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Voorwoord

Voor u ligt al weer het vijfde jaarverslag van Cyclus. Een mooi 
moment om terug te kijken hoe het allemaal begon. Maar 
liever nog kijken we vooral vooruit. Met alle ervaringen uit 
het verleden richten wij ons op de toekomst. De titel van ons 
jaarverslag is dan ook: ’Alle ogen gericht op een duurzame 
toekomst’.

EEn kortE tErugblik
In 2001 startten we als Cyclus, een samenwerkingsverband 
tussen 19 gemeenten. Met 65 mensen in de uitvoering, zonder 
organisatie. Dat is nu wel anders! Na een politiek proces van 
anderhalf jaar richtten we in 2003 de NV Cyclus op en gingen 
we van 19 bestuurders naar één; namelijk de directeur. De 
Raad van Commissarissen houdt toezicht. Door deze nieuwe 
structuur zijn we slagvaardiger en kunnen we één op één 
overleggen met gemeenten. Processen als de invoering van 
ondergrondse containers en het bouwen van afvalbrengsta-
tions verlopen sneller dan voorheen. Dat we succesvol zijn 
blijkt wel uit de toename van het aantal gemeenten dat onze 
diensten afneemt.

In 2003 begonnen we een project in Ghana, samen met de 
gemeente Gouda. We hielpen in Elmina met het opzetten 
van een inzamelstructuur voor huishoudelijk afval. Dat leid-
de uiteindelijk tot een bedrijfsplan. Een blik vooruit: in het 
kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bou-
wen we in 2008 aan een plastic recyclingfabriek in Ghana 
met een inzamelstructuur voor plastics. Daarin zijn we al 
verder dan hier in Nederland. We zijn blij met het vertrouwen 
van de aandeelhouders in onze goede bijdrage aan de ont-
wikkeling van werkgelegenheid en het oplossen van milieu-
problemen in Ghana.

Terug naar 2003: we introduceerden zelfregelende teams. 
Een team werd verantwoordelijk voor zijn product-markt-
combinatie. Dat resulteert in betere kwaliteit, meer betrok-
kenheid en ondernemerszin bij onze medewerkers. Een 
moeizaam proces, maar het uiteindelijke resultaat mag er 
zijn. Onze omzet, onze klantenkring en ons dienstenpakket 
zijn sinds 2003 alleen maar gegroeid.

WErkzaamhEdEn voor dE toEkomst
We namen in 2006 de Dienst Beheer van de gemeente Gouda 
over. De eerste twee jaar moesten we veel aan elkaar wennen. 
In 2008 en 2009 maken we de laatste organisatieslag en 
integreren beide operationele afdelingen (afvalbeheer  
en infrabeheer) tot één afdeling die al het beheer aan open-
bare ruimten verzorgt. Het nieuwe logistieke concept en het  
container-managementsysteem werden in 2006 en 2007 
uitgedacht en voorbereid. Ook daar gaan we in 2008 en 
2009 mee aan de slag. 

Naast al die ontwikkelingen voerden wij ook onze dagelijkse 
werkzaamheden uit. In de afgelopen jaren hebben wij de basis 
gelegd voor een mooi bedrijf en een goede organisatie. In het 
komende jaar moeten wij ons focussen op veranderingen bin-
nen de eigen organisatie. Zodat wij in de toekomst zelfstandig 
groeien tot een goede speler in het land. Zowel in beheer van 
openbare ruimten als in afvalbeheer, en met verschillende 
klantgroepen.

hEt ontWErp van hEt jaarvErslag
Filteren, daar gaat het om bij het ontwerp van dit jaarverslag. 
Filteren zorgt voor scheidingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld 
op onze afvalbrengstations scheiden wij al 23 afvalfracties 
op een verantwoorde manier. Filteren verwijdert ook onge-
wenste deeltjes uit de openbare ruimte, waardoor die 
schoon, heel en veilig wordt en blijft voor onze inwoners.

Het filter dat u op de omslag van dit jaarverslag ziet, wordt 
gevormd door de ongeveer 200 medewerkers – in vaste 
dienst en gedetacheerd – van Cyclus. Samen houden wij de 
kwaliteit van onze dienstverlening hoog. Samenwerking is 
essentieel. Door verbindingen te leggen tussen onze mede-
werkers creëren wij mooie producten. Met deze verbindin-
gen laten we de buitenwereld onze eigen stijl zien, die terug-
komt in het unieke lettertype op de voorzijde. We zijn trots 
op wie en wat we zijn!

Dit alles willen we u laten zien in dit jaarverslag. In tekst, 
maar ook in beeld. Onze missie en visie hebben we samen-
gevat in vijf aansprekende themabeelden die als een rode 
draad door ons jaarverslag loopt. De belangrijkste informa-
tie hebben wij er voor u uitgefilterd! Ik wens u namens alle 
medewerkers van Cyclus veel leesplezier. 

Nico Mensing, directeur   



samenwerking, dat is de basis van cyclus. We zijn immers ontstaan 
uit een samenwerkingsverband tussen gemeenten. duurzaam part-
nerschap staat bij ons dan ook voorop. partners vinden wij in onze 
medewerkers, leveranciers en gemeenten. gemeenten zijn onze klan-
ten, maar ook onze aandeelhouders. gemeenten werken ook met 
elkaar samen in bijvoorbeeld subsidieprojecten en voor regionaal 
afvalbeleid en -preventie. We werken samen met lokale partners, wat 
de lokale werkgelegenheid verbetert. soms kiezen we voor juist een 
samenwerkingsverband met een grote partij, zoals bijvoorbeeld voor 
verbranding van restafval. hoe dan ook: samen staan we sterk.
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kengetallen en trends

Betreft 2007 2006 2005 2004 2003

aantal geplaatste aandelen 368.134 368.134 368.134 368.134 368.134

eigen vermogen per aandeel (x € 1)  23,57  19,53 14,35 11,49 9,27

nettowinst per aandeel (x € 1)  4,17  4,26 2,85 2,22 1,53

rentabiliteit in % 17,7% 21,8% 19,9% 19,3% 16,5%

current ratio  1,55  1,33 1,06 0,98 0,48

solvabiliteit in % 36,6% 36,2% 34,6% 34,2% 31,7%

nettowinst (x € 1.000)  1.534  1.569 1.051 818 562

omzet (x € 1.000)  38.423  38.227 27.241 26.112 25.466

eigen vermogen (x € 1.000)  8.676  7.191 5.282 4.231 3.413

balanstotaal (x € 1.000)  23.682  19.888 15.263 12.367 10.780

aantal werknemers (ultimo verslagjaar)  146  148 96 98 99
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cyclus werkt verantwoord. met als doel: een gezonde leef- en werk-
omgeving. Wat betekent dat concreet? We zetten ons in door roetfil-
ters te plaatsen op oudere voertuigen en schonere motoren in nieuwe 
voertuigen. ons nieuwe logistieke concept levert vermindering van 
het aantal kilometers op de weg op. daardoor vermindert de uitstoot 
van schadelijke stoffen. We stimuleren afvalscheiding. daardoor 
wordt minder afval verbrand. ook letten we op de logistieke kant van 
gescheiden inzameling, want omrijden levert geen milieuwinst op. in 
de toekomst willen we zoveel mogelijk overschakelen naar transport 
over water. om ook daarmee de lucht te sparen. 





profielschets

Cyclus N.V. handelt onder de bedrijfsnaam Cyclus en is de 
betrokken partner voor gemeenten en bedrijven in de regio’s 
Midden-Holland en Rijnstreek voor het beheer van openbare 
ruimten en afvalbeheer. De aandelen van Cyclus zijn in han-
den van 17 gemeenten.

Alphen aan den Rijn · Bergambacht · Bodegraven · Boskoop 
· Gouda · Jacobswoude · Moordrecht · Nederlek · Nieuwerkerk 
aan den IJssel · Nieuwkoop · Ouderkerk · Reeuwijk · Rijnwoude 
· Schoonhoven · Vlist · Waddinxveen · Zevenhuizen-Moerkapelle.

Voor de ruim 370.000 inwoners in de regio draagt Cyclus bij 
aan een goed en veilig leefmilieu. Onze werkzaamheden 
bestaan uit het geven van advies over en de uitvoering van 
het beheer van openbare ruimten en (bedrijfs)terreinen en 
afvalbeheer. Daarnaast geeft Cyclus informatie en advies 
over regionaal en lokaal afvalbeleid.

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

Begin jaren negentig ontstaan de eerste initiatieven tot 
onderzoek naar gezamenlijke inzameling. Dit leidt met name 
in de regio Midden-Holland tot een regionale inzameling. In 
2000 besluiten het GVB en de reinigingsdiensten van de 
gemeenten Bodegraven, Boskoop, Gouda en Waddinxveen 
samen te gaan. Het resultaat is Cyclus. Sinds 1 juli 2003 is 
Cyclus een naamloze vennootschap.

Op 1 januari 2006 neemt Cyclus de voormalige Dienst Beheer 
van de gemeente Gouda over. Deze overname is mede gericht 
op een verbreding van het takenpakket. Naast taken op het 
gebied van afvalbeheer levert Cyclus sindsdien ook diensten 
op het gebied van het beheer van openbare ruimten en 
(bedrijfs)terreinen. 

onzE missiE
Opererend vanuit de regio is Cyclus de betrokken partner 
voor gemeenten en bedrijven voor het beheer van openbare 
ruimten en afvalbeheer. Cyclus levert een substantiële bijdrage 
aan een schoon, heel en veilig leefmilieu, tegen maatschap-
pelijk verantwoorde kosten.

Cyclus wordt het beste bedrijf voor klanten, medewerkers en 
aandeelhouders door hen centraal te stellen in de bedrijfs-
voering.

onzE visiE
Cyclus opereert op het snijvlak van overheid en markt en 
geeft pro-actief advies aan haar opdrachtgevers over het 
beheer van openbare ruimten en afvalbeheer. Vervolgens is 
zij de professionele regie- en uitvoerder van het vastgestelde 
beleid.

Cyclus stimuleert de medewerkers zich voortdurend te ont-
wikkelen en initiatief te nemen. Door ontwikkeling van de 
ondernemerszin en grote betrokkenheid van de medewerkers 
kan Cyclus een voortdurend hoge kwaliteit van haar diensten 
garanderen.

kortom:
Cyclus, uw betrokken partner in verantwoord beheer.
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structuur

Cyclus is een naamloze vennootschap. Aandeelhouders zijn 
17 gemeenten in de regio’s Midden-Holland en Rijnstreek. 
Deze zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. Een directeur leidt de onderneming, de 
Raad van Commissarissen houdt toezicht. Daarnaast heeft 
Cyclus een aantal adviesorganen op het gebied van finan-
ciën, uitvoering en afvalbeleid, waarin vertegenwoordigers 
van de 17 gemeenten zitting hebben.

