9.338  7.972 
Afschrijvingen  1.530  1.373 
Overige bedrijfskosten  6.668  6.393 
Som der bedrijfslasten  41.490  41.604 

Bedrijfsresultaat 699  1.329 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 60  347 
Rentelasten en soortgelijke kosten 4-  44-
Waardeveranderingen van vorderingen die behoren tot de vaste 
activa en effecten 2  533-
Financiële baten en lasten 58  230-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 757 1.099

Vennootschapsbelasting - -

Resultaat na belasting 757 1.099

Aandeel derden in resultaat 6- 31
  

Resultaat toekomend aan vennootschap 751 1.130
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geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011
BEdrAGEN iN duizENdEN Euro’s

2011 2010

Saldo liquide middelen en effecten begin boekjaar  9.643  7.417 

Bedrijfsresultaat  699  1.329 
Afschrijvingen  1.530  1.373 
Mutatie vorderingen  856  853 
Mutatie overige kortlopende schulden  493-  2.468-
Mutatie voorzieningen  151-  593-
Renteresultaat  56  303 
Kasstroom uit operationele activiteiten  2.497  797 

Investeringen in immateriële vaste activa  -  191-
Investeringen in materiële vaste activa  1.623-  1.668-
Desinvesteringen in materiële vaste activa  230  2 
Waardeveranderingen van vorderingen die behoren tot de 
vaste activa en effecten  2  533-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  1.391-  2.390-

Mutaties reserve koersverschillen  27  23-
Uitkering dividend  498-  507-
Mutatie rekening-courantkrediet  4.349-  4.349 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  4.820-  3.819 

  
Saldo liquide middelen en effecten einde boekjaar  5.929  9.643 
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Bedrijfs-
gebouwen 

en 
-terreinen

Machines 
en 

installaties Containers
Wagen-

park

Overige 
vaste 

bedrijfs-
middelen totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2011  7.733  1.444  4.920  8.109  1.495  23.701 
Investeringen  104  53  1.045  334  87  1.623 
Desinvesteringen  -  -  350-  519-  13-  882-
Aanschafwaarde per 31 december 2011  7.837  1.497  5.615  7.924  1.569  24.442 

Cum. afschr. per 1 januari 2011  4.807  749  3.263  4.059  770  13.648 
Afschrijvingen  93  126  276  693  278  1.466 
Cum. afschr. desinvesteringen  -  -  154-  487-  11-  652-
Cum. afschr. per 31 december 2011  4.900  875  3.385  4.265  1.037  14.462 

Boekwaarde per 1 januari 2011  2.926  695  1.657  4.050  725  10.053 
       

Boekwaarde per 31 december 2011  2.937  622  2.230  3.659  532  9.980 

Afschrijvingspercentages 0-10% 7-20% 7-20% 8-20% 10-33%

De investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen betreffen geactiveerde kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe huisves-
ting van Cyclus. Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen automatisering en inventaris. De verzekerde som van de 
daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per 31 december 2011 € 19,4 miljoen exclusief omzetbelasting.   
     

Gouda, 25 mei 2012

Het Bestuur

L.T. van Bloois

Raad van Commissarissen

W. Bontes
J. Keegstra
G. Mastenbroek
J.H.A.A. Prins
J. van Zwol

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

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

toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2011
BEdrAGEN iN duizENdEN Euro’s

2. Voorraden
Dit betreft de ingezamelde voorraad plastic flessen en water-
zakjes. De voorraden zijn gewaardeerd tegen de betaalde 
inkoopprijs aan derden verhoogd met de betaalde transport-
kosten.

3. Minderheidsbelang derden
Dit betreft het aandeel van derden in het vermogen van de in 
de consolidatie betrokken deelneming.
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Artikel 2
De vennootschap heeft ten doel ten algemene nutte werk-
zaam te zijn op het gebied van het afvalbeheer, de afvalver-
werking en reiniging, zulks mede gelet op het bepaalde in de 
Wet milieubeheer, alsmede op het gebied van het beheer van 
de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen en zal daartoe:

1. preventie en hergebruik van diverse categorieën afvalstof-
fen	bevorderen;

2. zorg dragen voor en uitvoering geven aan taken met betrek-
king tot afvalbeheer, waaronder begrepen de inzameling, 
het transport, de overslag, de bewerking, de verwerking en 
het mogelijk hergebruik van (deelstromen van) (huishoude-
lijke) 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 reini-
gingstaken 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 (huishou-
delijk) afval en aan die van bedrijfsafval, alsmede aan 
gemeenten	en	andere	openbare	lichamen;

