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Bericht van de Raad van Commissarissen
aan de Algemene Vergadering
Jaarrekening
Hierbij bieden wij u het jaarverslag van Afvalsturing Friesland NV over 2018 aan.
Deloitte Accountants heeft de jaarrekening gecontroleerd en heeft deze van een
controleverklaring voorzien. Deze verklaring is elders in dit jaarverslag opgenomen.
Wij hebben het jaarverslag 2018 in onze vergadering van 22 maart 2019 besproken.
Deze bespreking is voorafgegaan door een overleg van de auditcommissie van onze
Raad van Commissarissen met de directie. In dit overleg is van gedachten gewisseld
over de belangrijkste bevindingen wat betreft de ontwikkeling en de kwaliteit van
het resultaat, de ontwikkeling van de balansposten en de vermogenspositie,
significante risico’s en de betrouwbaarheid van de (administratieve)
beheersorganisatie.
Op basis van de opgestelde jaarstukken, het accountantsverslag en de toelichting van
de directie heeft de auditcommissie positief aan onze Raad geadviseerd over de
jaarrekening 2018.
Toezicht
Met inachtneming van de bij Afvalsturing Friesland geldende planning- en
controlcyclus heeft de auditcommissie van onze Raad in het verslagjaar het
jaarverslag 2017 en de conceptbegroting voor 2019 behandeld. De auditcommissie
heeft over beide stukken een positief advies aan de Raad van Commissarissen
uitgebracht.
De remuneratiecommissie van onze Raad heeft begin 2018 de doelstellingen van de
bestuurder voor het verslagjaar vastgesteld en de door hem gerealiseerde
doelstellingen over 2017 beoordeeld.
Een ander onderdeel van onze toezichthoudende taak is het overleg dat een
afvaardiging van onze Raad twee keer per jaar met de KAVM-directievertegenwoordiger en de KAVM-concerncoördinator van Omrin voert over de
ontwikkelingen in het bedrijf op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden,
veiligheid en milieu (KAVM). De desbetreffende commissarissen brengen van dit
overleg, dat in 2018 in juni en in november plaatsvond, verslag uit aan onze Raad.
Aan de orde zijn onder andere geweest de jaardoelen en jaaractiviteiten op KAVMgebied, de externe audit in samenhang met de certificering op basis van de nieuwe
ISO-normering, het onderzoek onder de medewerkers naar de veiligheidscultuur
binnen Omrin en opvallende veiligheidsincidenten die zich binnen het bedrijf hebben
voorgedaan en daaruit voortvloeiende verbeterpunten.
Onze Raad en de directie hebben geconstateerd dat deze in alle openheid gehouden
gedachtewisseling over relevante KAVM-aangelegenheden, meerwaarde heeft en
bijdraagt aan het streven van Omrin om een zo hoog mogelijk niveau van veiligheid
op de werkvloer te realiseren.
Dat is ook de reden dat wij in elke vergadering door de directie worden geïnformeerd
over de laatste stand van zaken van (bijna-)ongevallen, gevaarlijke werksituaties en
milieu-incidenten die zich bij Omrin hebben voorgedaan.
De Raad van Commissarissen heeft in 2018 acht keer vergaderd. Vast onderwerp van
bespreking zijn de stukken die in het kader van de planning- en controlcyclus worden
opgesteld en vooraf door de auditcommissie worden getoetst. Op grond daarvan zijn
het jaarplan 2018, de jaarrekening 2017 en de begroting voor 2019 positief
beoordeeld.
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Verder zijn de managementrapportages over achtereenvolgens de eerste vier
maanden en de eerste acht maanden van het verslagjaar door onze Raad met de
directie besproken.
Het stemt ons tot grote tevredenheid dat Omrin er in slaagt om in nauwe
samenwerking met onze aandeelhoudende (samenwerkende) gemeenten zichtbaar
resultaat te boeken in het steeds verdergaand scheiden van huishoudelijk afval en
het terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval.
In het sluiten van kringlopen is – als het gaat om de kunststoffen – in het afgelopen
jaar een grote stap gezet door de ingebruikname van de kunststoffensorteerinstallatie (KSI) op Ecopark De Wierde, samen met onze publieke partners HVC en
Midwaste. In 2019 krijgt deze kringloop opnieuw een impuls door de samenwerking
tussen KSI en kunststofrecyclingsbedrijf Morssinkhof, als dit bedrijf haar naast de KSI
gebouwde fabriek voor de recycling van kunststoffen in gebruik neemt.
Bovendien is mede op initiatief van Omrin, begin 2019 overeenstemming bereikt over
de realisatie van een nationaal testcentrum voor (toepassingsmogelijkheden van)
gerecyclede kunststoffen in Heerenveen. Dit testcentrum komt tot stand met
financiële ondersteuning door de Rijksoverheid, de provincie Fryslân en het
Afvalfonds Verpakkingen.
Belangrijk hierbij is dat de initiatieven van Omrin die leiden tot een steeds hoger
niveau van recycling en hergebruik, steeds meer duurzaam geproduceerde energie en
steeds minder afval, niet ten koste gaan van de doelstelling om een voor onze
aandeelhouders en voor onze bedrijfscontinuïteit verantwoorde tariefontwikkeling te
blijven realiseren.
Naast deze positieve ontwikkelingen moet ook een kanttekening in dit bericht worden
gemaakt. De ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen kreeg gedurende het
verslagjaar herhaaldelijk te maken met uitval als gevolg van ketellekkage. Dit is een
terugkerend onderwerp van bespreking geweest in onze vergaderingen.
Los van de technische aspecten en de eind februari 2019 gestarte revisie van de
ketelwand, is onze Raad zich terdege bewust van de met deze storingen gepaard
gaande onrust onder inwoners van Harlingen en bij bestuurders. Hoewel onderzoek
heeft uitgewezen dat geen sprake is geweest van gezondheidsrisico’s, sluiten wij
onze ogen niet voor de impact van de storingen op de omgeving.
Zoals ook met onze aandeelhouders is besproken, is voor adequaat omgevingsmanagement de inzet van Omrin én van alle andere hierbij betrokken partijen
vereist, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij zullen er als Raad op
blijven toezien dat Omrin invulling blijft geven aan die verantwoordelijkheid.
Aan de jaarlijkse overlegvergadering van de bestuurder en de Ondernemingsraad
(OR), die aan het begin van het jaar wordt gehouden, werd namens onze Raad
deelgenomen door de heer Wigboldus.
Evenals in voorgaande jaren heeft in maart 2018 een informeel overleg tussen leden
van de OR en onze Raad plaatsgevonden. Dit overleg geeft ons inzicht in wat er bij
medewerkers van Omrin leeft, wat in de bedrijfsvoering als positief wordt ervaren en
welke verbeterpunten er zijn.
Wij ervaren deze inmiddels reguliere bijeenkomst met de OR als constructief en
open.
Vanuit een vergelijkbare behoefte heeft onze Raad in het afgelopen jaar een
informeel overleg gehad met de leden van het directeurenberaad van Omrin. Hieraan
nemen alle (bedrijfs)directeuren van Omrin deel. Afgesproken is om ook dit overleg
jaarlijks te houden.
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Zelfevaluatie
Aan het einde van het verslagjaar is een start gemaakt met een volgende
zelfevaluatie van het functioneren van onze Raad. Evenals in 2017 wordt deze
zelfevaluatie zonder externe begeleiding uitgevoerd.
Middels een vragenlijst zijn alle commissarissen en de directie in de gelegenheid
gesteld om hun mening te geven over de samenwerking tussen de Raad en de
directie, de teameffectiviteit, informatieverwerving en het functioneren van de
commissies en van de voorzitter.
De resultaten van deze vragenronde zijn inmiddels uitvoerig met elkaar besproken,
mede aan de hand van een vergelijking met de uitkomsten van de vorige
zelfevaluatie.
Samenstelling
Vanwege het aflopen van de maximale benoemingstermijn hebben wij per 2 juni 2018
afscheid genomen van de heer Brugman als lid en tevens plaatsvervangend voorzitter
van onze Raad. Daarnaast was hij voorzitter van de auditcommissie.
In de hierdoor in onze Raad ontstane vacature is overeenkomstig de voordracht van
de aandeelhouders-A (de Friese gemeenten) voorzien door de unanieme benoeming
van de heer Hoogendoorn. De heer Hoogendoorn is directeur van ZAVIN (bedrijf dat
specifiek ziekenhuisafval verwerkt) en was tot kort voor zijn benoeming directeur van
de Vereniging Afvalbedrijven.
Als gevolg van het vertrek van de heer Brugman hebben enkele wisselingen
plaatsgevonden in de commissies van onze Raad. De heer Karsmakers maakt
inmiddels deel uit van de auditcommissie en zijn plek in de KAVM-commissie is
overgenomen door de heer Hoogendoorn.
Verder is mevrouw Jager benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van onze Raad en
is mevrouw Vlieger benoemd tot voorzitter van de auditcommissie.
Onze dank en waardering gaan uit naar de heer Brugman voor zijn inzet als
commissaris van Afvalsturing Friesland en voor de deskundige bijdrage die hij vanuit
die hoedanigheid aan het bedrijf heeft geleverd.
Afvalsturing Friesland dient als grote onderneming te voldoen aan het in de Wet
bestuur en toezicht genoemde streefcijfer dat tenminste 30% van de leden van de
Raad van Commissarissen vrouw moet zijn. Met de huidige samenstelling van onze
Raad, bestaande uit drie vrouwen en vier mannen, voldoen wij hieraan.
Ten slotte
Afvalsturing Friesland heeft zich een belangrijke plaats verworven in het initiëren en
stimuleren van ontwikkelingen en activiteiten die bijdragen aan het sluiten van
kringlopen waardoor afval geen afval meer is maar grondstof wordt.
Daarvoor is nauwe samenwerking met andere partijen die hierbij hun rol hebben, van
cruciaal belang. Voor ons bedrijf blijft de goede relatie met onze aandeelhoudende
(samenwerkende) gemeenten en het realiseren van de gemeentelijke
duurzaamheidsdoelstellingen daarbij centraal staan.
Graag willen wij op deze plek onze dank aan de directie en medewerkers van
Afvalsturing Friesland uitspreken voor de inspanningen die zij met elkaar hebben
geleverd om - onder niet altijd even gemakkelijke omstandigheden - te werken aan
het realiseren van de doelstellingen van ons bedrijf.