Adviesorgaan regionaal Afvalbeleid (ArA)
Het ARA adviseert de directeur over onderwerpen die het 
regionale afvalbeleid en afvalverwerking raken. Het doel is 
door een regionale afstemming en aanpak te komen tot een 
gezamenlijke meerwaarde. Het ARA bestaat uit 34 vertegen-
woordigers van gemeenten en vergadert in twee gremia, één 
op ambtelijk en één op bestuurlijk niveau.

klantenraad
De klantenraad is een klankbordorgaan dat als doel heeft 
afstemming en goede afspraken over de dienstverlening van 
Cyclus aan de gemeenten in hun rol van opdrachtgever/
klant te realiseren. In 2006 startte een proef om de vergade-
ringen van het ARA op ambtelijk niveau en de klantenraad te 
combineren. Na evaluatie in 2007, wordt de gecombineerde 
aanpak geformaliseerd.

Financiële commissie
De financiële commissie adviseert en/of informeert de 
gemeenten in hun rol als aandeelhouder. De financiële com-
missie bestaat uit 17 financieel deskundige ambtenaren.

cyclus Elmina plastic rEcycling ltd. 
Cyclus is in 2007 een project gestart in Elmina in Ghana. Dit 
project, consumer plastic waste collection & recycling Ghana, 
heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recyclen ter 
verbetering van de leefkwaliteit en werkgelegenheid. Het 
project wordt door Cyclus geleid en door het Ministerie van 
Economische Zaken in Den Haag (EVD) gesubsidieerd. Het 
project is ondergebracht in een daartoe opgerichte vennoot-
schap, Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd., waarin Cyclus 
een meerderheidsbelang heeft van 90%. De overige aande-
len zijn ondergebracht bij een Ghanese partner.

bEstuur

directie
N.L.M. Mensing

raad van commissarissen
H.J. Beltman, voorzitter
C.J.J. de Kruijf, vice-voorzitter en secretaris
E.C.M. Roodvoets
J.M.C.M. Groen in ’t Wout
C.N.W. Vink
A.M. Visser
J. Warners

De Raad van Commissarissen van Cyclus bestaat uit zeven 
leden. De Raad houdt toezicht op het beleid van het bestuur 
en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. 
Daarnaast staan de commissarissen het bestuur terzijde met 
advies. Vier van de zeven leden worden statutair van over-
heidswege benoemd. De Raad is evenwichtig samengesteld 
met inachtneming van een door de oprichters van de ven-
nootschap opgestelde profielschets. 



cyclus is er ook voor waterbeheer. in de breedste zin van het woord. 
met professioneel rioolbeheer dragen we bij aan een goede kwaliteit 
van het grondwater. de vuilvissers van cyclus verwijderen zwerfaval 
uit het oppervlaktewater, waardoor de kwaliteit van het oppervlakte-
water verbetert. ook rondom het water zijn wij actief. We doen aan 
ecologisch beheer van water en haar oevers; denk ook aan onkruid-
bestrijding zonder chemicaliën, maar met heet water en borstels. zo 
raken het oppervlakte- en grondwater niet vervuild. Water is van 
levensbelang voor mens, dier en natuur. We houden het graag schoon 
voor iedereen.





Inwoners: 19.403 Oppervlakte: 3.859 ha

gEmEEntE bodEgravEn

Het gemeentewapen van de gemeente Bodegraven wordt 
sinds 1815 officieel gebruikt.  Voor die tijd is het wapen ook 
al in omloop. Van wanneer het precies stamt of waar het 
naar verwijst is niet bekend.

Inwoners: 15.223 Oppervlakte: 1.696 ha

gEmEEntE boskoop

Al in 1816 stelt de Hoge Raad van Adel het gemeentewapen 
van de gemeente Boskoop vast. Het verbeeldt een gouden 
burcht in een hemelsblauw veld. Het schild is bedekt met 
een gouden kroon met vijf bladeren. De parels op de kroon 
zijn wit.

Inwoners: 70.845 Oppervlakte: 1.811 ha

gEmEEntE gouda

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

Inwoners: 10.768 Oppervlakte: 4.156 ha

gEmEEntE jacobsWoudE

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

Inwoners: 8.151 Oppervlakte: 1.274 ha

gEmEEntE moordrEcht 

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

onze aandeelhouders

Inwoners: 21. 735 Oppervlakte: 1.847 ha

gEmEEntE niEuWErkErk aan dEn ijssEl

Rond 1250 ontstond het gehucht Nuwerkerke, dat aan de 
huidige gemeente ten grondslag lag. Het gemeentewapen 
van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel bestaat al 
sinds 1816. Al bijna 200 jaar is het gemeentewapen onver-
anderd. 

Inwoners: 14.374 Oppervlakte: 32 ha

gEmEEntE nEdErlEk

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

Cyclus is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen 
gemeenten. Onze identiteit is voor een belangrijk deel geba-
seerd op onze ontstaansgeschiedenis. Op deze twee pagi-
na’s stellen wij onze aandeelhouders aan de hand van 
gemeentenwapens en geschiedenis kort aan u voor.

Inwoners: 71.100 Oppervlakte: 5.768 ha

gEmEEntE alphEn aan dEn rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn hanteert sinds 1918 het-
zelfde gemeentewapen. De toenmalige gemeenten Aarlan-
derveen, Alphen en Oudshoorn fuseren in dat jaar tot de 
gemeente Alphen aan den Rijn. In 1964 werd ook Zwam-
merdam onderdeel van de gemeente Alphen aan den Rijn. 
Het huidige gemeentewapen van de gemeente Alphen aan 
den Rijn is een achtpuntige ster in sabel, tegen een zilver-
kleurige achtergrond. Het schild draagt een gouden kroon 
en wordt gedragen door twee leeuwen.

Inwoners: 9.519 Oppervlakte: 3.818 ha

gEmEEntE bErgambacht

In 1985 worden de gemeenten Ammerstol, Bergambacht en 
Berkenwoude samengevoegd tot de huidige gemeente 
Bergambacht. Het rode veld met de adelaar staat voor 
Berg ambacht. Het blauwe vlak en de zalm symboliseren 
Ammerstol. De drie maansikkels zijn afkomstig uit het 
wapen van Berkenwoude.
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Inwoners: 26.765 Oppervlakte: 9.000 ha

gEmEEntE niEuWkoop

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

Inwoners: 8.159 Oppervlakte: 2.855 ha

gEmEEntE oudErkErk

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

Inwoners: 12.833 Oppervlakte: 5.011 ha

gEmEEntE rEEuWijk

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

Inwoners: 18.717 Oppervlakte: 5.785 ha

gEmEEntE rijnWoudE

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

Inwoners: 12.145 Oppervlakte: 696 ha 

gEmEEntE schoonhovEn

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

Inwoners: 9.856 Oppervlakte: 5.742 ha

gEmEEntE vlist

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

Inwoners: 25.587 Oppervlakte: 2.939 ha

gEmEEntE WaddinxvEEn

De gemeenten Noord- en Zuid-Waddinxveen zijn in 1870 
samengevoegd tot de huidige gemeente Waddinxveen. Het 
wapen bestaat echter al sinds 1816.

Inwoners: 10.315 Oppervlakte: 3.110 ha

gEmEEntE zEvEnhuizEn-moErkapEllE

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



directieverslag

bElEid En stratEgiE

landelijke ontwikkelingen
In 2007 hielden we ons met name bezig met het doorontwik-
kelen van al ingezette trajecten, vooral op het gebied van 
afvalscheiding en -verwerking.

Verpakkingsakkoord
Na bijna twee jaar onderhandelen werd in augustus een 
akkoord gesloten tussen minister Cramer van Ruimte en 
Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). In dat akkoord is afgespro-
ken dat de komende vier jaar het recyclingpercentage van 
kunststof verpakkingen verdubbeld zal worden. Gemeenten 
blijven, ook in de toekomst, verantwoordelijk voor de 
gescheiden inzameling van verpakkingen van huishoudens. 
Ze krijgen de kosten hiervoor vergoed vanuit het Afvalfonds, 
een nieuw fonds dat vooralsnog door de rijksoverheid wordt 
volgestort. Een verpakkingenbelasting zal zorgdragen voor 
de voeding van het fonds.

pilot gescheiden inzameling plastic
In 2007 begonnen 20 gemeenten in samenwerking met Ned-
vang, de stichting die namens het bedrijfsleven samen met 
de overheid aan de uitvoering van de producentenverant-
woordelijkheid werkt, met een pilot voor het gescheiden 
inzamelen van kunststof flessen en flacons. In september 
startte Cyclus een proef in drie gemeenten: Bergambacht, 
Bodegraven en Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze gemeenten 
zamelden flessen en flacons elk op een eigen manier in. 
Tijdens de pilot besloten de deelnemende partijen in enkele 
gemeenten een bredere fractie (ook andere kunststofverpak-
kingen) in te zamelen. Zo kan gemakkelijker aan de landelij-
ke taakstelling worden voldaan en nemen de inzamelkosten 
per ton af. Uit de proef zal blijken of deze brede fractie even-
veel mogelijkheden voor hergebruik biedt als de oorspron-
kelijke fractie. Na de proef vergelijken we de landelijke 
resultaten en kunnen gemeenten een keuze maken voor de 
beste inzamelmethode. De vergoeding die gemeenten ont-
vangen voor het inzamelen van het kunststof wordt even-
eens na afloop van de proef vastgesteld.

zwerfafval
Het impulsprogramma Zwerfafval van SenterNovem ontvangt 
in de komende drie jaar steeds €11 miljoen per jaar uit het 
Afvalfonds. Dit programma moet het zwerfafval in de open-
bare ruimte verminderen. In 2007 vroeg Cyclus namens 10 
gemeenten een subsidie aan voor een project in de regio, 
die begin 2008 is toegekend. Samen met de betrokken 
gemeenten treffen we in de komende twee jaar verschillende 
maatregelen om zwerfafval aan te pakken. Lokale voorzie-
ningen, communicatie, handhaving en monitoring vormen 
de vier pijlers van dit project. In maart 2008 is het vorige 
subsidieproject, het plusproject Huishoudelijk Afval, dat als 
doel had afvalscheiding te verbeteren, beëindigd.