6. het verrichten van alle handelingen en het aanbieden van 
producten en diensten welke voor het bereiken van het in 
artikel 2 genoemde doel bevorderlijk kunnen zijn of daar-
aan dienstig kunnen zijn, in de ruimste zin genomen, waar-
onder begrepen het samenwerken met-, deelnemen in-, het 
oprichten van-, en het voeren van het bestuur over onder-
nemingen met een soortgelijk of aanverwant doel.  
   

sTATuTAirE doELsTELLiNG vENNooTschAp

overige gegevens
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AANdEELhoudErs

Per 31 december 2011 kent Cyclus N.V. 14 gemeenten als aan-
deelhouder waaronder in totaal 456.855 (zie staat) aandelen 
zijn verdeeld. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 7. 
Daarmee komt de nominale waarde van de aandelen op een 
totaal van € 3.197.985. Het geplaatste aandelenkapitaal is 
volgestort.

De aandeelhoudende gemeenten en de verdeling van aande-
len per aandeelhouder in 2011:

Gemeente
Aantal 

aandelen in %
Alphen aan den Rijn 70.661 15,5%
Bergambacht 13.842 3,0%
Bodegraven-Reeuwijk 1 48.785 10,7%
Boskoop 22.835 5,0%
Gouda 107.530 23,5%
Kaag en Braassem 10.651 2,3%
Nederlek 14.909 3,3%
Nieuwkoop 40.303 8,8%
Ouderkerk aan den IJssel 8.150 1,8%
Rijnwoude 19.141 4,2%
Schoonhoven 18.178 4,0%
Vlist 14.673 3,2%
Waddinxveen 26.895 5,9%
Zuidplas 40.302 8,8%
totaal  456.855 100,0%

1 De gemeenten Bodegraven en Reeuwijk zijn per 1 januari 2011 gefuseerd 
tot de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.     

overige gegevens
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1 Gemeenten kunnen de ingehouden dividendbelasting terugvorderen bij 
de Belastingdienst.     

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 verlie-
zen.

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 onverdeel-
de 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 2010 ten bedrage van € 854.000 
is overeenkomstig het voorstel van bestuur en Raad van Com-
missarissen en overeenkomstig het besluit van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders als volgt verdeeld:  
   

Het bestuur en Raad van Commissarissen stellen voor met 
inachtneming van hetgeen ter zake in artikel 36 van de statu-
ten is geregeld, een deel van de winst over het boekjaar 2011 
ten bedrage van € 368.000 uit te keren als dividend en het 
restant toe te voegen aan de overige reserves, daarbij reke-
ning houdend met het door de algemene vergadering over-
eenkomstig artikel 36 lid 4 bepaalde minimumpercentage 
van 40 procent voor het eigen vermogen in relatie tot het 
balanstotaal en de geplande investeringen.

De dividenduitkering bedraagt 3,2% van de intrinsieke waar-
de van het eigen vermogen per begin van het boekjaar. Na 
inhouding van 15% dividendbelasting1 resteert een netto-uit-
kering van € 0,68 per aandeel.     

wiNsTBEsTEmmiNG

Toegevoegd aan de overige reserves €  356.000 
Uitgekeerd dividend: 456.855 
aandelen à € 1,09 per aandeel €  498.000 
Winst over het boekjaar 2010 €  854.000 

Winst over het boekjaar 2011 €  1.034.000 
Voorstel uit te keren dividend: 
456.855 aandelen à € 0,81 per aandeel €  368.000 
Toe te voegen aan de overige reserves €  666.000 

Winstbestemming
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cycLus AANdEELhoudErsrENdEmENT 

Begrip aandeelhoudersrendement      
Cyclus streeft er naar in het financieel beleid van de onderne-
ming een evenwicht te vinden tussen de verschillende doel-
stellingen en tussen de verschillende belangen van haar sta-
keholders. 

 De voorwaarde dat de onderneming financieel zelfstandig 
moet zijn is vertaald in een solvabiliteitsdoelstelling van 
40%.

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

 Resultaten die niet noodzakelijk zijn voor de financiering 
van de onderneming of voor het streven naar marktconfor-
me 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 aandeelhou-
dersrendement, dat bestaat uit het totaal van de ingehouden 
winst, de (structureel) voor tariefsverlaging aangewende 
bedragen en het uitgekeerde/uit te keren dividend. 