Namens de Raad van Commissarissen, Leeuwarden,
mw. J.G. Vlietstra, president-commissaris
22 maart 2019
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Samenstelling van de Raad van Commissarissen
in 2018
mw. J.G. Vlietstra

president-commissaris, benoemd door de Raad van
Commissarissen, lid sinds 1 februari 2013,
herbenoemd per 1 februari 2017,
tevens voorzitter van de remuneratiecommissie

J.G. Bonnema

benoemd door de Algemene Vergadering
overeenkomstig een daartoe bindende voordracht
namens de aandeelhouders A, lid sinds
1 januari 2017, tevens lid van de auditcommissie

W.J.K. Brugman

benoemd door de Algemene Vergadering
overeenkomstig een daartoe bindende voordracht
namens de aandeelhouders A, lid sinds
5 maart 2010, herbenoemd per 5 maart 2014,
tevens plv. voorzitter van de Raad en voorzitter van
de auditcommissie, afgetreden per 2 juni 2018

D. Hoogendoorn

benoemd door de Algemene Vergadering
overeenkomstig een daartoe bindende voordracht
namens de aandeelhouders A, lid sinds 2 juni 2018,
tevens lid van de KAVM-commissie (vanaf
21 september 2018)

mw. M.A.J. Jager-Wöltgens

benoemd door de Algemene Vergadering
overeenkomstig een daartoe bindende voordracht
namens de aandeelhouders A, lid sinds 1 mei 2016,
tevens lid van de remuneratiecommissie en (vanaf
2 juni 2018) plv. voorzitter van de Raad

R.A.M. Karsmakers

benoemd door de Raad van Commissarissen,
lid sinds 1 december 2015, tevens lid van de
remuneratiecommissie, de KAVM-commissie
(tot 21 september 2018) en de auditcommissie
(vanaf 2 juni 2018)

mw. B. Vlieger-Ruitenberg

benoemd door de Algemene Vergadering
overeenkomstig een daartoe bindende voordracht
namens de aandeelhouders B, lid sinds
1 januari 2016, tevens lid van de auditcommissie en
(vanaf 2 juni 2018) voorzitter van deze commissie