Afvalstroom wit- en bruingoed
Een andere ontwikkeling heeft te maken met de afvalstroom 
elektrische en elektronische apparatuur, ook wel wit- en 
bruingoed genoemd. De Stichting Nederlandse Verwijdering 
Metalektro Producten (NVMP) reorganiseerde in 2006 de 
ROS-structuur (Regionaal Overslag Station). Hierdoor is de 
vergoeding voor het opslaan van wit- en bruingoed komen te 
vervallen. De branchevereniging voor afval- en reinigingsma-
nagement (NVRD) startte twee juridische procedures om dit 
besluit terug te draaien. Het eerste zogeheten handhaving-
verzoek werd afgewezen. Het tweede is nog in behandeling. 
De NVRD wil de vergoeding herinvoeren om de kosten voor 
gemeenten, en daarmee indirect voor burgers, te verlagen.

Verbranden van restafval
Ook in 2007 kwam er geen oplossing voor het tekort aan 
verbrandingscapaciteit in Nederland en Duitsland. Voor 
Cyclus heeft dit echter geen gevolgen. Sinds 2003 heeft 
Cyclus een overeenkomst met Essent voor het verbranden 
van restafval. In 2007 verlengden we deze overeenkomst tot 
en met 2009. 
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strategische ontwikkelingen
Het organiseren van integraal beheer van openbare ruimten 
en afvalbeheer was één van de speerpunten van 2007. 
Cyclus biedt inmiddels al twee jaar diensten op beide terrei-
nen met succes aan. In 2007 werkten we aan de vormgeving 
van de interne organisatie en het optimaliseren van de werk-
processen, om in de toekomst onze dienstverlening nog 
verder te verbeteren. De plannen zijn in een vergevorderd 
stadium zodat we in 2008 de organisatieverandering kun-
nen implementeren. Naar verwachting neemt het feitelijke 
verandertraject een langere periode in beslag.

nieuw logistiek concept
Een tweede groot project is het nieuwe, efficiëntere logistieke 
concept dat Cyclus in de komende periode invoert. In de 
gemeenten Bergambacht, Nederlek, Nieuwkoop, Ouderkerk, 
Schoonhoven en Vlist starten we in 2008 met de implemen-
tatie van het nieuwe concept. Hierbij maken we niet langer 
gebruik van de twee overlaadstations in Gouda en Alphen 
aan den Rijn. Inzamelvoertuigen, bij voorkeur zijladers, wor-
den voorzien van een afzetbare container. Deze container 
wordt, wanneer die vol is, op een zogenaamde wisselplaats 
afgezet en ingewisseld voor een lege container. Zo maken de 
voertuigen minder kilometers en ontstaat er meer tijd voor 
het daadwerkelijk inzamelen van afval. Op die manier sparen 
we het milieu en nemen de kosten voor afvalinzameling af. 

Deze nieuwe inzamelmethode vraagt om nieuw materieel. 
Voertuigen met afzetbare containers en een uitbreiding van 
het wagenpark met nieuwe zijladers. In 2007 is een Europe-
se aanbesteding gedaan voor de levering van zijladers. In de 
loop van 2008 worden deze voertuigen geleverd en kunnen 
we ze inzetten. 

Afvalscheiden, goed bezig!
Afvalscheiding is een actueel thema. Ook in 2007 werkte 
Cyclus aan de campagne ‘Afvalscheiden, goed bezig!’, waarin 
we samen met 16 gemeenten door verbetering van de schei-
dingsmogelijkheden voor burgers, controle van scheidings-
gedrag en communicatie streefden naar een verhoging van 
het scheidingspercentage van 48% naar 56%. Senter Novem 
subsidieerde deze campagne die liep tot 31 maart 2008.

Afvalbrengstations
Per 1 januari 2008 is een vernieuwd regionaal acceptatie-
beleid voor afvalbrengstations ingevoerd. Dit nieuwe beleid 
is door het Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA) en 
Cyclus ontwikkeld. Op het afvalbrengstation in Bodegraven 
is een toegangsregistratiesysteem geïnstalleerd dat in het 
voorjaar van 2008 officieel in gebruik is genomen. Het afval-
brengstation in Bodegraven is hiermee het eerste Cyclus-
afvalbrengstation met dit nieuwe systeem. Het voornemen is 
om ook voor de andere afvalbrengstations een toegangs-
registratiesysteem in te voeren.

uitbreiding
In 2007 hernieuwde de gemeente Nieuwkoop de overeen-
komst met Cyclus. Samen sloten we een nieuwe dienstverle-
ningsovereenkomst af voor het afvalbeheer in alle kernen 
van de nieuwe fusiegemeente. In november bekrachtigden 
Cyclus en de gemeente de samenwerking met een feestelijke 
ondertekening.

Dochteronderneming ‘Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd.’, 
kortweg Cyclus Elmina, is in september 2007 formeel opgericht. 
Cyclus Elmina werd echter in 2008 formeel actief. Cyclus 
diende al eerder een subsidieaanvraag in bij het ministerie 
van Economische Zaken voor het opzetten van een plastic 
recyclingfabriek. Op basis van het bedrijfsplan werd deze 
subsidie toegekend. Inmiddels kunnen we, met de subsidie 
en een investering van Cyclus, beginnen met de bouw van de 
fabriek. Naar verwachting is de fabriek eind 2008 gereed om 
proef te draaien.

Cyclus streeft naar een schoon, heel en veilig leefmilieu voor 
gemeenten, inwoners en bedrijven in de regio, maar ook in 
Ghana. Zowel nu als in de toekomst!



cyclus werkt aan een omgeving die schoon, heel en veilig is. ook in 
elmina. Wat begon als een project om afvalkennis te delen, verbetert 
nu milieu, economie én werkgelegenheid. net zoals we ondernemer-
schap stimuleren bij onze eigen medewerkers, dragen we bij aan 
duurzaam ondernemerschap in ghana. hoe? cyclus elmina bouwt 
fabrieken met lokale bouwvakkers. draaien deze fabrieken, dan zijn 
er weer mensen nodig. omdat de lokale bevolking plastic inzamelt, 
neemt de werkgelegenheid toe en de hoeveelheid restafval af. kortom, 
de leefomstandigheden verbeteren. Voor jong en oud, nu en later.





sociaal vErslag

Cyclus stimuleert haar medewerkers zich voortdurend te 
ontwikkelen en initiatief te nemen. Daarom werken we met 
zelfregelende teams. Hierdoor voelen medewerkers zich 
meer verantwoordelijk voor de uitvoering van hun werk en 
werken ze efficiënter en kwaliteitsbewuster. Dankzij de 
ondernemerszin en grote betrokkenheid van onze medewer-
kers garanderen wij een hoge kwaliteit van onze diensten. 
Cyclus investeert in de ontwikkeling en opleiding van haar 
medewerkers. Een individueel opleidingsplan draagt daar 
aan bij. 

Wederom ging in 2007 extra aandacht naar de cultuur van de 
organisatie. Een cultuurenquête uit 2006 wees een hoge 
mate van betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers 
uit. Verbeterpunten, onder andere op het gebied van resul-
taatgericht werken, eigen functioneren en samenwerking, 
verwerken we in jaarlijkse teamplannen.

In 2006 startten we het cultuurproject ‘Ontwikkeling Cyclus’. 
De daaruit voortvloeiende structurele activiteiten zijn volle-
dig ingebed in het reguliere proces. Onderdeel van het cul-
tuurproject is de gedragscode die met een ludieke communi-
catiecampagne in 2007 is geïmplementeerd. 

pErsonEElsopbouW 
Het grootste deel van het personeel werkt in de uitvoering. 
84 medewerkers hebben een uitvoerende taak, 62 een lei-
dinggevende, administratieve of ondersteunende. Daar-
naast huurt Cyclus voor de inzamel- en reinigingsactiviteiten 
gemiddeld nog 40 detacherings- of uitzendkrachten in. We 

maken zoveel mogelijk gebruik van één uitzendorganisatie, 
die tevens als makelaar fungeert. Het inhuurpercentage is 
vooral voor de buitendienst hoog, omdat daar door invloe-
den van buitenaf veel schommelingen zijn in de hoeveelheid 
werk. Dankzij uitzendkrachten zijn we flexibel en kunnen we 
hier snel op inspelen. 

Eind 2007 waren 146 medewerkers in dienst van Cyclus, 
waarvan 26 parttime. In 2007 was het personeelsverloop 
weer redelijk stabiel. Door bedrijfsmatiger te werken, is een 
aantal medewerkers niet voor de organisatie behouden 
gebleven. Tevens is de hoge gemiddelde leeftijd van de 
medewerkers van invloed op het verloop. Dit resulteert in 
2007 in een vergelijkbare in- en uitstroom van medewerkers 
als in voorgaande jaren. Veertien collega’s verlieten Cyclus, 
12 traden er in dienst. Over het gehele jaar stonden er 18 
vacatures open.

De gemiddelde leeftijd is 44,6 jaar. Dit is relatief hoog in 
vergelijking tot het landelijk gemiddelde van 35 jaar, maar 
niet ongebruikelijk in deze branche. Wij werken volgens een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid, gericht op het optimaal 
benutten en behouden van kennis en ervaring van werkne-
mers voor de langere termijn. Hierbij ligt de focus enerzijds 
op langer en gezond aan het werk voor oudere werknemers. 
En anderzijds op profilering als aantrekkelijke werkgever 
voor voldoende instroom van jonge medewerkers. De leef-
tijdsopbouw van de medewerkers is grafisch weergegeven in 
figuur 2. Cyclus is één van de partijen die het convenant 
‘Sluitende aanpak Jeugdwerkeloosheid’ heeft ondertekend 
en hier actief in participeert, ook door ontwikkeling van 
eigen initiatieven. 