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

Ontwikkeling Cyclus aandeelhoudersrendement
(in duizenden euro’s)    
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coNTroLEvErKLAriNG vAN dE oNAfhANKELiJKE 
AccouNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2011 van Cyclus N.V. te Gouda gecontroleerd. Deze jaarreke-
ning bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans 
per 31 december 2011 en de geconsolideerde en enkelvoudi-
ge winst-en-verliesrekening over 2011 met de toelichting, 
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelich-
tingen.

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 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wet-
boek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten.

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, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist 
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voor-
schriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoe-
ren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter 
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werk-
zaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toege-
paste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van 
de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel 
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accoun-
tant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor 
het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamhe-
den die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsla-
gen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van 
de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schat-
tingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening.
      

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 
voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en samenstelling van het vermogen van Cyclus 
N.V. per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet 
gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij 
dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding 
van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kun-
nen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opge-
steld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW 
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat 
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, ver-
enigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 
lid 4 BW.

Baker Tilly Berk B.V.
drs. D.J. Han RA

Rotterdam, 25 mei 2012     
 

overige gegevens
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Toe aan iets anders in uw interieur?

Op zoek naar simpel en strak of juist bloemrijk en bombastisch?

Zin in hip, retro, landelijk of liever klassiek?

Opruiming
Zelf spullen in huis die u weg wilt doen? Maak er een ander blij mee! Denk aan familie of 
vrienden. Vraag naar de mogelijkheden van de kringloopwinkel bij u in de buurt. Meld u 
aan voor een rommelmarkt. Of laat u inspireren en maak zelf van uw oude spullen leuke 
nieuwe gadgets, voor uzelf of om cadeau te doen.

Veel tweedehands producten zijn mooi, apart en vaak nog prima bruikbaar. Tweedehands 
betekent bovendien goed geprijsd en goed voor het milieu. U spaart immers geld en grond-
stoffen uit. Winst voor u en het milieu dus. De stoelen in deze advertorial komen uit 
de showroom van Kringloop Midden-Holland. Ga voor het complete aanbod 
van tweedehands stoelen en andere mooie producten langs bij de 
kringloopwinkel bij u in de buurt of breng een bezoek aan 
een rommelmarkt of bazaar. Wees er snel bij, 
want op is op.

Speciale aanbieding
Afval bestaat niet. Of het nu gaat om fietsbanden, oud 
papier, kaarsvet, servies, blik, cd’s, spijkerbroeken, hout 
en textiel; er is altijd weer iets moois van te maken. Zoals 
deze stoel van kunstenaar Pascal Luttger.

  
Deze en andere stoelen en spullen 
gemaakt van afvalproducten, zijn te 
bezichtigen en te koop bij Stichting 
De Kunst van Kringloop in Gouda. 
Op zoek naar een verrassend 
cadeau, voor uzelf of een ander? Tijd 
voor een passend relatiegeschenk 
op maat? Of toe aan een gezellig, 
inspirerend afdelinguitje? Dan bent 
u bij de Stichting De Kunst van 
Kringloop aan het juiste 
adres.

Advertorial

Opruiming
Zelf spullen in huis die u weg wilt doen? Maak er een ander blij mee! Denk aan familie of 
vrienden. Vraag naar de mogelijkheden van de kringloopwinkel bij u in de buurt. Meld u 

stoffen uit. Winst voor u en het milieu dus. De stoelen in deze advertorial komen uit 
de showroom van Kringloop Midden-Holland. Ga voor het complete aanbod 
van tweedehands stoelen en andere mooie producten langs bij de 
kringloopwinkel bij u in de buurt of breng een bezoek aan 
een rommelmarkt of bazaar. Wees er snel bij, 
want op is op.

Speciale aanbieding
Afval bestaat niet. Of het nu gaat om fietsbanden, oud 
papier, kaarsvet, servies, blik, cd’s, spijkerbroeken, hout 
en textiel; er is altijd weer iets moois van te maken. Zoals 
deze stoel van kunstenaar Pascal Luttger.

  
Deze en andere stoelen en spullen 
gemaakt van afvalproducten, zijn te 
bezichtigen en te koop bij Stichting 
De Kunst van Kringloop in Gouda. 
Op zoek naar een verrassend 
cadeau, voor uzelf of een ander? Tijd 
voor een passend relatiegeschenk 
op maat? Of toe aan een gezellig, 
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