J.E. Wigboldus

benoemd door de Raad van Commissarissen
overeenkomstig het versterkt aanbevelingsrecht van
de Ondernemingsraad, lid sinds 1 januari 2017,
tevens lid van de KAVM-commissie
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Verslag van de directie
Inleiding
Omrin heeft in 2018 volop invulling weten te geven aan het recyclen van afval tot
grondstoffen en het omzetten van afval in energie. We hebben daarmee een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de omslag van een lineaire naar een
circulaire economie waarin het creëren van waarde uit afval centraal staat.
Naast het waar mogelijk en nodig optimaliseren van bedrijfsprocessen in onze
installaties laten we de mogelijkheden van innovatie en meer grip op circulaire
ketens – voor zover dit past binnen onze strategische doelstellingen – niet onbenut.
Voorbeelden daarvan zijn de kunststoffensorteerinstallatie (KSI) op Ecopark De
Wierde die het afgelopen jaar in gebruik is genomen en het Nationaal Testcentrum
Circulaire Plastics, dat in 2019 in Heerenveen gerealiseerd zal worden.
Met onze activiteiten spelen wij een cruciale rol bij het realiseren van de landelijke
doelstellingen voor het scheiden en reduceren van het huishoudelijk restafval. Omrin
doet dit voor en samen met haar aandeelhoudende (samenwerkende) gemeenten en
met de vakkundige en gedreven inzet van de medewerkers van Omrin.
Met deze context als uitgangspunt neem ik u graag mee in de hierna volgende
terugblik op 2018.
Hoofdlijnen financiële ontwikkelingen
Over 2018 is een netto concernresultaat gerealiseerd van € 2,0 miljoen. Ten opzichte
van 2017, toen een resultaat werd behaald van € 4,1 miljoen, betekent dit een daling
van € 2,1 miljoen.
Dit veel lagere resultaat heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats is de
technische beschikbaarheid van de REC in 2018 door een aantal storingen lager
geweest dan in het jaar daarvoor. Hierdoor kon minder afval worden verwerkt.
Daarnaast is de belastingdruk eenmalig fors hoger dan de gebruikelijke 25%. In het
verleden zijn als gevolg van subsidies verrekenbare verliezen ontstaan. Een deel
hiervan moest uiterlijk 31 december 2018 verrekend zijn met de gemaakte winst.
Aangezien de winst lager was dan voorzien, is als gevolg daarvan een deel van de
opgenomen belastinglatentie niet meer verrekenbaar en ontstaat eenmalig een extra
belastingdruk.
Verder is een extra reservering noodzakelijk voor de waardering van de op Ecopark
De Wierde opgeslagen hoeveelheid brandbaar restafval. Door de forse stijging van de
afvalstoffenbelasting per 2019 moet rekening worden gehouden met extra kosten
voor de afvoer van deze voorraad.
Factoren die positief van invloed waren op het resultaat, zijn het hoge tonnage (nietrecyclebaar en niet-brandbaar) afval dat in het afgelopen jaar naar de stortplaats op
Ecopark De Wierde is afgevoerd, de toegenomen hoeveelheid uit afval geproduceerd
groengas en de betere sortering van het kunststof verpakkingsafval door de
ingebruikname van de KSI. De lagere ketenvergoeding voor het kunststof
verpakkingsafval had een negatieve impact op het resultaat.
Voor 2019 verwachten we een stijging van het resultaat. Dit komt onder andere
doordat de ketel van de REC begin 2019 wordt gereviseerd en daardoor de
beschikbaarheid van de installatie in 2019 hoger zal zijn dan in 2018. Ook de verdere
ontwikkeling van de KSI en de verbeteringen die doorgevoerd zijn in de gasproductie
uit de vergisting zullen naar verwachting leiden tot hogere resultaten.
Ten opzichte van 2017, toen een omzet werd behaald van € 99,0 miljoen, is de omzet
in 2018 per saldo met een bedrag van € 7,3 miljoen gestegen tot € 106,3 miljoen.
Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de toename van de hoeveelheid
gescheiden kunststoffen, de goed draaiende gasopwerking, de grotere hoeveelheid
gestort afval en de hogere energieprijzen.
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In 2018 werd voor de be- en verwerking van het huishoudelijk restafval een uniform
tarief in rekening gebracht van € 81 per ton, met een verwerkingstarief van € 66 per
ton. Verder bestaat dit uniform tarief uit een bedrag voor logistieke kosten, centrale
overheadkosten en winst en risico.
In de aandeelhoudersvergadering van 29 juni 2018 is overeenkomstig het
desbetreffende voorstel en in lijn met de meerjarenraming, als onderdeel van de
begroting 2019 ingestemd met een verhoging van het uniform tarief voor het
huishoudelijk restafval met € 1 per ton in verband met indexering.
Met dit tarief van € 82 per ton en als onderdeel daarvan een verwerkingstarief van
€ 67 per ton, betalen de aandeelhouders van Afvalsturing Friesland ook in 2019 een
verwerkingstarief dat tot de laagste in de markt behoort.
Het tarief voor de afvalstoffenbelasting – die over het verbranden en het storten van
afval wordt geheven – was voor 2018 vastgesteld op een bedrag van € 13,21 per ton.
Omdat het huishoudelijk restafval bij Omrin niet integraal wordt verbrand maar eerst
wordt nagescheiden, betaalden de aan Omrin leverende gemeenten in het afgelopen
jaar een toeslag van € 9,50 per ton in plaats van het hiervoor genoemde tarief voor
de afvalstoffenbelasting.
Als onderdeel van de fiscale vergroeningsmaatregelen van het kabinet is het tarief
van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 meer dan verdubbeld tot een bedrag
van € 32,12 per ton. Als gevolg daarvan is de toeslag die onze gemeenten
verschuldigd zijn, gestegen tot een bedrag van € 21,35 per ton. Per saldo betekent
dit dat het voordeel voor de aan Omrin leverende gemeenten, ten opzichte van
integrale doorberekening van de heffing voor verbranding, toeneemt van € 3,71 per
ton in 2018 naar € 10,77 per ton in 2019.
Met ingang van 2019 wordt het tarief van € 32,12 ook in rekening gebracht als heffing
over afval dat wordt geëxporteerd om in het buitenland te worden verbrand of
gestort.
Via de Vereniging Afvalbedrijven (die de belangen van afvalbedrijven in de gehele
afvalketen behartigt) is geprobeerd de staatssecretaris van Financiën te bewegen om
een overgangsregeling te treffen voor afvalbedrijven die hun voorraden afvalstoffen
op een andere locatie dan de verwerkingslocatie hebben opgeslagen. Dit is onder
andere bij Omrin het geval, waar onze voorraad brandbaar afval op Ecopark De
Wierde wordt opgeslagen vanwege het ontbreken van een tijdelijke
opslagmogelijkheid bij de REC. Bij aanvoer van deze voorraad naar de REC na 1
januari 2019 moet het veel hogere tarief voor de afvalstoffenbelasting worden
betaald, zonder dat daarvoor enige compensatie wordt ontvangen. De pogingen voor
een dergelijke overgangsregeling zijn echter tevergeefs gebleken.
Het balanstotaal is per einde 2018 gedaald tot een bedrag van € 203 miljoen (in 2017:
€ 209 miljoen).
Deze daling is met name het gevolg van aflossing op lopende leningen.
Het positieve resultaat in 2018 resulteerde in een stijging van de solvabiliteit
(groepsvermogen/balanstotaal) over 2018 tot 24,9% (in 2017: 23,3%).
Om de financierbaarheid van de vennootschap op peil te houden is met de financiers
afgesproken dat een deel van de verstrekte leningen een achtergesteld karakter
heeft (ultimo 2018: € 9,0 miljoen) en dat dit deel van de leningen mag worden
meegeteld in een aangepaste solvabiliteitsberekening (<groepsvermogen +
achtergestelde leningen>/balanstotaal).
Per 31 december 2018 is de aangepaste solvabiliteit gestegen tot 29,4% (in 2017:
28,1%) als gevolg van het over 2018 gerealiseerde positieve resultaat. Daarmee blijft
Afvalsturing Friesland ruimschoots voldoen aan de afspraak met de financiers dat
deze aangepaste solvabiliteit niet onder de 20% komt.
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Op basis van periodiek opgestelde liquiditeitsbegrotingen wordt beoordeeld wat de
liquiditeitsbehoefte van Afvalsturing Friesland is. Aan de hand daarvan wordt
eventueel financiering aangetrokken.
In verband met de (voorbereidingen voor de) revisie van de ketelwand van de REC in
het voorjaar van 2019, is in 2018 een extra lening van € 5 miljoen aangetrokken. Voor
de reguliere investeringen in 2019 zal naar verwachting geen of slechts beperkte
extra financiering benodigd zijn.
Afvalsturing Friesland voert een beleid om haar renterisico’s die voortkomen uit de
afgesloten leningen te beperken. De hierbij gebruikte financiële instrumenten zijn er
op gericht om de gevolgen van renteschommelingen beperkt te houden.
Belangrijkste risico’s
De belangrijkste risico’s voor de vennootschap liggen in de technische
beschikbaarheid van de kapitaalintensieve installaties, de beschikbaarheid van afval
en de ontwikkelingen op de energiemarkt. Langdurige stilstand, onvoldoende
beschikbaarheid van afval of dalende energieprijzen kunnen een belangrijke impact
hebben op het resultaat van Afvalsturing Friesland.
Op basis van analyses en metingen wordt een (preventief) onderhoudsprogramma
uitgevoerd waarmee ongeplande stilstand van onze installaties zoveel mogelijk wordt
voorkomen en de beschikbaarheid zo hoog mogelijk is.
De contracten voor de levering van afval hebben in de meeste gevallen een meerjarig
karakter. Er is continu aandacht om de afvalportefeuille voor de korte en lange
termijn af te stemmen op de capaciteit van de installaties.
Tenslotte worden de ontwikkelingen op de energiemarkt gevolgd en zijn zowel
contractueel als door middel van subsidies maatregelen getroffen om de risico’s van
onverwachte fluctuaties te voorkomen.
Op basis van het voorgaande kan gesteld worden dat de belangrijkste risico’s
beheersbaar zijn en in lijn zijn met het gewenste risicoprofiel van de onderneming.
Beleidsontwikkelingen circulaire economie
In de eerste helft van 2018 is door het Europees Parlement en de EU-lidstaten
ingestemd met de herziening van de regels voor afvalbeheer in de EU en
bijbehorende nieuwe doelen voor recycling, verpakkingen en storten.
Deze doelen zijn:
 55% recycling van het huishoudelijk afval in 2025, oplopend naar 60% in 2030
en 65% in 2035;
 65% recycling van het verpakkingsmateriaal in 2025, oplopend naar 70% in
2030;
 maximaal 10% van het huishoudelijk afval mag in 2035 worden gestort.
Onderdeel van het EU-afvalpakket is de herziening van zes afvalrichtlijnen,
waaronder de Kaderrichtlijn afvalstoffen en de verpakkingsrichtlijn.
In december 2018 is een EU-akkoord bereikt over de Europese richtlijn waarin een
verbod op plastics voor eenmalig gebruik (zoals borden, bestek, rietjes en
ballonstokjes) vanaf 2021 wordt geregeld.
Verder moet vanaf 2029 90% van alle plastic flessen gescheiden worden ingezameld
en moeten vanaf 2030 alle nieuwe plastic flessen uit ten minste 30% gerecycled
materiaal bestaan. Petflessen moeten vanaf 2025 uit ten minste 25% gerecycled
materiaal bestaan.
Hiermee wordt op Europees niveau serieus werk gemaakt van de transitie naar een
circulaire economie en wordt ingezet op het bevorderen van meer hergebruik en
betere recycling in de lidstaten. De eind 2018 overeengekomen maatregelen moeten
resulteren in een groeiende marktvraag naar recyclaten.
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In Nederland spreekt de Rijksoverheid met haar Rijksbrede Programma Circulaire
Economie, met de veelzeggende titel ‘Nederland circulair in 2050’, een duidelijke
ambitie uit als het gaat om de (versnelde) transitie naar een circulaire economie. Het
op basis van dit programma tot stand gekomen Grondstoffenakkoord wordt
uitgewerkt in transitieagenda’s voor vijf prioritaire grondstofketens: biomassa en
voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.
Hieraan liggen drie strategische doelstellingen ten grondslag:
1. grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut;
2. fossiele en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen worden vervangen
door hernieuwbare, duurzaam geproduceerde en algemeen beschikbare
grondstoffen;
3. er worden nieuwe productiemethodes ontwikkeld en nieuwe producten
ontworpen.
Voor Omrin zijn de transitieagenda’s ‘kunststoffen’ en ‘consumptiegoederen’ het
meest relevant.
De eerstgenoemde agenda richt zich op minder afvalverbranding en minder productie
van fossiele plastics, met uiteindelijk alleen nog productie van kunststoffen uit
gerecyclede of hernieuwbare (biobased) kunststoffen. Kernpunten van de
transitieagenda ‘consumptiegoederen’ zijn een flinke inperking van producten met
een korte omloopcyclus (zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen), meer
hergebruik en recycling en eenduidige inzameling.
Halverwege het verslagjaar verscheen de kabinetsreactie op de begin 2018
gepresenteerde transitieagenda’s. In deze reactie wordt wat betreft de kunststoffen
onder andere ingezet op preventielijnen en op het vertalen van afspraken over de
kwaliteit van gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen in Europese of mondiale
standaarden. Het kabinet wil de uit kwaliteitsoverwegingen gewenste innovatie van
inzameling, sortering en recycling en de daarmee samenhangende ontwikkeling van
bedrijven naar grondstoffenmakelaars stimuleren.
Voor de consumptiegoederen zet het kabinet in op verlenging van de levensduur van
consumptiegoederen door circulaire ontwerpen. De betrokken sectoren worden
uitgedaagd om voor de productcategorieën meubilair, textiel, huishoudelijke
apparaten en wegwerpartikelen/verpakkingen concrete doelen op te stellen en deze
in sectorplannen uit te werken, inclusief slimme retoursystemen.
Verder wordt het belang benadrukt van verbetering van het scheiden en recyclen van
afval afkomstig uit de kantoor-, winkel- en dienstensector en van scholen en
sportverenigingen.
In bredere zin onderstreept het kabinet haar streven naar een versnelde transitie
richting circulaire economie aan de hand van thema’s als uitbreiding van de
producentenverantwoordelijkheid, stimulerende wet- en regelgeving, circulair
inkopen, (fiscale) marktprikkels en monitoring.
Het kabinet heeft voor het uitvoeren van de transitieagenda’s en voor stimulering van
duurzaamheid de nodige financiële middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast worden
duurzame investeringen en innovatie gestimuleerd, bijvoorbeeld via verbreding van
de SDE+-regeling.
In oktober 2018 is de door het RIVM uitgevoerde evaluatie van het programma ‘Van
Afval Naar Grondstof’ (VANG) over de periode 2014-2016 aan de Tweede Kamer
aangeboden. Dit programma is inmiddels onderdeel van de Rijksbrede aanpak voor de
circulaire economie in Nederland, waarin de ambities, doelen en acties van VANG
zijn verwerkt.
Uit de evaluatie komt naar voren dat een aantal acties in het kader van de transitie
goed in gang zijn gezet en dat de nodige stappen zijn gemaakt. Tegelijkertijd blijkt
dat de realisatie van de doelen voor de scheiding van huishoudelijk afval (75% in
2020) en de vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk restafval (100 kilogram
per inwoner per jaar in 2020), uitgaande van de cijfers over 2016, niet op schema
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ligt. In 2016 was een scheidingsniveau van 54% gerealiseerd en varieerden de
hoeveelheden huishoudelijk restafval per inwoner per jaar tussen de 250 kilogram tot
in een aantal gevallen al gerealiseerde 100 kilogram.
In de reactie van het kabinet hierop wordt gewezen op de doorgaande verbetering
van de scheidingsresultaten en verdere daling van de hoeveelheid restafval na 2016 in
een aantal gemeenten. Tegelijkertijd wordt onderkend dat een versnelling nodig is
om de gestelde doelen te realiseren.
In het Uitvoeringsprogramma circulaire economie 2019-2023 zal gerichte
ondersteuning worden opgenomen, met specifieke aandacht voor
kwaliteitsverbetering van deelstromen.
Uitvoering Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022
Maatgevend voor de realisatie van een circulaire verpakkingsketen zijn het Besluit
beheer Verpakkingen en de daarop gebaseerde Raamovereenkomst Verpakkingen
2013-2022.
Het Afvalfonds Verpakkingen geeft binnen deze kaders en afspraken namens het
verpakkend bedrijfsleven invulling aan de producentenverantwoordelijkheid.
In oktober 2018 verscheen de jaarrapportage van het Afvalfonds over de recycling van
verpakkingsafval. Hieruit blijkt dat sprake is van een aanhoudende stijging van de
hoeveelheid gerecycled verpakkingsafval.
In 2017 is 78% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled. Het
Afvalfonds verwacht dat met de in 2017 gerealiseerde recyclingspercentages tussen
de 86% en 95% voor glas, metaal en papier/karton de grenzen voor deze soorten
verpakkingsmateriaal nagenoeg zijn bereikt. Datzelfde geldt volgens het Afvalfonds
ook voor hout.
Geconstateerd wordt dat de circulaire verpakkingsketens voor deze
verpakkingsmaterialen (vrijwel) zijn gesloten, maar dat dit nog niet het geval is bij
het kunststof verpakkingsafval. Landelijk is in 2017 een recyclingspercentage van
kunststof verpakkingsafval gerealiseerd van 50%.
Relevant in dit verband is dat kunststof, in tegenstelling tot bijvoorbeeld glas of
papier, uit een diversiteit aan materiaalsoorten bestaat en verschillende manieren
van recyclen vereist.
De staatssecretaris van I&W heeft in maart 2018 bekend gemaakt dat afspraken met
het verpakkend bedrijfsleven zijn gemaakt over het terugdringen van de hoeveelheid
kleine plastic flesjes in het zwerfafval. Voor deze flesjes bestaat al een markt voor
hoogwaardig hergebruik en is het relatief eenvoudig de kunststofverpakkingsketen
gesloten te krijgen.
Inzet is om uiterlijk in het najaar van 2020 een recyclingdoelstelling voor kleine
plastic flessen van 90% te hebben gerealiseerd en een reductiedoelstelling voor deze
flessen in het zwerfafval van 70-90%. Als deze doelen niet worden bereikt, zal in 2021
statiegeld op de kleine plastic flessen (tot 1 liter) worden ingevoerd. Namens het
verpakkend bedrijfsleven is inmiddels een actieplan met bijbehorende programma’s
opgesteld.
In februari 2018 is de langverwachte tussenevaluatie van de Raamovereenkomst
Verpakkingen gepubliceerd. Als knelpunten in de kunststofketen worden onder
andere genoemd: onvoldoende recyclebaarheid van verpakkingen, ketenstappen die
niet goed aansluiten, onvoldoende sorteer- en recyclecapaciteit, gedateerde
kwaliteitseisen en onvoldoende marktvraag naar gerecyclede stromen.
Op basis van deze knelpunten hebben de partijen van de Raamovereenkomst (het
ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG)
hun visie voor de resterende looptijd van de Raamovereenkomst (2018-2022)
geformuleerd. Uitgangspunt is dat de kunststofketen moet worden omgevormd tot
een vraaggestuurde keten, met focus op de recyclebaarheid van het materiaal dat op
de markt wordt gebracht.
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De tussenevaluatie was voor de VNG en de NVRD aanleiding om te pleiten voor een
hogere doelstelling voor de verduurzaming en recycling van kunststof verpakkingen.
Ook is de noodzaak van meer zekerheid en duidelijkheid voor de lange termijn
benadrukt, zodat investeringen en innovaties worden gestimuleerd.
Aanhoudende onduidelijkheid over de invulling van het vervolgtraject, met als
discussiepunten onder meer de toekomstige regierol van gemeenten en de
vergoedingstructuur (ketenvergoeding en/of inzamelvergoeding), leidde ertoe dat
gemeenten in juni 2018 in VNG-verband hebben aangedrongen op meer inzet van de
VNG op het verpakkingsdossier.
In daaropvolgende besprekingen tussen het ministerie van I&W, het verpakkend
bedrijfsleven en de VNG is gewerkt aan samenhangende afspraken over de wijze
waarop het sluiten van de keten van kunststof verpakkingen in de komende jaren
invulling moet krijgen.
Een van die afspraken is een verkenning door twaalf gemeenten van een regiemodel
waarin de taken rond sortering en vermarkting van kunststof verpakkingsafval aan het
Afvalfonds Verpakkingen worden overgedragen. Daarmee blijft de rol van deze
gemeenten beperkt tot die van inzamelaar en zorgt het Afvalfonds voor het
daaropvolgende traject vanaf het transport tot en met de afzet. Afhankelijk van de
ervaringen die hiermee worden opgedaan, zullen gemeenten in de toekomst kunnen
kiezen voor dit regiemodel of voortzetting van het bestaande ketenregiemodel.
Voor het overige is duidelijk dat de inzet van enerzijds het verpakkend bedrijfsleven
en anderzijds de VNG nog verder overleg tussen partijen vergt. Omrin is daarbij
betrokken via deelname in enkele VNG-werkgroepen.
De verwachting is dat in de eerste helft van 2019 overeenstemming zal worden
bereikt over de aanpassingen en aanvullingen in de Raamovereenkomst Verpakkingen.
Tussen het Afvalfonds Verpakkingen en Omrin zijn separate afspraken gemaakt over
de financiële afwikkeling van het namens onze gemeenten (via nascheiding)
ingezamelde, gesorteerde en vermarkte kunststof verpakkingsafval in 2015 en 2016.
De vergoeding van de PET-schalen valt hier ook onder.
Daarnaast zijn Omrin en het Afvalfonds met elkaar in overleg om de mogelijkheden te
verkennen van meerjarige een-op-een afspraken die bijdragen aan het realiseren van
een circulaire recyclingsketen van kunststof verpakkingsafval en drankenkartons én
zekerheid over de financiële aspecten.
De in de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen geconstateerde
noodzaak van meer sorteercapaciteit en aanscherping van de kwaliteitseisen
bevestigt het belang van de participatie van Omrin (voor 49,5%) in de KSI op Ecopark
De Wierde.
De KSI, die samen met onze overheidspartners HVC en Midwaste wordt geëxploiteerd,
is medio 2018 in gebruik genomen. Na een proefperiode is de installatie sinds
september volcontinu in bedrijf op basis van een vijfploegenbezetting. Met de KSI kan
per jaar circa 65.000 ton kunststof verpakkingsafval in negen monostromen worden
gesorteerd (waaronder PET-flessen, PET-schaaltjes, PE, PP en folies). De
kunststofsortering zoals die tot dan toe in Duitsland werd uitgevoerd, is beëindigd.
De uitgesorteerde PET-schalen, waarvan de afzet door onvoldoende
afzetmogelijkheden geruime tijd stagneerde, worden inmiddels afgevoerd naar de
nieuwe installatie van 4PET Recycling in Duiven.
Op 23 november 2018 heeft staatssecretaris Van Veldhoven van I&W de KSI officieel
geopend.
De feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van deze opening, met als thema ‘Plastic
draait door’, vond plaats in de naastgelegen, in aanbouw zijnde fabriek voor
kunststofrecycling van Morssinkhof Plastics. Mooier dan op deze manier kon de
gezamenlijke inzet om te komen tot een gesloten keten voor kunststof
verpakkingsafval niet zichtbaar worden gemaakt.
De fabriek van Morssinkhof zal in het voorjaar van 2019 van start gaan met het
verwerken van gesorteerde PE- en PP-kunststoffen uit de KSI tot regranulaat als
secundaire grondstof voor nieuwe kunststof producten.
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Kunststoffensorteerinstallatie (KSI)
Officiële opening 23 november 2018 door
staatssecretaris Van Veldhoven