Figuur 1: Personele kengetallen

Betreft 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Aantal medewerkers 146 148 96 98 99 98
Aantal parttimers 26 29 16 14 13 10
Aantal Fte’s 140 144 91 96 97 95

Verloop medewerkers:

- in dienst 12 68 11 5 9 12
- uit dienst 14 16 13 6 8 9

inhuur (in procenten):

- buitendienst Afvalbeheer 52,6 54,7 55,5 52,4 44,8 46,0
- buitendienst infrabeheer 32,8 13,9 - - - -
- binnendienst 27,3 23,2 25,0 17,9 9,8 11,0

ziekteverzuim (in procenten) 5,7 6,1 13,1 10,6 11,4 12,6
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Verzuim
In 2007 zette de daling van het verzuimcijfer zich Cyclus-
breed verder door van 6,1% naar 5,7%. De afdeling Afval-
beheer kent een daling van 10,6% naar 8,6%, een niet onge-
bruikelijk percentage in deze branche. Deze daling wordt 
mede veroorzaakt door het verzuimbeleid, waarin de rollen 
van leidinggevende, P&O en arbodienst duidelijk benoemd 
zijn. Tevens hebben wij een resultaatgericht contract afge-
sloten met een arbodienst en hebben wij een interne case-
manager aangesteld. Mede ter voorkoming van verzuim 
voerde de arbodienst in 2007 een Periodiek Arbeidsgenees-
kundig Onderzoek (PAGO) uit. Deelname aan dit onderzoek 
was vrijwillig. 

medezeggenschap
Voor de Ondernemingsraad stond 2007 in het teken van de 
verkiezingen. Van de bestaande Ondernemingsraad waren 
zes leden herkiesbaar en twee leden niet. Voor de verkiezingen 
meldden zich twee nieuwe leden aan, zodat de Ondernemings-
raad uit acht leden bestaat.
De Ondernemingsraad vergaderde in 2007 20 keer, waarvan 
zeven maal met de directeur. Ook vergaderden zij gezamenlijk 
met de Raad van Commissarissen en het Managementteam. 
Speerpunten in 2007:  het functioneren van de Ondernemings-
raad, monitoring van het werkoverleg, de beoordelings- en 
functioneringsgesprekken en het behandelen van de advies-
aanvraag betreffende het nieuwe logistieke concept.

kwaliteit, Arbo en milieu 
Het beleid van Cyclus met betrekking tot Kwaliteit, Arbo en 
Milieu (KAM) richt zich op het continu verbeteren van de 
bedrijfsvoering door het beheersen, besturen en verbeteren 
van de bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen het rendement 
van de organisatie en de tevredenheid van klanten, mede-
werkers en aandeelhouders worden verhoogd. In 2007 
kozen wij voor een nieuw kwaliteitssysteem ter verbetering 
van de bedrijfsprocessen. Dit nieuwe systeem is opgebouwd 
uit elementen van verschillende kwaliteitsmanagement-
systemen. Ook besloten we in 2007 om de afdeling Afval-
beheer VCA te laten certificeren. 

2006 20052007
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Figuur 2: Leeftijdsopbouw bij Cyclus
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cyclus stelt klanten, medewerkers en aandeelhouders centraal in de 
bedrijfsvoering. de mens, daar draait het om. daarom zijn we ambas-
sadeur voor het jeugdwerkloosheidprogramma in gouda en omstreken 
en besteden we veel aandacht aan veiligheid en arbozaken. denk aan 
veiligheidskleding en nieuwe voertuigen die voldoen aan de strengste 
eisen. ook qua certificering stellen we hoge eisen aan onszelf en onze 
medewerkers. in de komende jaren voeren we een kwaliteitssysteem 
in. We doen er alles aan om de omstandigheden voor onze eigen mensen 
én de mensen om ons heen te verbeteren.





financiEEl vErslag

Financieel beleid
Het financieel beleid van Cyclus is gericht op het vinden van 
een evenwicht tussen de verschillende belangen en doel-
stellingen van aan Cyclus verbonden partijen.

Zo moet de onderneming bedrijfseconomisch gezond kun-
nen functioneren zonder daarbij primair afhankelijk te zijn 
van de aandeelhoudende gemeenten. Dit betekent dat de 
onderneming moet zorgen voor voldoende risicodragend 
vermogen en reserves moet opbouwen uit de ingehouden 
winsten die door de onderneming worden gegenereerd.

Voorts streeft de onderneming naar marktconforme dienst-
verlening en tarieven voor de aangesloten gemeenten die 
deelnemen in de resultaatgenererende activiteiten. Dit houdt 
in dat de financiële ruimte die ontstaat door de positieve 
ontwikkeling van de onderneming wordt vertaald in verla-
ging van tarieven (eenmalig en structureel) en vergroting van 
de dienstverlening bij gelijkblijvende tarieven. Tot slot wor-
den resultaten die niet noodzakelijk zijn voor de financiering 
van de onderneming of voor het streven naar marktconforme 
tarieven 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 ter-
rein over de achterliggende jaren inzichtelijk en vergelijkbaar 
te maken hanteert Cyclus een afgeleid winstbegrip, Cyclus 
aandeelhoudersrendement genoemd, dat bestaat uit het 
totaal van de ingehouden winsten, de (structureel) voor 
tariefsverlaging aangewende bedragen en het dividend. Op 
basis van dat gegeven kan worden geconcludeerd dat de 
werkelijke verbetering van de rendementen van Cyclus dui-
delijk groter is dan alleen de verbetering van de zichtbare 
winst.
 

In figuur 3 is de ontwikkeling van beide winstbegrippen over 
de afgelopen vijf jaren zichtbaar gemaakt (bedragen in dui-
zenden euro’s). Voor de samenstelling van het Cyclus aan-
deelhoudersrendement wordt kortheidshalve verwezen naar 
de overige gegevens in de jaarrekening.
 
resultaat 2007
Het boekjaar 2007 van Cyclus is afgesloten met een winst 
van € 1.534.000. De winst nam ten opzichte van 2006 af met 
€ 35.000, oftewel 2%. Dit resultaat wordt gedragen door 
verschillende activiteiten en kan als volgt aan die activitei-
ten worden toegerekend:

resultaten 2007 2006
Afvalverwerking nihil nihil
Inzameling & reiniging 861.000 836.000
Beheer openbare ruimte 552.000 329.000
Overige resultaten1 en  
financieringsresultaat 121.000 404.000
Totaal 1.534.000 1.569.000

De afvalverwerkingactiviteiten worden tegen kostprijs in 
rekening gebracht aan de deelnemende gemeenten.

Afvalverwerking
De omzet afvalverwerking is ten opzichte van het verslagjaar 
2006 met 2,6% gedaald (2006: daling met 2,6%) door 
hogere opbrengsten uit papier. Ten gevolge van lagere ver-
werkingstarieven, hogere opbrengsten uit papier en lagere 
tonnages dan begroot krijgen de aangesloten gemeenten in 
totaal € 1.204.000 gerestitueerd.

inzameling & reiniging
De omzet inzameling & reiniging steeg ten opzichte van 
2006 met € 517.000. Deze stijging wordt onder meer veroor-
zaakt door de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de 
gemeente Nieuwkoop en eenmalige opdrachten. Het resul-
taat steeg met 3,0% tot € 861.000, ofwel 6,8% van de omzet 
(2006: 6,8%). Ten laste van omzet en resultaat is een korting 
op de tarieven van € 500.000 (2006: € 500.000) gereser-
veerd voor restitutie aan gemeenten. 
De resultaten over de verslagjaren worden sterk beïnvloed 
door incidentele kosten (buitengewone, niet jaarlijks terug-
kerende lasten) en eenmalige opbrengsten (schade-uitkering 
verzekering). Geschoond van deze invloeden is het struc-
turele deel van het resultaat gestegen met 20,3%. Deze stij-
ging van het resultaat ten opzichte van het boekjaar 2006 is 
voornamelijk het gevolg van lagere exploitatiekosten en 
meer rendement op diensten door doelmatiger inkopen.

1 De rubriek overige resultaten betreft resultaten van activiteiten die niet 

specifiek aan een van de hoofdactiviteiten kunnen worden toegerekend.
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Figuur 3: Cyclus aandeelhoudersrendement en winst
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Een deel van het (structurele) resultaat wordt gebruikt ter 
verlaging van tarieven, zoals al vanaf 2003 is geschied. Doel 
van de tariefsverlagingen is vergroting van de marktconfor-
miteit en verbetering van de concurrentiepositie.
De structurele verlaging van de tarieven voor verwijdering 
van huishoudelijke afvalstoffen voor aangesloten gemeen-
ten bedraagt in 2007 in totaal ca. € 424.000. Voorts wordt 
over het afgesloten boekjaar nog een eenmalige korting ver-
strekt van € 500.000, vooruitlopend op verdere structurele 
maatregelen.
In het boekjaar 2007 is een nieuwe 10-jarige overeenkomst 
ingegaan met een van de voormalige vrsi-gemeenten, te 
weten Bodegraven. Met twee van de overige drie vrsi-
gemeenten zijn in het boekjaar 2007 besprekingen gestart 
om te komen tot een nieuwe overeenkomst. In deze nieuwe 
overeenkomsten worden de kortingen structureel verwerkt.
Toekomstige resultaten van inzameling & reiniging zullen 
afhankelijk zijn van verdere kostenbesparingen door doel-
matiger werken en invoering van nieuwe technieken, bijvoor-
beeld invoering van een nieuw logistiek concept, meer 
ondergrondse containers, regionaal inzamelen etc.

Beheer openbare ruimte
De omzet voor de activiteit beheer openbare ruimte steeg 
ten opzichte van 2006 met 8,1% tot € 10.724.000. Deze stij-
ging wordt onder meer veroorzaakt door nieuwe overeen-
komsten, extra omzet uit eenmalige opdrachten en compen-
satie van gestegen prijzen.
Het resultaat steeg met 67,8% tot € 552.000, ofwel 5,2% 
(2006: 3,3%) van de omzet. Het structurele resultaat over 
het boekjaar 2007, geschoond van incidentele kosten en 
opbrengsten, bedraagt ca. € 704.000 (2006: € 329.000).

overige resultaten en financieringsresultaat
Het financieringsresultaat steeg met € 191.000. Dat is een 
direct gevolg van het verder aanscherpen van de treasury-
functie en de hoge rentevergoedingen als gevolg van tijde-
lijke liquiditeitstekorten op financiële markten. Het alge-
meen resultaat en het financieringsresultaat samen dalen in 
2007 met € 283.000 naar € 121.000.
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 
meegenomen.
Ten laste van het algemeen resultaat zijn (eenmalige) ver-
plichtingen gebracht voortkomende uit het strategisch con-
cept IBORA (integraal beheer openbare ruimte en afval-
beheer) en de ontbindingsvergoeding voor de directeur.

Financiële positie
Het balanstotaal nam in het boekjaar 2007 toe met 19,1% tot 
€ 23.682.000. Het eigen vermogen komt daarmee uit op 
36,6% van het balanstotaal (voor resultaatbestemming) ten 
opzichte van 36,2% ultimo 2006.
De kaspositie van de onderneming zal in de komende jaren 
onder meer worden aangewend ter financiering van investe-
ringen in nieuw materieel en nieuwe inzameltechnieken. In 
de uitvoering van geplande investeringen is in 2007 vertra-
ging opgetreden wegens sterk oplopende levertijden bij 
leveranciers. De solvabiliteit zal (geleidelijk) toenemen tot 
de gestelde norm van 40%.