Tijdens de bijeenkomst werd het belang van de al langer bepleite realisatie van een
testcentrum voor het recyclen van kunststof verpakkingsmateriaal nog eens
benadrukt. Dit testcentrum kan een belangrijke innovatieve bijdrage leveren aan
toepassingsmogelijkheden van gerecyclede kunststoffen en daarmee aan de versnelde
transitie naar een circulaire economie.
In januari 2019, in de Week van de Circulaire Economie, werd in Den Haag bekend
gemaakt dat met financiële steun van de Rijksoverheid, de provincie Fryslân en het
Afvalfonds Verpakkingen voor een totaalbedrag van € 3 miljoen, een Nationaal
Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) in Heerenveen zal worden gerealiseerd. Omrin
heeft samen met andere bedrijven achter de schermen de nodige inspanningen
geleverd om dit testcentrum van de grond te krijgen. We constateren dan ook met
gepaste trots dat de gezamenlijke inzet van de betrokken partijen tot dit concrete
resultaat heeft geleid. Het testcentrum wordt een uitgelezen plek voor samenwerking
met NHL Stenden Hogeschool en krijgt ook een publieksfunctie.
Omrin, Philips, Morssinkhof, Lankhorst, Cumapol en NHL Stenden Hogeschool werken
al enkele jaren samen in het project ‘Closing the Loops’. In dit project worden de
expertise en ervaringen van de betrokken partijen gebundeld om daarmee een
bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire kunststofketen.
Eind 2018 werd bekend dat na ruim drie jaar onderzoek in deze projectmatige
samenwerking, het gelukt is om gebruikt polypropyleen (PP) uit gescheiden afval te
verwerken tot een hoogwaardige grondstof voor gerecycled plastic in
consumentenproducten.
Deze grondstof (granulaat) heeft een dusdanig hoge kwaliteit en zuiverheid dat het
op grote schaal toegepast kan worden om hoogwaardig nieuw plastic voor
consumentenproducten te maken.
Strategische koers Omrin
Rode draad in onze strategische koers blijft het streven naar continue verbetering bij
het realiseren van de strategische doelstellingen zoals die voor de periode 2017-2020
zijn vastgesteld:
 Omrin gaat voor tevreden klanten;
 het Omrin inzamel- en verwerkingsconcept behoort qua kosten tot de laagste
in Nederland in 2020;
 Omrin gaat voor vollast van haar installaties;
 Omrin zet in op het maximaal terugwinnen van grondstoffen;
 Omrin is een belangrijke producent van duurzame energie;
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Omrin heeft vakkundig en betrokken personeel om de organisatiedoelen te
realiseren;
Omrin is een betrouwbaar, integer, transparant, sociaal, veilig en
ondernemend bedrijf en wil zo gezien worden.