Bericht van de raad van commissarissen

De Raad evalueert regelmatig de inrichting van zijn toezicht-
houdende en adviserende functie, en daarmee zijn functio-
neren en dat van de individuele leden. Dit gebeurt mede aan 
de hand van een checklist voor bedrijven en commissarissen 
van het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en 
de gedragscode van de commissie Tabaksblat. Aan de Alge-
mene Vergadering van Aandeelhouders is inzichtelijk 
ge maakt dat Cyclus in grote mate aan die gedragscode  
voldoet (die overigens niet voor Cyclus verplicht is). De belo-
ning van de commissarissen is niet afhankelijk van de resul-
taten van de vennootschap en commissarissen houden geen 
aandelen van de vennootschap. Ook de enige statutair 
directeur heeft geen aandelen in Cyclus, het salaris van 
deze directeur blijft ruimschoots binnen de zogenaamde 
‘Balkenende-norm’.

De door de directie opgemaakte en door de commissarissen 
mede ondertekende jaarrekening over 2007 gaat vergezeld 
van de overige daaraan krachtens de wet toegevoegde gege-
vens en het door de directie opgemaakte jaarverslag. De 
jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring 
d.d. 13 mei 2008 van Berk overeenkomstig artikel 34 van de 
statuten. De winst van de vennootschap over 2007 bedraagt 
€ 1.534.000.

Artikel 36, lid 4 van de statuten, schrijft voor dat hetgeen na 
de in lid 2 bedoelde dekking en de in lid 3 bedoelde storting 
in (het) reservefonds(en) als onverdeelde winst overblijft, ter 
beschikking van de algemene vergadering is, zodra het 
eigen vermogen (inclusief de andere dan de door de wet 
voorgeschreven reserves) een minimum van een door de 
algemene vergadering te bepalen percentage van het balan-
stotaal van het bedrijf te boven gaat. Door de Algemene Ver-
gadering van Aandeelhouders van Cyclus is bedoeld mini-
mum in 2004 bepaald op 40%. Aangezien het eigen 
vermogen nog niet aan dit minimum voldoet, zal de winst 
worden toegevoegd aan de reserves.  

Met inachtneming van de statuten stellen wij de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders voor:
•	 	de	hierbij	aangeboden	jaarrekening	2007	vast	te	stellen;
•	 	de	directeur	van	Cyclus	en	de	Raad	van	Commissarissen	

te déchargeren voor het in 2007 gevoerde bestuur, res-
pectievelijk het gehouden toezicht;

•	 	ermee	in	te	stemmen	dat	de	winst	over	2007	wordt	toege-
voegd aan de reserves van het bedrijf.

De Raad van Commissarissen vergaderde in 2007 zes maal 
in aanwezigheid van de directeur. Aan de orde kwamen 
onder meer: het (meerjaren)investeringsplan, de meerjaren-
begroting, de financiële kwartaalrapportages, het jaarver-
slag 2006, de jaarrekening 2006 en de begroting 2008. 
Tevens is het eigen functioneren van de Raad, alsmede dat 
van de directeur beoordeeld. 

Verder vond een vruchtbare gedachtewisseling plaats tus-
sen Managementteam, Ondernemingsraad en de Raad van 
Commissarissen over enkele thema’s zoals de bedrijfscul-
tuur en de kansen als gevolg van de uitbreiding met beheer 
openbare ruimten. Daarnaast heeft de op voordracht van de 
Ondernemingsraad benoemde commissaris regelmatig over-
leg gehad met de Ondernemingsraad.
Er is één vergadering van de Algemene Vergadering van Aan-
deelhouders gehouden, waarin zij onder andere de vaststel-
ling jaarrekening 2006 en bestemming van de winst 2006 
bespraken, alsmede de omgang van het bedrijf met de 
gedragsregels uit de code Tabaksblat. 

De Raad van Commissarissen spreekt hierbij zijn waardering 
uit aan de directie en de medewerkers voor de wijze waarop 
zij hun taken in 2007 hebben vervuld. De Raad is zeer tevre-
den over de bereikte resultaten. Cyclus blijft bewijzen zich 
goed te kunnen handhaven op de steeds meer concurreren-
de (afval)markt. Daarnaast blijkt dat de uitbreiding van  
de portfolio met beheer en onderhoud van de openbare 
ruimten uitstekende kansen biedt om klanten een breder en 
geïntegreerd pakket aan dienstverlening te bieden; in 2008 
zal dit concept verder worden uitgewerkt en in de organisa-
tie worden geïmplementeerd.

De Raad heeft dan ook het vertrouwen dat de inzet van direc-
tie en medewerkers, alsmede de in de organisatie aanwezige 
kennis en kunde, een goede basis blijven voor een verdere 
positieve ontwikkeling van bedrijf en organisatie.  

Raad van Commissarissen
Ir. Hans Beltman, Voorzitter

Gouda, 23 mei 2008
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31 dec. 2007 31 dec. 2006

ActiVA

materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1  2.979  3.086 
Machines en installaties 1  448  489 
Containers 1  1.525  1.171 
Wagenpark 1  1.751  1.231 
Overige vaste bedrijfsmiddelen 1  305  239 

 7.008  6.216 

Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappij 2  180  - 

 180  - 

Vlottende activa
Handelsvorderingen 3  259  655 
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin  
wordt deelgenomen 4  3.642  2.356 
Belastingen en premies  703  247 
Overige vorderingen en overlopende activa 5  746  825 
Liquide middelen 6  11.144  9.589 

 16.494  13.672 

totaal  23.682  19.888 

pAssiVA

eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 7  2.577  2.301 
Agio reserve 8  813  813 
Overige reserves 9  3.752  2.508 
Resultaat boekjaar  1.534  1.569 

 8.676  7.191 

Voorzieningen 10  4.346  3.318 

kortlopende schulden
Crediteuren  4.060  4.658 
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen 11  4.612  3.259 
Overige schulden en overlopende passiva 12  1.988  1.462 

 10.660  9.379 

totaal  23.682  19.888 

Balans per 31 december 2007, voor resultaatbestemming
bedragen in duizenden euro’s
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2007 2006

Netto-omzet afvalverwerking
1

 14.646  15.035 
Netto-omzet inzameling & reiniging

2

 12.749  12.232 
Netto-omzet beheer openbare ruimten

3

 10.724  9.921 
Overige bedrijfsopbrengsten

4

 304   1.039  
som der bedrijfsopbrengsten  38.423  38.227 

Uitbesteed werk en externe kosten
5

 23.635  23.152 
Salarissen en sociale lasten

6

 6.659  6.651 
Afschrijvingen

7

 860  924 
Overige waardeverminderingen vaste activa

8

 110-   575  
Overige bedrijfskosten

9

 6.327  5.620 
som der bedrijfslasten  37.371  36.922 

Bedrijfsresultaat  1.052  1.305 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
10

 485  291 
Rentelasten en soortgelijke kosten

10

 3-   -  
Financiële baten en lasten  482  291 

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  1.534  1.596 

Aandeel resultaat deelnemingen
11

 -  27-
  

resultaat na belastingen   1.534   1.569 

Winst- en verliesrekening over 2007
bedragen in duizenden euro’s



2007 2006

saldo liquide middelen begin boekjaar  9.589  5.978 

Bedrijfsresultaat  1.052  1.305 
Aandeel resultaat deelnemingen  -  27-
Afschrijvingen  860  1.397 
Mutatie vorderingen  1.267-  1.144-
Mutatie overige kortlopende schulden  1.281  1.883 
Mutatie voorzieningen  1.028  833 
Ontvangen interest  482  291 
kasstroom uit operationele activiteiten   3.436   4.538 

Investeringen in materiële vaste activa  1.695-  1.439-
Desinvesteringen in materiële vaste activa  43  172 
Investeringen in financiële vaste activa  180-   -  
kasstroom uit investeringsactiviteiten   1.832-   1.267-

Storting op aandelen  276  276 
Mutaties agio reserve  -  432 
Uitkering dividend  325-   368-  
kasstroom uit financieringsactiviteiten  49-  340 

saldo liquide middelen einde boekjaar   11.144   9.589 

kasstroomoverzicht over 2007
bedragen in duizenden euro’s



A l l e  o g e n  g e r i c h t  o p                            e e n  d u u r z A m e  t o e k o m s t

toelichting op de jaarrekening

bEschrijving activitEitEn

Algemeen
Cyclus, gevestigd te Gouda, is in 2001 ontstaan uit een fusie 
van een aantal gemeentelijke afvalinzameling- en reinigings-
diensten. Vanaf 2003 is Cyclus een naamloze vennootschap, 
waarvan de aandelen in handen zijn van de zeventien 
gemeenten in de regio Midden-Holland en Rijnstreek waar-
voor Cyclus werkzaam is. Aan deze gemeenten (en in 
beperktere mate ook aan bedrijven) worden verschillende 
diensten aangeboden op het terrein van afvalinzameling, 
advisering, afvalverwerking, reiniging en beheer van open-
bare ruimten en bedrijfsterreinen.

Beheer openbare ruimten
Cyclus heeft in het boekjaar 2006 een begin gemaakt met de 
uitvoering van de, in het kader van het verbrede takenpak-
ket, in 2005 met de gemeente Gouda gesloten overeenkomst 
voor het beheer van de openbare ruimte. Dit beheer omvat 
met name het verzorgen van het dagelijks onderhoud in de 
openbare ruimte en alles wat daar mee samenhangt. In het 
kader van deze overeenkomst zijn 65 medewerkers van de 
voormalige Dienst Beheer van deze gemeente in dienst 
getreden bij Cyclus en zijn activa (voertuigen en gereed-
schappen) en lopende overeenkomsten - voor zover relevant 
- overgenomen van de gemeente.

plastic recycling ghana
Cyclus is in 2007 een project gestart in Elmina in Ghana. Dit 
project, consumer plastic waste collection & recycling Ghana, 
heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recyclen, mede 
ter verbetering van de leefkwaliteit en werkgelegenheid. Het 
project wordt door Cyclus geleid en door het Ministerie van 
Economische Zaken in Den Haag (EVD) gesubsidieerd. Het 
project is ondergebracht in een daartoe opgerichte vennoot-
schap, Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd., waarin Cyclus 
een meerderheidsbelang heeft van 90%. De overige aan-
delen zijn ondergebracht bij een Ghanese partner.

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 
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor 
zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opge-
nomen voor de nominale waarde. Tenzij anders is aangege-
ven zijn alle bedragen vermeld in duizenden euro’s.

consolidatie
November 2007 heeft Cyclus een belang genomen van 90%, 
nominaal € 180.000, in de nieuwe Ghanese vennootschap 
Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. en de aandelen volge-
stort. Omdat in het boekjaar geen verdere transacties heb-
ben plaatsgevonden zijn in deze jaarrekening geen geconso-
lideerde cijfers opgenomen. 