De tussentijdse herijking van de strategische koers 2017-2020 in het afgelopen jaar
heeft niet tot wezenlijk nieuwe inzichten geleid. Voor Omrin blijft uitgangspunt om
als duurzaam bedrijf ‘van en voor de overheid’, als totaaloplosser in de gehele
afvalketen actief te zijn. Dit op basis van zo laag mogelijke maatschappelijke kosten
en een financieel solide beleid.
We stellen vast dat we met ons bedrijfsconcept, waarin bron- en nascheiding op
succesvolle wijze worden gecombineerd, goed op koers liggen in het realiseren van
de gemeentelijke VANG-doelstellingen. Uitgangspunt hierbij is: bronscheiding waar
het moet, nascheiding waar het kan.
Samen met onze gemeenten werken we hard aan de omslag naar een circulaire
economie, met de focus op het terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk afval,
het zoveel mogelijk recyclen van dit afval tot secundaire grondstof en een zo hoog
mogelijke kwaliteit van deze secundaire grondstof.
Leidend zijn de volgende voor 2020 in het VANG-programma opgenomen
doelstellingen: maximaal 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar
en 75% scheiding van het huishoudelijk afval. In 2018 is 71% van het huishoudelijk
afval van onze gemeenten gescheiden (gebaseerd op de cijfers van bronscheiding in
de Friese gemeenten en de cijfers van nascheiding van alle gemeenten die hun afval
bij Omrin laten nascheiden).
De hoeveelheid na bron- en nascheiding resterend brandbaar residu bedroeg in 2018
120 kilogram per inwoner.
We maken flinke stappen en hebben inmiddels een prominente positie opgebouwd als
het gaat om het sluiten van kringlopen en de productie van duurzame energie.
Dat geldt zowel voor kunststoffen (met nascheiding en nasortering van het kunststof
verpakkingsafval en de afzet voor recycling van kunststof deelstromen) als voor de
kringloop van textiel en de kringloop van groen gas uit afval.
De groengas-productie op Ecopark De Wierde in combinatie met de energieproductie
door middel van het verbranden van afval in de REC maakt ons bedrijf tot de grootste
producent van duurzame energie in Friesland.
De in maart 2018 gehouden gemeenteraadsverkiezingen brachten een aantal
wisselingen met zich mee in de bestuurlijke vertegenwoordiging van de gemeenten
als aandeelhouders van Afvalsturing Friesland. De nieuwe vertegenwoordigers zijn
onder andere via een kenniscongres en rondleidingen geïnformeerd over de bijdrage
die ons bedrijf levert aan het realiseren van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen en de totstandkoming van een circulaire economie. Daarvoor blijft ook
het reguliere overleg met de ambtelijke contactpersonen – waarbij voor specifieke
onderwerpen in werkgroepen wordt samengewerkt - van groot belang.
We bieden de gemeenten verder gerichte ondersteuning via de afdeling
Relatiebeheer, als opstap naar een volwaardig kennis- en adviescentrum voor het
realiseren van de VANG-doelstellingen.
Na de laatste gemeentelijke herindeling in Friesland, met de vorming van de
gemeente Noardeast-Fryslân, heeft de vennootschap Afvalsturing Friesland achttien
gemeentelijke aandeelhouders-A (alle Friese gemeenten) en negen aandeelhoudersB. Binnen de laatstgenoemde groep zijn in december 2018 de aandelen die voorheen
door het samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe werden gehouden, vanwege het
opheffen van deze gemeenschappelijke regeling overgedragen aan de zes RNVgemeenten.
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Irado levert als aandeelhouder-B vanaf 1 januari 2018 meer huishoudelijk restafval
aan ons bedrijf vanwege de toetreding van de gemeente Capelle aan den IJssel tot
Irado N.V.
Evenals in Friesland zijn in de provincie Groningen gemeentelijke herindelingen
gerealiseerd en in voorbereiding. Dit heeft net als bij de Friese gemeenten tot gevolg
dat de onderlinge aandelenverhoudingen binnen Afvalsturing Friesland door
samenvoeging van Groningse gemeenten wijzigen.
Gemeenten buiten Friesland volgen met veel interesse de resultaten die de in
Afvalsturing Friesland samenwerkende gemeenten met elkaar realiseren bij het
zoveel mogelijk hergebruiken en recyclen van afvalstoffen. Dat geldt ook voor het
tarievenbeleid van ons bedrijf.
Er wordt zeker niet uitgesloten dat deze interesse bij verschillende gemeenten kan
resulteren in een concreet verzoek om aandeelhouder van Afvalsturing Friesland te
worden.
Eerder is met instemming van de zittende aandeelhouders gekozen voor de
mogelijkheid van toetreding van letteraandeelhouders-B, mits wordt voldaan aan de
geldende kwaliteitseisen (alleen overheidspartijen die een leveringsrelatie met
Afvalsturing Friesland aangaan).
Binnen deze kaders is er ruimte voor toetreding van nieuwe (samenwerkende)
gemeenten als aandeelhouder-B, zolang het statutair bepaalde maximaal aantal
uitgegeven aandelen-B niet meer dan een derde van het totaal aantal uitgegeven
aandelen in Afvalsturing Friesland is. Hiermee blijft overwegende zeggenschap door
de Friese gemeenten op basis van aandelenverhoudingen gewaarborgd.
Duurzaam ondernemen
In april 2018 werd bekend gemaakt dat Omrin een van de twaalf genomineerde
bedrijven was voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap
2018. Deze nominatie was te danken aan de wijze waarop Omrin als aanjager en
initiator met een breed pakket aan activiteiten bijdraagt aan het tot stand komen
van een circulaire economie en invulling geeft aan een inclusieve samenleving. Niet
lang daarna kregen we te horen dat Omrin tot de drie geselecteerde finalisten
behoorde. Hoewel we eind mei tijdens de officiële prijsuitreiking naast het net
visten, overheerste de trots voor deze erkenning van de inspanningen van alle Omrinmedewerkers en de daardoor bereikte resultaten op het gebied van recycling,
circulariteit, productie van duurzame energie en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Omrin heeft in het afgelopen jaar door vergisting van het organisch afval en
opwerking van het biogas ruim 7.640.000 m3 groen gas en ruim 600.000 m3
biomethaan geproduceerd.
Door verbranding van het niet-herbruikbare brandbaar restafval in de REC is bijna
50.000 MWh groene stroom en ruim 470.000 MWh aan nuttige warmte in de vorm van
stoom geproduceerd.
Deze duurzame energie, die via Garanties van Oorsprong (GvO’s) wordt verhandeld, is
in het afgelopen jaar door een groeiend aantal partijen afgenomen.
Naast de levering van uit afval geproduceerde groengas en groene stroom in de vorm
van certificaten via de Coöperatie OVEF aan Friese gemeenten en instellingen, wordt
sinds vorig jaar ook groengas via certificaten aan de Noord-Veluwse gemeenten
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten en aan (leden van de)
overheidscoöperatie Midwaste geleverd.
Verder levert Omrin via het online platform Vergroenjegas.nl groengas (ook via
certificaten) aan particulieren. Via dit platform wordt groengas van verschillende
leveranciers in de vorm één jaar groen koken, groen stoken of groen douchen aan de
consument geleverd.
De overblijvende hoeveelheid groengas van Omrin wordt door certificatenhandelaren
ingekocht.
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De ambitie van Omrin om met haar materieel volledig fossielvrij te rijden, heeft in
2018 een flinke impuls gekregen door de ingebruikname van een aantal nieuwe
vrachtwagens met groengas als brandstof. Deze wagens worden ingezet als zijlader,
voor het legen van ondergrondse containers, als trekker voor perstrailers en voor het
transport van afzetcontainers.
We hebben vanuit die ambitie ook deelgenomen aan de Elfwegentocht, die in het
kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 werd georganiseerd met als
doel het zo fossielvrij mogelijk rijden in de eerste twee weken van juli 2018.
Inmiddels rijdt zo’n 70% van ons wagenpark op groengas dat uit afval is
geproduceerd.