Het belang van Cyclus N.V. in Regionaal Composteerbedrijf 
Midden-Holland en Rijnstreek B.V. h/o Stercompost is in  
het boekjaar 2006 verkocht. Omdat de verkoop plaatsvond 
naar de situatie per 1 januari 2006 en het boekjaar 2006 
derhalve volledig voor rekening en risico komt van de kopende 
partij, zijn in deze jaarrekening geen geconsolideerde cijfers 
opgenomen.

transacties tussen verbonden partijen
Cyclus realiseert het grootste gedeelte van haar omzet bij de 
zeventien aandeelhoudende gemeenten (=verbonden par-
tijen). 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 overeen-
komsten.

ouderdomspensioen
De pensioenverplichtingen van Cyclus N.V. zijn ondergebracht 
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 
premies 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.

Fur
De FUR-verplichtingen van Cyclus N.V. zijn ondergebracht bij 
het SFN. Het SFN kan worden aangemerkt als een bedrijfs-
takpensioenfonds. Deze regeling wordt gekwalificeerd als 
een toegezegde pensioenregeling. Doordat in geval van een 
tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds Cyclus N.V. geen 
verplichting heeft anders dan hogere toekomstige premies is 
deze regeling verwerkt als zijnde een toegezegde bijdrage 
regeling. Dit houdt in dat in de winst- en verliesrekening een 
hieruit voortvloeiende last wordt opgenomen gelijk aan de in 
dat jaar verschuldigde premie.



grondslagEn voor dE WaardEring van activa 
En passiva

materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaf-
waarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. 
Terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

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 
verkrijgingsprijs of – indien deze lager is – de marktwaarde. 
De vorderingen op deelnemingen en overige vorderingen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover 
noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico 
van oninbaarheid.

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

Voorzieningen, schulden en niet uit de balans blijkende 
vorderingen en verplichtingen
Deze worden opgenomen tegen nominale waarde.

grondslagEn voor dE bEpaling van hEt  
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 inacht-
neming 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 en de over de omzet geheven belastin-
gen. De vergoedingen voor de afvalverwerking en inzamelings- 
en reinigingstaken worden gedeeltelijk met een halfjaarlijks 

voorschot aan gemeenten gefactureerd. De afrekening vindt 
plaats op basis van het aantal aansluitingen, het aantal 
gerealiseerde containerledigingen, het aantal uren inzet en 
de verwerkte tonnages per afvalsoort tegen de feitelijke ver-
werkingstarieven en wordt verantwoord in het boekjaar 
waarop de afrekening betrekking heeft.

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 
levensduur. De afschrijvingen vinden plaats vanaf de datum 
van ingebruikneming van de betreffende investering. Boek-
winsten 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 vennootschaps-
belasting 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 activitei-
ten. De betaalde interest en betaalde dividenden worden 
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactivitei-
ten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaats-
vindt worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.   

Vreemde valuta
Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen 
een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake 
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht 
getoond.

groepsmaatschappijen
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen 
wordt opgenomen onder de kasstroom uit investerings-
activiteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaats-
gevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze 
groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.  
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toelichting op de balans per 31 december 2007
bedragen in duizenden euro’s

1. matEriëlE vastE activa
De materiële vaste activa zijn als volgt gespecificeerd:

Bedrijfs-
gebouwen 

en  
terreinen

machines 
en  

installaties containers Wagenpark

overige 
vaste 

bedrijfs-
middelen totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2007  7.370  794  4.168  6.585  771  19.688 
Investeringen  28  53  530  970  114  1.695 
Desinvesteringen  -  15-  17-  1.406-  -  1.438-
Aanschafwaarde per 31 december 2007  7.398  832  4.681  6.149  885  19.945 

Cum. afschr. per 1 januari 2007  4.284  305  2.997  5.354  532  13.472 
Afschrijvingen  135  82  176  419  48  860 
Cum. afschr.desinvesteringen  -  3-  17-  1.375-  -  1.395-
Cum. afschr.per 31 december 2007  4.419  384  3.156  4.398  580  12.937 

Boekwaarde per 1 januari 2007  3.086  489  1.171  1.231  239  6.216 

Boekwaarde per 31 december 2007  2.979  448  1.525  1.751  305  7.008 

Afschrijvingspercentages 3-10% 7-10% 10-20% 12,5-14% 20-33%

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen automatisering en inventaris. 
De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per 31 december 2007 
€ 13,6 miljoen exclusief omzetbelasting.

financiëlE vastE activa

2. deelneming in  
groepsmaatschappij

2007 2006

Boekwaarde per 1 januari  -  27 
Storting aandelen Cyclus  
Elmina Plastic Recycling Ltd.  180  - 
Verkoop aandelen Stercompost  -  27-
Boekwaarde per 31 december  180  - 

Cyclus heeft een belang genomen van 90% in de nieuw 
opgerichte vennootschap Cyclus Elmina Plastic Recycling 
Ltd. De vennootschap is gevestigd te Elmina in Ghana.  
De zichtbare intrinsieke waarde van Cyclus Elmina Plastic 
Recycling Ltd. per 31 december 2007 bedraagt € 180.000. 
Het resultaat over het boekjaar 2007 bedraagt € nihil. 
Cyclus heeft haar belang van 60% in het te Alphen aan den 
Rijn gevestigde regionaal composteerbedrijf Midden-Holland 
en Rijnstreek, ofwel Stercompost, in het boekjaar 2006 ver-
kocht.

vlottEndE activa

3. handelsvorderingen 2007 2006
Handelsvorderingen 307 708 
Voorziening wegens mogelijke  
oninbaarheid  48- 53-
Stand per 31 december  259  655 

Dit betreft vorderingen op burgers en commerciële instellin-
gen. Voor deze vorderingen is wegens mogelijke oninbaar-
heid een voorziening gevormd.



4. Vorderingen op participanten en 
maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen

2007 2006

Vorderingen en afrekeningen  
gemeenten  3.522  2.356 
Vordering Cyclus Elmina Plastic  
Recycling Ltd.  120  - 
Stand per 31 december  3.642  2.356 
   
Dit betreft vorderingen op deelnemende gemeenten uit 
hoofde van de afgesloten multilaterale en bilaterale dienst-
verleningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen 
en uitgevoerde diensten en eindafrekeningen over het jaar 
2007 en nog te factureren kosten voor de nieuwe vennoot-
schap in Ghana die in 2008 zijn gefactureerd.

5. overige vorderingen en  
overlopende activa

2007 2006

Diverse vorderingen en 
overlopende activa  746 825 
Stand per 31 december  746  825 

Dit betreft nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde 
kosten met betrekking tot het boekjaar 2008.

6. liquide middelen 2007 2006
Saldo bankrekeningen  11.141 9.585 
Kas  3  4 
Stand per 31 december  11.144  9.589 

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

Cyclus heeft een kredietfaciliteit in rekening-courant bij nv 
Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bedraagt maximaal 
€ 7.941.154. Als zekerheden zijn aan de BNG verstrekt:  
eerste pandrecht op debiteurenvorderingen, bedrijfsinven-
taris en vorderingen op deelnemende gemeenten uit hoofde 
van met deze gemeenten gesloten overeenkomsten.

EigEn vErmogEn
2007 2006

Geplaatst kapitaal  2.577  2.301 
Agioreserve  813  813 
Overige reserves  3.752  2.508 
Resultaat boekjaar  1.534  1.569 
Stand per 31 december  8.676  7.191 

Verloop per post eigen vermogen

7. geplaatst kapitaal 2007 2006
Stand per 1 januari  2.301  2.025 
Mutaties  276  276 
Stand per 31 december  2.577  2.301 

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 7.500.003 
en is verdeeld in 1.071.429 aandelen met een nominale 
waarde van € 7. Er zijn 368.134 aandelen geplaatst en vol-
gestort. Storting op aandelen heeft plaatsgevonden in geld 
(€ 1,50 per aandeel), in de vorm van dividend (€ 1,50 per 
aandeel) en in natura (€ 4 per aandeel). De overwaarde van 
hetgeen is ingebracht is opgenomen in een agioreserve.
Onder voorwaarden kunnen aandeelhouders tot 5 jaar na de 
datum van oprichting op basis van een optieovereenkomst 
opteren voor uitbreiding van hun aandelenbezit tegen nomi-
nale waarde tot maximaal 50% van het door de gemeente bij 
oprichting geplaatste aandelenkapitaal.

8. Agioreserve 2007 2006
Stand per 1 januari  813  381 
Mutaties  -  432 
Stand per 31 december  813  813 

Bij de inbreng van de Gemeenschappelijke Regeling Cyclus 
in de nieuwe naamloze vennootschap is het saldo van het 
AVR-tariefegalisatiefonds door de gemeenten gebruikt ter 
(gedeeltelijke) volstorting in natura van de aandelen Cyclus. 
Naar aanleiding van diverse discussies met AVR omtrent de 
wijze waarop de afrekeningen met betrekking tot dit tarief-
egalisatiefonds tot stand zijn gekomen, is een nieuwe afre-
kening gemaakt voor de over dit fonds vergoede rente. Deze 
herberekening heeft geleid tot een extra restitutie van 
€ 432.000. Deze vordering op de AVR, die reeds bestond op 
1 juli 2003, wordt geacht op basis van de inbrengbepalingen 
in de akte van oprichting eveneens als agio door de aandeel-
houders te zijn ingebracht. 

9. overige reserves 2007 2006
Stand per 1 januari  2.508  1.825 
Toevoeging uit winstbestemming  1.244  683 
Stand per 31 december  3.752  2.508 

toelichting op de balans per 31 december 2007
bedragen in duizenden euro’s
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10. voorziEningEn
2007 2006

Beheer openbare ruimten  1.967  1.875 
Onderhoud gebouwen en installaties  872  789 
Personeel en organisatiekosten  1.507  654 
Onderhoud containers  -  - 
Totaal  4.346  3.318 

Waarvan een looptijd langer dan 1 jaar  1.498  1.201 

Waarvan een looptijd langer dan 5 jaar 528 490

Verloop per voorziening

Voorziening beheer openbare ruimten 2007 2006
Stand per 1 januari  1.875  - 
Dotaties  791  1.875 
Onttrekkingen  699-  - 
Stand per 31 december  1.967  1.875 

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

In 2006 zijn onder de kortlopende schulden verplichtingen 
opgenomen die betrekking hebben op de ontwikkeling van 
het beheerssysteem en de aanpassing van de overhead van 
de afdeling Infrabeheer voor een bedrag van € 925.000. 
Gezien het feit dat deze verplichtingen waarschijnlijk zijn, 
maar de omvang niet exact bekend is betekent dit dat deze 
posten gekwalificeerd hadden moeten worden als voorzie-
ningen. In de jaarrekening 2007 zijn deze posten voor een 
bedrag van € 824.000 verantwoord onder de voorziening 
beheer openbare ruimte. De vergelijkende cijfers 2006 zijn 
hierop aangepast.