Biogasvoertuigen Omrin

Met Area Reiniging, het afvalbedrijf van de gemeenten Coevorden, Emmen en
Hoogeveen, is een samenwerking op het gebied van contractmanagement aangegaan.
Door het bundelen van krachten zien Omrin en Area kansen om de omslag naar een
circulaire economie in Noord-Nederland te versnellen en nieuwe grondstofketens te
sluiten. Dit zal gepaard kunnen gaan met het realiseren van kostenvoordeel.
Omrin heeft zich in het afgelopen jaar op circulair gebied volop ingezet als aanjager
en initiator. Dit kreeg in de eerste plaats invulling via de samenwerking met andere
bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de Vereniging Circulair Friesland.
Doel van deze samenwerking is het sluiten van circulaire ketens en daarbij bedrijfsen sectoroverstijgend gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, om zo een
circulaire economie te realiseren waarin duurzame energie en grondstof uit afval
centraal staan.
Vanuit dit perspectief is Omrin ook nauw betrokken bij BeStart. Het BeStartprogramma richt zich op startende bedrijven die technologie ontwikkelen om bij te
dragen aan het realiseren van een duurzame samenleving, energiebesparing en een
circulaire economie. Deze bedrijven worden door onder andere Omrin,
Ecomunitypark, WaterCampus Leeuwarden en Paques ondersteund op bedrijfskundig
en organisatorisch gebied en krijgen 1-op-1 coaching. Bovendien wordt hen een
uitgebreid netwerk in Noord-Nederland geboden.
Verder heeft Omrin zich gedurende het afgelopen jaar als circulair partner aan
diverse andere activiteiten verbonden:
 invulling van het masterprogramma ‘Sustainable Entrepreneurship’ van de
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân;
 de Word Cleanup Day, een wereldwijde burgeractie om zoveel mogelijk
zwerfafval op te ruimen;
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de Himmelwiken en de online game Himmel Heroes in samenwerking met
basisscholen, gericht op het voorkomen en opruimen van zwerfafval;
 de Fryske circulaire trui, een door circulair textielbedrijf Loop.a life in
samenwerking met onder andere Omrin, de gemeente Leeuwarden en Leger
des Heils Reshare geproduceerde serie truien en vesten uit afgedankte
kleding;
 het Bevrijdingsfestival Leeuwarden, met aandacht voor de recycling van
evenementenafval tot nieuwe producten als onderdeel van het streven naar
circulaire festivals;
 het testen van innovaties (zoals composteerbare tenten) door Innofest op
festivals die als proeftuinlocatie fungeren, zoals Welcome to the Village,
Oerol en Into The Great Wide Open.
Verder is Omrin vanuit haar circulaire rol betrokken geweest bij diverse activiteiten
in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 en is een circulair
partnerschap aangegaan met de Tall Ships Races in Harlingen. Bij dit evenement is
het recyclepercentage bijna vertienvoudigd van 4,5% in 2014 naar 40% in 2018 en is
de hoeveelheid afval per bezoeker nagenoeg gehalveerd van 82 gram in 2014 naar 44
gram in 2018.
Met de crossmediale acties ‘Omrin’s Pizzaparty’ en ‘Omrin’s Winterparty’ hebben wij
online en op locatie (in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum en Burgum) een
groot publiek weten te bereiken met een spelshow over afvalscheiding.
Bedrijfsvoering Ecopark De Wierde
Ecopark De Wierde - de bedrijfslocatie van Omrin voor het scheiden en bewerken van
recyclebare afvalstromen tot secundaire grondstoffen, het produceren van groengas
en het storten van afval - heeft in het afgelopen jaar een behoorlijke metamorfose
ondergaan.
Dat wordt vooral zichtbaar in de nieuwe bedrijfsgebouwen van de medio 2018 in
gebruik genomen KSI bij de toegang tot het terrein. Vanwege deze uitbreiding en de
daarmee samenhangende logistieke effecten is de infrastructuur op Ecopark De
Wierde ingrijpend aangepast. Er zijn nieuwe weegbruggen en een nieuw gebouw voor
de weegbrugbediening op een andere plek op het terrein gerealiseerd, waardoor het
personen- en goederenverkeer van elkaar zijn gescheiden. Verder zijn een nieuwe
containerwissellocatie en ecologische voorzieningen aangelegd. Daarnaast is in
uitbreiding van stortcapaciteit voorzien door de aanleg van een nieuw stortvak met
een oppervlakte van twee hectare.
Na procestechnische problemen bij de bioreactoren in de tweede helft van 2017, kon
de vergisting van het organisch afval tot biogas in het eerste kwartaal van 2018 weer
op het gewenste niveau worden gebracht en verliep dit productieproces in het
verslagjaar grotendeels volgens planning. Daardoor kon ook de installatie voor de
opwerking van het geproduceerde biogas tot groengas goed worden benut.
Het onderzoek dat in het afgelopen jaar is gedaan naar mogelijkheden om de
voorbehandeling van het te vergisten organische afval te verbeteren, heeft niet
geleid tot aanpassingen. De hiermee gemoeide kosten en het nadelig effect op de
biogasproductie wegen niet op tegen de voordelen.
Een ander onderzoek richtte zich op de mogelijkheid om de hoeveelheid biogas te
vergroten die met de bestaande vergistingsinstallatie kan worden geproduceerd,
zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het vergistingsproces. Uit dit onderzoek
blijkt dat door middel van een aanvullend nascheidingstraject voor het brandbaar
afval dat naar de REC wordt afgevoerd, de hoeveelheid vergistbaar materiaal (in de
vorm van papierachtig materiaal) kan worden vergroot. Daardoor wordt de
vergistingsinstallatie beter benut en wordt het recyclepercentage van het
huishoudelijk restafval verder verhoogd. Op basis van een uitgewerkt businessplan zal
in de eerste helft van 2019 besluitvorming over deze uitbreiding plaatsvinden.
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Omrin heeft in het verslagjaar in totaal 38,4% van het huishoudelijk restafval door de
inzet van de nascheidingsinstallatie uit het afval gehaald, waardoor slechts 61,6% van
het afval dat de burger in de grijze container achterlaat, in de afvalverbrandingsinstallatie of op de stortplaats terecht is gekomen.
Met de nascheidingsinstallatie worden kunststoffen, drankenkartons, minerale
stromen en metalen gescheiden. Uit de resterende organische natte fractie wordt
vervolgens biogas gewonnen en wordt een deel van het residu als biobrandstof
ingezet in de energiesector. De volgende deelstromen (met bijbehorende percentages
gerelateerd aan de input) zijn uit het huishoudelijk restafval nagescheiden:
 kunststof verpakkingsafval: 8,0%;
 drankenkartons: 1,3%;
 metalen (ferro en non-ferro): 3,2%;
 mineralen (zand en inert materiaal): 6,2%;
 organische natte fractie (biogas, biogranulaat, vocht): 19,7%. Uit de
organische fractie is in 2018 onder andere een hoeveelheid van circa 14
miljoen m3 biogas geproduceerd.
Omrin exploiteert op Ecopark De Wierde ook een stortplaats. Daar wordt afval gestort
waarvoor binnen de afvalhiërarchie geen betere verwerkingsmogelijkheid beschikbaar
is. Het gaat dan met name om asbesthoudend afval, grondreinigingsresiduen,
verontreinigde grond en bagger en industrieel afval.
Door de beperkte stortcapaciteit in Nederland, de positie van Omrin op de afvalmarkt
voor het storten van afval, de economische ontwikkeling in Nederland en de
aangekondigde forse verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting voor het
storten van afval vanaf 1 januari 2019, is in het afgelopen jaar een veel grotere
hoeveelheid op Ecopark De Wierde gestort dan bij aanvang van het jaar was
verwacht.

Ecopark De Wierde - Heerenveen

REC Harlingen
Al het brandbaar afval dat niet kan worden benut als grondstof en niet geschikt is
voor de productie van groengas, wordt in de REC door verbranding omgezet in
energie in de vorm van stoom en elektriciteit. De REC is de grootste producent van
duurzame energie in Friesland en is mede daarom een onmisbaar onderdeel van het
totaalconcept van Omrin.
De stoom wordt aan zoutwinningsbedrijf Frisia geleverd en de via turbines
geproduceerde groene stroom wordt via het openbaar elektriciteitsnet afgezet.
De technische beschikbaarheid van de afvalverbrandingsinstallatie was in het
afgelopen jaar lager dan gepland als gevolg van storingen door ketellekkage. In een
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specifiek gedeelte van de verbrandingsketel blijkt de ketelwand onder invloed van de
hoge druk en hoge temperaturen zodanig kwetsbaar te zijn geworden, dat de
installatie in 2018 tot vijf keer toe moest worden stilgelegd vanwege lekkende
stoompijpen in de ketelwand. Als structurele oplossing is gekozen voor vervanging
van de membraanwanden door nieuwe wanden die zijn voorzien van een extra
beschermende laag van nikkellegering (Inconel). Daarop wordt nieuwe vuurvaste
bemetseling aangebracht.
Vanwege de voorbereidingen en de lange levertijden kon pas in februari 2019 worden
begonnen met deze grootschalige revisie, die samenvalt met de reguliere
onderhoudstop van de REC. Na deze herstelwerkzaamheden zullen de storingen zoals
die zich in het afgelopen jaar voordeden, moeten zijn opgelost.
Overigens betekent dit niet dat de REC voortaan volledig storingvrij zal functioneren.
Elke afvalverbrandingsinstallatie heeft vanwege de gecompliceerde procestechniek te
maken met storingen. Onze uitdaging is en blijft echter om het aantal storingen en
de impact ervan zo beperkt mogelijk te houden. In 2018 is de REC met in totaal 27
storingsuren ruim binnen de vergunde maximaal 60 storingsuren per jaar gebleven.
Enkele van de storingen in het afgelopen jaar hebben tot veel maatschappelijke en
politiek-bestuurlijke commotie geleid.
Bij de storing in mei zijn gedurende enkele minuten rookgassen buiten het
rookgaskanaal om in de buitenlucht terecht gekomen. Onafhankelijk onderzoek heeft
uitgewezen dat de verhoogde emissieconcentraties van stikstofoxiden, zwaveldioxide
en zoutzuur in de vrijgekomen rookgassen hogere immissieconcentraties op
leefniveau tot gevolg hadden, maar dat ruimschoots binnen de geldende grens- en
richtwaarden is gebleven. Op basis van aanvullend onderzoek in opdracht van de
provincie Fryslân is vastgesteld dat evenmin aannemelijk is dat de normen voor
dioxines en stof zijn overschreden of sprake is geweest van gezondheidsrisico’s.
Desondanks voerde ongerustheid bij bewoners over het functioneren van de REC de
boventoon tijdens de informatieavond die op 21 juni 2018 in Harlingen werd
gehouden. Daardoor bleven de afronding van het fase 2-verbetertraject en de
resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek van de GGD Amsterdam en het
zoutzuuronderzoek van de GGD Fryslân – waarvoor deze avond was belegd –
onderbelicht. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat op basis van diverse
metingen is vastgesteld dat de luchtkwaliteit in Harlingen goed is en vergelijkbaar
met de rest van Friesland. Verder zijn uit de zoutzuurmetingen geen
gezondheidsrisico’s gebleken en zijn er wat dat betreft geen normen overschreden.
Ook de resultaten van de per 2018 beëindigde continue dioxinebemonstering tonen
aan dat de dioxine-emissie de van toepassing zijnde normen niet overschrijdt. Deze
bemonstering is daarna nog eenmaal uitgevoerd bij het opstarten van de REC na de
onderhoudstop in het voorjaar van 2018 en liet ook toen geen bijzonderheden zien.
In het najaar deden zich opnieuw storingen bij de REC voor door lekkende
stoompijpen. De storing in oktober ging door nasmeulend afval gepaard met
geuroverlast in de directe omgeving en ook de storing in november zorgde voor
geuroverlast.
Ook naar aanleiding van deze storingen is onafhankelijk onderzoek gedaan naar de
gevolgen hiervan voor de luchtkwaliteit in de omgeving. De uitkomsten kwamen
overeen met de onderzoeksresultaten van de storing in mei. De hogere
immissieconcentraties op leefniveau, door verhoogde emissieconcentraties van
enkele stoffen in de rookgassen, zijn ruimschoots binnen de geldende grens- en
richtwaarden gebleven en er is geen gevaar voor de volksgezondheid geweest.
Wij zijn ons echter zeer bewust van de impact van de overlast op de directe
omgeving en betreuren het dat beide storingen tot deze overlast hebben geleid.
Naast de overlast zorgden deze storingen voor een aanscherping van de bestuurlijke
verhoudingen tussen de gemeente Harlingen, de provincie Fryslân en Omrin wat
betreft de REC.
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In de aandeelhoudersvergadering van 14 december 2018 is daarover uitgebreid met
elkaar van gedachten gewisseld, met als belangrijkste conclusies:
 het voorkomen van negatieve effecten van de REC voor de volksgezondheid is
geborgd in de vergunning van de REC en alle tot dusver uitgevoerde
onderzoeken bevestigen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is
(geweest);
 de REC is een moderne installatie die voldoet aan de stand van de techniek
zoals die op grond van de vergunning is vereist;
 verbetering van het omgevingsmanagement (waarvan de communicatie
onderdeel uitmaakt) is noodzakelijk, uitgaande van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van Omrin, de gemeente Harlingen, de provincie
Fryslân, de FUMO en de Veiligheidsregio Fryslân en met inachtneming van
ieders formele rol hierbij.
In het voorjaar van 2019 zal in een gezamenlijke bijeenkomst van aandeelhouders en
vertegenwoordigers van de andere betrokken partijen de voortgang van de uitvoering
van de actiepunten met betrekking tot de REC met elkaar worden besproken.
Aanhoudende politiek-bestuurlijke onrust in de gemeente Harlingen over de REC
resulteerde in juli 2018 in het besluit van de gemeenteraad van Harlingen om het
college van B&W op te dragen een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar
de juridische, organisatorische, economische en financiële gevolgen van sluiting van
de REC. Hiervoor heeft de gemeente Harlingen adviesbureau Ecorys ingeschakeld.
Begin 2019 is door Ecorys een tussentijdse toelichting in de gemeenteraad van
Harlingen gegeven op de stand van zaken van het onderzoek naar de gevolgen van
sluiting van de REC, vooruitlopend op de eindrapportage die eind maart 2019 wordt
verwacht. Uit deze terugkoppeling komt naar voren dat:
 de REC zich houdt aan de van toepassing zijnde vergunningsvoorwaarden;
 Omrin lagere poorttarieven in rekening brengt dan andere afvalverwerkers
met een afvalverbrandingsinstallatie;
 Omrin de grootste producent van duurzame energie in Friesland is.
Als desondanks toch zou worden besloten om de REC te sluiten, kunnen de daarmee
gemoeide kosten oplopen tot een totaalbedrag van € 200 miljoen. Daarbij is onder
andere rekening gehouden met verlies aan werkgelegenheid, (veel) hogere
transportkosten en hogere verwerkingstarieven bij andere afvalverwerkers en
daardoor een substantieel hogere afvalstoffenheffing.
Verder zou door sluiting een groot gedeelte van de in Friesland geproduceerde
duurzame energie wegvallen.
Bij deze en andere effecten moet worden bedacht dat er geen juridische grond is
voor sluiting op last van het bevoegd gezag en dat een besluit daarover dus aan
Omrin is voorbehouden.
In het afgelopen jaar is tussen Frisia en Omrin overeenstemming bereikt over
contractverlenging voor de afname door Frisia van energie die door de REC wordt
geproduceerd. Deze verlenging omvat de periode vanaf 2026 tot en met 2035.
Frisia heeft het door haar ingestelde hoger beroep in de juridische procedure over de
interpretatie van de contractafspraken over de afname van stoom ingetrokken.
Daarmee is de uitspraak van de rechtbank in 2015 ten gunste van de REC
onherroepelijk geworden.
Kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu (KAVM)
Omrin heeft een gecertificeerd en geïntegreerd managementsysteem voor de normen
ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en arbeidsomstandigheden en veiligheid
(OHSAS 18001).
Met dit systeem worden risico’s op de betreffende onderdelen geïdentificeerd en
waar mogelijk voorkomen en worden niet te voorkomen risico’s beheerst.
In het eerste kwartaal van 2018 heeft de jaarlijkse externe audit plaatsgevonden,
uitgevoerd door certificeringsbureau KIWA.
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Uit deze audit zijn geen kritische tekortkomingen naar voren gekomen en slechts
twee tekortkomingen. Deze tekortkomingen zijn afgehandeld, waarna ons bedrijf op
basis van de nieuwe normen voor ISO 9001 en ISO 14001 en de ongewijzigde norm
voor OHSAS 18001 is gecertificeerd.
Als specifiek positieve punten op basis van de externe audit werden door KIWA
genoemd: de breed gedragen aandacht voor kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu
binnen Omrin, de strategische meerjarencyclus zoals Omrin die hanteert en de
aandacht voor het oppakken van aandachtspunten uit vorige audits.
In het voorjaar van 2018 is met ondersteuning van het bureau D&F een
veiligheidscultuurmeting onder de medewerkers van Omrin uitgevoerd. Doel van deze
meting was om de actuele veiligheidscultuur binnen Omrin te analyseren en op basis
van de uitkomsten een verbeterplan op te stellen en het veiligheidsgedrag verder te
versterken.
Op basis van de methodiek Barometer Veiligheidsklimaat zijn stellingen aan de
deelnemers voorgelegd die in de volgende meetgebieden zijn onderverdeeld:
managementcommitment, communicatie, leiderschap, betrokkenheid, bewustzijn,
competenties, attitudes en gedrag.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat bij Omrin sprake is van een homogene
veiligheidscultuur. Het fundament van heldere kaders en voorschriften voor veilig
werken is aanwezig, evenals het commitment van directie en management.
Op de veiligheidscultuurladder bevindt Omrin zich op de derde trede (calculatief).
Hoewel dit een goede positie is als het gaat om de heersende veiligheidscultuur en
het veiligheidsbewustzijn, hebben wij de ambitie om de stap naar ‘proactief’ te
zetten.
We blijven – met gebruikmaking van de adviezen en aanbevelingen van het bureau
D&F - onverminderd inzetten op handelen en houding vanuit het principe ‘we doen
het veilig of we doen het niet’. Het vergroten van de betrokkenheid staat daarbij
centraal.