Voorziening onderhoud 
gebouwen en installaties

2007 2006

Stand per 1 januari  789  896 
Dotaties  150  188 
Onttrekkingen  67-  295-
Stand per 31 december  872  789 

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

Voorziening personeel en 
organisatiekosten

2007 2006

Stand per 1 januari  654  616 
Dotaties  1.069  305 
Onttrekkingen  216-  267-
Stand per 31 december  1.507  654 

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

In het kader van de ontwikkeling en implementatie van het 
concept integraal beheer openbare ruimte en afvalbeheer 
(IBORA) is een voorziening opgenomen voor projectleiding- 
en advieskosten, alsmede voor de extra kosten voor assess-
ments, outplacement en werving- en selectieprocedures 
vanwege de invoering van een aangepaste organisatiestruc-
tuur. In de voorziening zijn tevens opgenomen een voorzie-
ning voor (meerkosten van) tijdelijk ingehuurde interim-
managers en adviseurs en de met de vertrekkende directeur 
afgesproken ontbindingsvergoeding.

Voorziening onderhoud containers 2007 2006
Stand per 1 januari  -  48 
Mutaties  -  48-
Stand per 31 december  -  - 

In 2006 is het groot onderhoud aan overslagcontainers uit-
gevoerd waardoor de voorziening is vrijgevallen.

11. schulden aan participanten en 
maatschappijen waarin wordt deel-
genomen

2007 2006

Nog te betalen facturen en 
afrekeningen gemeenten  4.612  3.259 
Stand per 31 december  4.612  3.259 

Dit betreft schulden aan deelnemende gemeenten uit hoofde 
van de afgesloten multilaterale en bilaterale dienstverlenings-
overeenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen en uitge-
voerde diensten en afrekeningen met de gemeenten met 
betrekking tot het jaar 2007. Deze afrekeningen zijn in 2008 
gecrediteerd.

toelichting op de balans per 31 december 2007
bedragen in duizenden euro’s



12. overige schulden en overlopen-
de passiva

2007 2006

Nog te betalen inkoopfacturen  794  640 
Nog te betalen personeelskosten  798  537 
Overige schulden en overlopende passiva  396  285 
Stand per 31 december  1.988  1.462 

niEt in dE balans opgEnomEn rEchtEn En 
vErplichtingEn

leaseverplichtingen
De langlopende financiële verplichtingen terzake van opera-
tioneel lease bedragen jaarlijks € 286.000. Alle leasever-
plichtingen hebben een resterende looptijd korter dan 5 jaar.

huurverplichtingen
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huur-
verplichtingen van onroerende zaken bedraagt in totaal  
€ 498.000. Huurovereenkomsten tot een bedrag van 
€ 51.000 hebben een resterende looptijd van 9 jaar; alle 
overige huurovereenkomsten hebben een resterende loop-
tijd korter dan 5 jaar.

claim inzake zijbeladingsvoertuigen
Vanwege de voortdurende problemen met een zestal zijbela-
dingsvoertuigen, herhaalde storingen en een te beperkt 
laadvermogen, heeft Cyclus de leverancier aansprakelijk 
gesteld voor de door Cyclus geleden en nog te lijden schade. 
De mogelijk uit deze claim voortvloeiende opbrengsten zul-
len na ontvangst aan het resultaat worden toegevoegd.

toelichting op de balans per 31 december 2007
bedragen in duizenden euro’s
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toelichting op de winst- en verliesrekening over 2007
bedragen in duizenden euro’s

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

2007 2006
Overslag en verwerking restafval  11.033  10.881 
Overslag en verwerking groente-, fruit- 
en tuinafval (gft)  1.730  1.636 
Verwerking overige afvalstoffen  248-  406
Inwonerbijdrage (vaste kosten)  2.028  1.893
Overige diensten  103  219
Totaal netto-omzet afvalverwerking  14.646  15.035

De omzet afvalverwerking is ten opzichte van 2006 met 
2,6% gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere 
papieropbrengsten als gevolg van gestegen marktprijzen.

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 vast-
gelegd in bilaterale dienstverleningsovereenkomsten.

2007 2006
Verwijdering huishoudelijke afvalstoffen 5.978  5.558
Reiniging  3.061  2.893 
Afvalbrengstations en transport  3.114  3.033 
Overige diensten  596  748 
Totaal netto-omzet  
inzameling & reiniging 12.749 12.232

De netto-omzet inzameling & reiniging steeg ten opzichte 
van 2006 met € 517.000. Deze stijging wordt veroorzaakt 
door een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de 
gemeente Nieuwkoop, extra omzet uit eenmalige opdrach-
ten en door compensatie van gestegen prijzen. Ten laste van 
de omzet is een korting van € 500.000 (2006: € 500.000) 
gereserveerd voor restitutie aan gemeenten. 

3. netto-omzet beheer openbare ruimten
De netto-omzet beheer openbare ruimten betreft het (doen) 
uitvoeren van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden in de 
openbare ruimte. 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 over-
eenkomsten. 

2007 2006
Groen  3.679  3.656 
Verharding  3.381  2.748 
Riolering  1.540  1.283 
Kunstwerken  1.398  1.137 
Overige diensten  726  1.097 
Totaal netto-omzet 
beheer openbare ruimten  10.724 9.921

De netto-omzet beheer openbare ruimten steeg ten opzichte 
van 2006 met € 803.000 door nieuwe overeenkomsten, 
extra omzet uit eenmalige opdrachten en compensatie van 
gestegen prijzen. 
 

2007 2006
4. overige bedrijfsopbrengsten  304  1.039 

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit 
diverse soorten dienstverlening zoals het onderhoud van 
materieel van derden en administratieve dienstverlening 
inzake afvalbeheer aan gemeenten, alsmede opbrengsten 
met een incidenteel karakter. 

De overige bedrijfsopbrengsten zijn in 2007 gedaald met 
€ 735.000. Deze daling bestaat grotendeels uit de in 2006 
verantwoorde afrekening met de AVR met betrekking tot de 
invoering van het BTW-compensatiefonds en de eenmalige 
vergoeding voor gemaakte aanloopkosten inzake de nieuwe 
activiteit beheer openbare ruimten.



5. uitbesteed werk en externe kosten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

2007 2006
Verwerking restafval  10.302 10.174 
Verwerking groente-, fruit- en  
tuinafval (gft)  1.710  1.636 
Verwerking overige afvalstoffen  955-  341-
Inhuur tijdelijk personeel  2.933  2.733 
Transport- en containerkosten  1.811  1.943 
Inzameling door derden  1.570  1.145 
Uitbesteed werk openbare ruimten  6.056  5.762 
Overig uitbesteed werk  208  100 
Totaal uitbesteed werk en externe kosten  23.635  23.152

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 de inhuur van tijdelijk personeel zijn 
€ 200.000 hoger dan in 2006 als gevolg van het nog niet 
invullen van vacatures en het structureel inhuren van capaci-
teit. De kosten voor inhuur met betrekking tot beheer open-
bare ruimte zijn verantwoord onder de rubriek uitbesteed 
werk openbare ruimten.
De kosten inzameling door derden zijn in 2007 gestegen 
door extra werkzaamheden uit de nieuw afgesloten dienst-
verleningsovereenkomsten met de gemeente Nieuwkoop.

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

2007 2006
Lonen en salarissen  5.336  5.408 
Sociale lasten  653  691 
Pensioenkosten  670  552 
Totaal personeelskosten  6.659  6.651 

In 2007 had de vennootschap gemiddeld 140 (2006: 144) 
werknemers in dienst (uitgedrukt in full time equivalents). 
Het aantal werknemers per 31 december 2007 bedroeg 146 
(2006: 148).

De beloning van bestuurders is in het kader van art. 383.1 
BW niet vermeld.

7. Afschrijvingen 2007 2006
Materiële vaste activa  860  924 

De afschrijvingskosten zijn gedaald als gevolg van vertraag-
de investeringen door langere levertijden bij de aanschaf 
van nieuw materieel.

8. overige waardeverminderingen 
vaste activa

2007 2006

Extra afschrijving zijbeladers  110-  473 
Meerkosten resterende gebruiksperiode  -  102
Totaal overige waardeverminderingen 
vaste activa  110-  575 

De voortdurende problemen met een zestal zijbeladings-
voertuigen, herhaalde storingen en een te beperkt laad-
vermogen, hebben in 2006 geleid tot het voornemen deze 
voertuigen versneld te vervangen. Omdat het voortgezet 
gebruik van deze voertuigen leidt tot extra kosten is ten laste 
van het resultaat een eenmalige waardevermindering 
geboekt.
Tevens is in 2006 de leverancier aansprakelijk gesteld voor 
de door Cyclus geleden en nog te lijden schade. De mogelijk 
uit deze claim voortvloeiende opbrengsten zullen na ont-
vangst aan het resultaat worden toegevoegd.

Door een ongeval in 2007 is één van de betreffende zijbela-
dingsvoertuigen total-loss verklaard. De van de verzeke-
ringsmaatschappij ontvangen schade-uitkering is eveneens 
verantwoord onder de rubriek overige waardeverminderin-
gen vaste activa.

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

2007 2006
Materieel beheer  2.089  1.863
Huisvesting  1.421  1.542 
Algemeen beheer  1.296  1.373 
Personeelskosten  609  692 
Overige kosten  912  150 
Totaal overige bedrijfskosten  6.327  5.620 

De kosten van materieelbeheer betreffen de kosten van 
exploitatie van eigen materieel en de kosten van onderhoud 
en reparatie ten behoeve van eigen materieel en materieel 
van derden.
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 voor materieelbeheer zijn ten opzichte van 2006 
met € 226.000 gestegen. Dit wordt onder andere veroor-
zaakt door extra onderhoud aan inmiddels afgeschreven 
inzamelvoertuigen vanwege de langere levertijden op nieuw 
materieel en de extra inhuurkosten van materieel als gevolg 

toelichting op de winst- en verliesrekening over 2007
bedragen in duizenden euro’s
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van een in januari 2007 verongelukte zijlader. De hogere 
kosten worden deels gecompenseerd door lagere afschrij-
vingskosten (€ 64.000) en een uitkering van de verzekering 
(€ 110.000).

De kosten voor huisvesting, algemeen beheer en personeel 
zijn ten opzichte van 2006 gedaald met resp. € 121.000, 
€ 77.000 en € 83.000. Deze daling houdt in grote mate ver-
band met de aanloopkosten inzake de nieuwe activiteit 
beheer openbare ruimten in 2006. 

De overige kosten zijn ten opzichte van 2006 met € 762.000 
gestegen. Deze stijging is met name het gevolg van de in het 
kader van de ontwikkeling en implementatie van het con-
cept integraal beheer openbare ruimte en afvalbeheer (IBO-
RA) getroffen voorziening voor assessments, outplacement 
en werving- en selectieprocedures vanwege de invoering van 
een aangepaste organisatiestructuur (€ 230.000), een voor-
ziening voor (meerkosten van) tijdelijk ingehuurde interim-
managers en adviseurs (€ 350.000) en de met de vertrek-
kende directeur afgesproken ontbindingsvergoeding 
(€ 180.000).

Beloning commissarissen
De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen bedroe-
gen € 57.432. (2006: € 31.570)

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

2007 2006 
Ontvangen rente:
Rente over banksaldi  267  140 
Overige rentebaten  218  147 
Totaal ontvangen rente  485  287

Betaalde rente:
Rente over langlopende lening  -  - 
Overige rentelasten  1-  - 
Totaal betaalde rente  1-  - 

Overige financiële baten en lasten  2-  4 
Totaal financiële baten en lasten  482  291 

Het financieringsresultaat is ten opzichte van 2006 met 
€ 191.000 gestegen. Dit is een direct gevolg van de hogere 
depositorente en nieuw afgesloten treasury-overeenkomsten. 
De rentebaten op voorschotbetalingen van gemeenten voor 
Cyclus Afvalverwerking (CAF) worden direct ten gunste van 
de gemeenten geboekt.

11. Aandeel resultaat deelnemingen
Cyclus is in 2007 gestart met het project consumer plastic 
waste collection & recycling Ghana in Elmina in Ghana. Dit 
project heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recy-
clen en is ondergebracht in de nieuwe vennootschap Cyclus 
Elmina Plastic Recycling Ltd., waarin Cyclus een meerder-
heidsbelang heeft van 90%. Omdat de vennootschap in het 
boekjaar nog geen transacties heeft ontplooid, is het resul-
taat nihil.

In 2006 heeft Cyclus haar belang van 60% in Regionaal Com-
posteerbedrijf Midden-Holland en Rijnstreek B.V. h/o Ster-
compost verkocht aan medeaandeelhouder Delta Milieu 
Composteren voor een bedrag van € 1. De boekwaarde van 
de aandelen bedroeg € 27.000 als gevolg waarvan een 
negatief resultaat op deelnemingen ter grootte van dit 
bedrag is gerealiseerd.

Gouda, 28 maart 2008

Directie Raad van Commissarissen
N.L.M. Mensing H.J. Beltman
  C.J.J. de Kruijf
   E.C.M. Roodvoets
  J.M.C.M. Groen in ’t Wout
  C.N.W. Vink
  A.M. Visser
  J. Warners

toelichting op de winst- en verliesrekening over 2007
bedragen in duizenden euro’s



statutairE doElstElling vEnnootschap

Artikel 2
De vennootschap heeft ten doel ten algemene nutte werk-
zaam te zijn op het gebied van het afvalbeheer, de afval-
verwerking 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:

preventie en hergebruik van diverse categorieën afval-1. 
stoffen bevorderen;
zorg dragen voor en uitvoering geven aan taken met 2. 
betrekking tot afvalbeheer, waaronder begrepen de inza-
meling, het transport, de overslag, de bewerking, de ver-
werking en het mogelijk hergebruik van (deelstromen 
van) (huishoudelijke) afvalstoffen en daarvoor in aanmer-
king komende categorieën bedrijfsafvalstoffen;
gescheiden inzameling en verwerking casu quo herge-3. 
bruik van de sub 2 bedoelde afvalstoffen (doen) bevorde-
ren;
zorg dragen voor en uitvoering geven aan een optimale 4. 
taakuitoefening met betrekking tot (gemeente)reiniging;
het verrichten van al wat op het gebied van het afvalbe-5. 
heer, de afvalverwerking en het beheer van de openbare 
ruimte en (bedrijfs)terreinen, waaronder reiniging mede 
gelet op de taken van overheden daarbij gewenst of nut-
tig 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:

het exploiteren en beheren van een inzameldienst ten 1. 
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;
het sluiten van overeenkomsten terzake van het in artikel 2. 
2 bepaalde met gemeenten, andere openbare lichamen 
en derden;
het sluiten van overeenkomsten inzake het verwerken van 3. 
afval met afvalverwerkingsinstallaties, geëxploiteerd 
door derden;
het adviseren aan gemeenten inzake beleid en uitvoering 4. 
van het afvalstoffenbeleid, alsmede het beheer van de 
openbare ruimten en (bedrijfs)terreinen;
het geven van voorlichting aan producenten van (huis-5. 
houdelijk) afval en aan die van bedrijfsafval, alsmede 
aan gemeenten en andere openbare lichamen;
het verrichten van alle handelingen en het aanbieden van 6. 

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, 
waaronder begrepen het samenwerken met-, deelnemen 
in-, het oprichten van-, en het voeren van het bestuur over 
ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel.

aandEElhoudErs
Per 31 december 2007 kent Cyclus N.V. 17 gemeenten als 
aandeelhouder waaronder in totaal 368.134 aandelen zijn 
verdeeld. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 7. 
Daarmee komt de nominale waarde van de aandelen op een 
totaal van € 2.576.938. Het geplaatste aandelenkapitaal is 
volgestort.

De aandeelhoudende gemeenten en de verdeling van aan-
delen per aandeelhouder in 2007:
  
gemeente Aantal 

aandelen
in %

Alphen aan den Rijn 70.661 19,2%
Bergambacht 9.228 2,5%
Bodegraven 19.619 5,3%
Boskoop 15.223 4,1%
Gouda 71.687 19,5%
Jacobswoude 10.651 2,9%
Moordrecht 8.108 2,2%
Nederlek 14.909 4,1%
Nieuwerkerk aan den IJssel 22.133 6,0%
Nieuwkoop 26.869 7,3%
Ouderkerk 8.150 2,2%
Reeuwijk 12.904 3,5%
Rijnwoude 19.141 5,2%
Schoonhoven 12.113 3,3%
Vlist 9.782 2,7%
Waddinxveen 26.895 7,3%
Zevenhuizen-Moerkapelle 10.061 2,7%
Totaal          368.134 100,0%

overige gegevens
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overige gegevens

WinstbEstEmming

statutaire bepalingen inzake resultaatverwerking 
(conform artikel 36 van de statuten)

Indien de goedgekeurde winst- en verliesrekening een 1. 
bedrag als winst aanwijst, zal die winst in de eerste 
plaats moeten worden gebruikt tot dekking van vroegere 
verliezen.
Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves 2. 
mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet 
dat toelaat.
Van hetgeen na de dekking als bedoeld in lid 1 overblijft 3. 
zal een nader door de algemene vergadering te bepalen 
bedrag worden gestort in (een) reservefonds(en).
Hetgeen na de in lid 2 bedoelde dekking en de in lid 3 4. 
bedoelde storting in (het) reservefonds(en) als onverdeelde 
winst overblijft, is zodra het eigen vermogen (inclusief de 
andere dan de door de wet voorgeschreven reserves) een 
minimum van een door de algemene vergadering te bepalen 
percentage van het balanstotaal van het bedrijf te boven 
gaat, ter beschikking van de algemene vergadering.
De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere 5. 
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 2006 ten bedrage van € 1.569.000 
is overeenkomstig het voorstel van directie en Raad van 
Commissarissen en overeenkomstig het besluit van de Alge-
mene Vergadering van Aandeelhouders als volgt verdeeld:

€
Toegevoegd aan de overige reserves 1.244.000 
Uitgekeerd dividend:
368.134 aandelen à € 0,88 per aandeel 325.000
Winst over het boekjaar 2006  1.569.000 

De directie en Raad van Commissarissen stellen voor, met 
inachtneming van hetgeen ter zake in artikel 36 van de  
statuten is geregeld, de winst over het boekjaar 2007 ten 
bedrage van € 1.534.000 toe te voegen aan de overige reser-
ves, daarbij rekening houdend met het door de algemene 
vergadering overeenkomstig artikel 36 lid 4 bepaalde mini-
mumpercentage van 40 procent voor het eigen vermogen in 
relatie tot het balanstotaal.



overige gegevens

cyclus aandEElhoudErsrEndEmEnt 

Begrip cyclus aandeelhoudersrendement 
Cyclus streeft er naar in het financieel beleid van de onder-
neming een evenwicht te vinden tussen de verschillende 
doelstellingen en tussen de verschillende belangen van de 
belanghebbenden. 

De voorwaarde dat de onderneming zich financieel onaf-
hankelijk moet kunnen bedruipen is vertaald in een sol-
vabiliteitsdoelstelling 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 onder-
neming mede wordt vertaald in eenzijdige verlaging van 
tarieven (en crediteringen) in lopende contracten en ver-
groting van de dienstverlening bij gelijkblijvende tarie-
ven, rekening houdend met de marktconformiteit van de 
contracten.

Resultaten die niet noodzakelijk zijn voor de financiering 
van de onderneming of voor het streven naar marktcon-
forme tarieven kunnen aan de aandeelhoudende gemeen-
ten 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 ingehou-
den 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.

TARIEVEN WINSTINHOUDING DIVIDEND 
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overige gegevens

accountantsvErklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2007 van Cyclus N.V. te Gouda bestaande uit de balans per 
31 december 2007 en de winst- en verliesrekening over 2007 
met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat 
onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden 
van een intern beheersingssysteem relevant voor het opma-
ken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van ver-
mogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het 
kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die 
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel 
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan 
de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden 
onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaar-
rekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter 
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voe-
ren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele 
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen 
zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materi-
eel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoorde-
ling neemt de accountant in aanmerking het voor het opma-
ken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van 
vermogen en resultaat relevante interne beheersingssys-
teem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken 

van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven 
omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel heb-
ben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne 
beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een con-
trole onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van 
de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en 
van de redelijkheid van schattingen die de directie van de 
vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van 
het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oor-
deel.

oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Cyclus N.V. per 31 december 2007 en van het resultaat over 
2007 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften 
en/of voorschriften van regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 
2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het jaarverslag, voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaar-
rekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Berk
drs. D.J. Han RA

Rotterdam, 13 mei 2008
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Berg Kleijn Communicatie, Den Haag 

Fotogr AFie 

J&M Zweerts Fotografie, Den Haag 

druk Werk & AF Werk ing 

Drukkerij Stimuka, Rijswijk 

opl Age 

1.250 exemplaren

Dit jaarverslag is gedrukt op milieuvriendelijk papier.