Veiligheidcultuurladder
Bron: Hearts & Minds
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Betrokken, vitaal en vakkundig personeel
In het voorjaar van 2018 is onder de medewerkers van Omrin een onderzoek door
bureau Effectory gehouden naar de medewerkersbetrokkenheid (het MBO). Dit om
inzichtelijk te maken wat als positief wordt ervaren, maar vooral ook waar volgens de
medewerkers ruimte is voor verbetering.
De vragen zijn gerelateerd aan de thema’s: bevlogenheid, betrokkenheid,
tevredenheid, werkgeverschap, klantgerichtheid, vitaliteit en leiderschap.
Als belangrijke positieve punten komen uit het onderzoek naar voren de bevlogenheid
en betrokkenheid van medewerkers, de samenwerking tussen collega’s, de visie en
doelen van het bedrijf en de ontwikkelingsmogelijkheden binnen Omrin.
Verbeterpunten zijn met name de samenwerking tussen bedrijvengroepen, de
werkdruk bij een aantal bedrijfsonderdelen en de communicatie tussen
leidinggevenden en medewerkers.
Omdat we groot belang hechten aan het aanpakken van de verbeterpunten, zijn deze
per bedrijvengroep met de medewerkers besproken. Op basis daarvan zijn plannen
van aanpak opgesteld met concrete actiepunten die ’van onderop’ zijn opgepakt. Via
de verschillende overlegstructuren binnen Omrin wordt de voortgang van de
verbetermaatregelen bewaakt.
Parallel aan het implementatietraject van de actiepunten uit het MBO is begonnen
met het revitaliseren van de kernwaarden die centraal (moeten) staan in de
bedrijfscultuur van Omrin.
Onder aansturing van een programmamanager is in elke bedrijvengroep een traject
gestart om vanuit de dagelijkse praktijk en dòòr de medewerkers, lading te geven
aan de vijf kernwaarden die we met elkaar hebben vastgesteld. Deze kernwaarden
zijn: verantwoordelijk, professioneel, klantgericht, verbindend en innovatief. Doel
hiervan is om een (nog) betere samenwerking tussen de medewerkers van Omrin
vanuit gemeenschappelijke, gedeelde waarden te realiseren.
Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers blijft onverminderd speerpunt in het
HR-beleid van Omrin. Dit omvat een groot aantal aspecten en wordt op verschillende
manieren opgepakt.
Via het programma ‘Omrin vitaal’ worden faciliteiten aangeboden als bedrijfsfitness,
bedrijfsfysiotherapie, werkplekonderzoek en –aanpassingen en preventief-medisch
onderzoek.
Als onderdeel van het programma ‘Omrin in ontwikkeling’ staat duurzame
inzetbaarheid centraal in onder andere het functionerings- en beoordelingsgesprek,
het persoonlijk ontwikkelingsplan, trainingen voor leidinggevenden en opleidingen
(waaronder de gecertificeerde beroepskwalificaties AMBOR-2 en AMBOR-3).
Bij de uitvoering van vitaliteitsbevorderende maatregelen laten wij ons en onze
medewerkers ondersteunen door professionals als de bedrijfsarts, fysiotherapeut,
leefstijlcoach en arbeidshygiënist.
Waar we in eerdere jaren te maken hadden met wat hoger ziekteverzuim, is sinds
2017 sprake van een verzuimniveau dat niet boven de 4% uitkomt.
Wel is ten opzichte van 2017 (3,5%) sprake van een kleine stijging tot 4,0% in 2018,
maar het ziekteverzuim blijft laag ten opzichte van het gemiddelde van onze branche
(5,5-6%).
Onze inzet blijft volop gericht op het zoveel mogelijk terugdringen van het verzuim
bij Omrin. Dat doen we ook door het levensfasebewust inzetten van daarvoor in
aanmerking komende medewerkers.
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Omrin wil niet alleen een aantrekkelijke werkgever voor haar personeel zijn, maar
ook voor potentiële nieuwe medewerkers. Wij krijgen in toenemende mate te maken
met groeiende krapte op de arbeidsmarkt, zeker nu ons bedrijf zich met de
scheidings- en bewerkingsinstallatie, de KSI en de REC steeds verder ontwikkelt als
procesindustrieel bedrijf. Ook voor de bezetting van ons transportmaterieel geldt dat
het steeds meer moeite kost om goede vakmensen aan te trekken.
Naast de inzet van recruiters – met merkbaar resultaat bij de werving – zijn we het
afgelopen jaar gestart met het expliciet uitdragen van het merk Omrin op de
arbeidsmarkt (‘employer branding’). We hebben een aparte website ‘werken bij
Omrin’ gelanceerd en maken gebruik van onze medewerkers als ambassadeurs voor
Omrin.
Omrin heeft in het afgelopen jaar haar status van aantrekkelijk werkgever waar
kunnen maken, afgaand op het relatief snel met goed gekwalificeerde mensen
kunnen invullen van de diverse technische, ondersteunende en leidinggevende
vacatures in het afgelopen jaar. Het komende jaar verwachten we dat de
personeelsbezetting ongeveer gelijk zal blijven en het aantal vacatures iets lager zal
zijn dan in 2018.
Andere belangrijke thema’s die de belangen van onze medewerkers en onze klanten
raken, zijn privacy en integriteit. Op het gebied van privacy is in 2018 veel aandacht
uitgegaan naar de implementatie op bedrijfsniveau van de regelgeving op grond van
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Integriteit blijft onverminderd aandachtspunt, zowel wat het integer handelen door
onze medewerkers zelf betreft als de wijze waarop burgers in een-op-een contacten
met medewerkers van ons bedrijf omgaan.
In samenwerking met de externe klachtencommissie integriteit en
vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad wordt de inbedding van het
integriteitsbeleid beoordeeld en wordt bekeken of procedures en aanspreekpunten op
het gebied van integriteit en ongewenste omgangsvormen voldoende duidelijk zijn.
Omrin biedt niet alleen werkgelegenheid aan beroepsgekwalificeerde medewerkers,
maar ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien het als onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid om waar mogelijk en in samenwerking met de
betrokken gemeenten mensen uit deze veelomvattende en divers samengestelde
groep in te zetten. Concreet doen die mogelijkheden zich onder andere voor bij ons
regionaal sorteercentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA), bij sorteercentra voor textiel en bij kringloopbedrijf Estafette met de
Recycle Boulevard in Leeuwarden en kringloopwinkels elders in Friesland.
Omrin biedt werkplekken voor vrijwilligers en taakgestraften, voorziet in
leerwerkplekken en stelt binnen de diverse geledingen van het bedrijf stageplaatsen
beschikbaar voor studenten die bezig zijn met een MBO- of HBO-opleiding.
Ondernemingsraad
In het afgelopen jaar zijn zes overlegvergaderingen tussen de Ondernemingsraad (OR)
en de algemeen directeur als bestuurder van Afvalsturing Friesland gehouden. Deze
overlegcyclus werd begonnen met het wettelijk voorgeschreven overleg waarin de
algemene gang van zaken van de onderneming centraal staat. In dit overleg
- waaraan ook werd deelgenomen door het lid van de Raad van Commissarissen met
OR-aangelegenheden in zijn portefeuille -, is uitvoerig van gedachten gewisseld over
de jaarplannen van de verschillende bedrijvengroepen van Omrin.
Afgesproken is dat gezamenlijk zal worden verkend hoe de OR meer proactief kan
worden ingezet bij de totstandkoming van jaarplannen.
In de andere overlegvergaderingen is onder andere gesproken en geadviseerd over
duurzame inzetbaarheid, de jaarrapportages op het gebied van integriteit en privacy,
het privacyreglement van Omrin, arbodienstverlening en het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek.
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Via OR-commissies, zoals voor duurzame inzetbaarheid en voor
veiligheid/gezondheid/welzijn/milieu), worden de OR-leden op specifieke
deskundigheids- en interessegebieden ingezet.
In maart 2018 heeft het jaarlijkse overleg tussen de leden van de Ondernemingsraad
en de leden van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden. Zowel de OR als de RvC
ervaren deze open en informele gedachtewisseling als zeer positief en nuttig.
Commissarissen worden op deze manier vanuit verschillende bedrijvengroepen
geïnformeerd over lopende zaken.
Verdeling man/vrouw in de raad van bestuur
Afvalsturing Friesland dient te voldoen aan het in de Wet bestuur en toezicht
genoemde streefcijfer dat tenminste 30% van de natuurlijke personen in de raad van
bestuur vrouw moet zijn.
Omdat onze statutaire directie uit één natuurlijke persoon bestaat, kan geen
verdeling worden gemaakt.
Ten slotte
Omrin heeft in 2018, zowel binnen de onderneming als daarbuiten (samen met
andere belanghebbenden), belangrijke vervolgstappen gezet in de bijdrage die wordt
geleverd aan het realiseren van de circulaire economie.
Tegelijkertijd krijgt ons bedrijf vanuit bedrijfseconomisch perspectief een steeds
solidere basis.
Dit geeft vertrouwen voor de toekomst en is van groot belang om samen met onze
gemeenten vanuit onze rol onverminderd te kunnen blijven inzetten op een
samenleving met zo weinig mogelijk afval.

ir. J.W.G. Vernooij, algemeen directeur
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Juridische structuur Afvalsturing Friesland NV

Afvalsturing Friesland NV

Afvalbeheer Noord
Groningen (50%)

BRF BV
(100%)

ASF-SBI BV
(100%)

Stuurwiel Grondreiniging BV
(33,3%)

ARF BV (100%)

REC BV
100%

Omrin Econvert BV
(100%)

SBI Friesland v.o.f.
(ARF 99,5%) ASF-SBI (0,5%)

KSI BV
(49,5%)

Econvert v.o.f.
(33,3%)

Stuurwiel Bagger- & Slibbewerking
BV (33,3%)
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Kerngegevens en kengetallen
2018
Uniforme tarieven (in €)
Restafval
Gft-afval
Verwerkte hoeveelheden (x 1.000 ton)
Restafval Friesland
Restafval derden
Gft-afval
Bedrijfsafval
Overige categorieën afval

Financiële kengetallen (x € 1.000)
Omzet
Resultaat
Groepsvermogen
Balanstotalen

Aantal werknemers
Mannen
Vrouwen

2017

2016

2015

2014

81,00
61,50

80,00
60,50

80,00
60,00

80,00
59,50

90,00
59,50

135
123
85
97
330
770

135
107
88
99
256
685

133
107
82
105
204
631

135
87
80
114
247
663

136
76
73
110
199
594

106.323
2.026
50.585
202.788

98.951
4.080
48.680
208.810

88.414
1.330
44.721
225.592

86.003
1.169
43.108
226.350

86.703
-1.760
41.939
226.523

196
30

185
29

193
29

192
28

195
30
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Jaarrekening
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Geconsolideerde balans per 31 december 2018 na
resultaatbestemming
31 december 2018
€1.000
€1.000

31 december 2017
€ 1.000
€ 1.000

173.355
270

182.606
265

Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

173.625
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

2.289
26.267
607

182.871

1.774
23.658
507
29.163

25.939

202.788

208.810
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Geconsolideerde balans per 31 december 2018 na
resultaatbestemming
31 december 2018
€ 1.000
€1.000

31 december 2017
€ 1.000
€ 1.000

Groepsvermogen
Aandeel van de rechtspersoon
in het groepsvermogen

50.585

48.680

Voorzieningen

13.839

13.254

Langlopende schulden

99.404

108.309

Kortlopende schulden

38.960

38.567

202.788

208.810

Passief
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2018
2018
€1.000

2017
€1.000

€ 1.000

Netto-omzet
Som der bedrijfsopbrengsten

106.323

Kosten grond- en hulpstoffen

12.123

8.750

34.699
15.381
17.267
19.670

31.818
14.749
17.187
17.077

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

€ 1.000

98.951
106.323

98.951

99.140

89.581

7.183

9.370

Financiële baten en lasten

-3.149

-3.750

Resultaat voor belastingen

4.034

5.620

Belastingen
Aandeel in het resultaat van nietgeconsolideerde ondernemingen

-2.045

-1.602

37

62

Resultaat na belastingen

2.026

4.080

Bedrijfsresultaat

Overzicht totaal resultaat
Geconsolideerd netto resultaat na belastingen
toekomend aan de rechtspersoon
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het
eigen vermogen als onderdeel van het
groepsvermogen
Totaal resultaat

2.026

4.080

-

-

2.026

4.080
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018
(volgens indirecte methode)
2018
€1.000
Bedrijfsresultaat

2017
€1.000

€ 1.000

€ 1.000

7.183

9.370

17.267

17.187

585

441

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en overige waardeveranderingen
Mutaties voorzieningen

Mutaties in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen

-931

-4.793

Mutatie voorraden en onderhanden werk

-515

1.742

Mutatie schulden

-273

-205

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

-3.256

23.316

23.742

-

1

-3.157

Ontvangen dividend
Betaalde winstbelasting
Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa

-1.719

-4.152
-3.157

-4.151

32

167

-211

-535

19.980

19.223

-8.155

-6.726

Desinvesteringen in materiële vaste activa

139

652

Ontvangen aflossing financiële vaste activa

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Ontvangsten uit uitgifte aandelen
Ontvangsten uit langlopende leningen
Aflossing langlopende schulden
Mutatie rekening-courant krediet
Betaald dividend
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

85
-8.016

-5.989

-

-

5.000

112.400

-14.813

-128.881

-1.930

-4.094

-121

-121
-11.864

-20.696

Saldo mutatie geldmiddelen

100

-7.462

Liquide middelen vorig jaar

507

7.969

Liquide middelen dit jaar

607

507

Mutatie liquide middelen

100

-7.462
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Toelichting op de geconsolideerde balans, de
geconsolideerde winst- en verliesrekening en het
geconsolideerd kasstroomoverzicht
Activiteiten
De activiteiten van Afvalsturing Friesland NV, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 01070263, statutair gevestigd te Leeuwarden aan de Hidalgoweg 5, en
haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:



taken op het gebied van de afvalverwijdering
het bewerken en verwerken van afvalstromen.

Groepsverhoudingen
Afvalsturing Friesland NV staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een
overzicht van de gegevens, vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW, is
onderstaand opgenomen:
Geconsolideerde maatschappijen
Naam

Statutaire zetel

Aandeel in het
geplaatste
kapitaal
100%

◦

Bouw- en Reststoffen Friesland BV

Leeuwarden

◦

ASF Scheidings- en Bewerkingsinstallatie Friesland BV

Leeuwarden

100%

◦

ReststoffenEnergieCentrale BV

Leeuwarden

100%

◦

Omrin Econvert BV

Leeuwarden

100%

◦

Afvalverwerking Regio Friesland BV

De Bilt

100%

◦

Scheidings- en Bewerkingsinstallatie Friesland VOF

Oudehaske

100%

Niet-geconsolideerde deelnemingen
Naam

Statutaire zetel
Oudehaske

Aandeel in het
geplaatste
kapitaal
33 1/3%

◦

Stuurwiel Grondreiniging BV

◦

Stuurwiel Bagger- en Slibbewerking BV

Oudehaske

33 1/3%

◦

Afvalbeheer Noord Groningen BV

Leeuwarden

50 %

◦

Kunststoffen Sorteer Installatie B.V.

Heerenveen

49,5 %

In 2018 is de niet geconsolideerde deelneming Econvert VOF (aandeel geplaatst
kapitaal was 33 1/3%) geliquideerd.

Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Afvalsturing Friesland NV zijn de financiële
gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen. De
geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de
waardering en de resultaatbepaling van Afvalsturing Friesland NV.
De financiële gegevens van Afvalsturing Friesland NV zijn verwerkt in de
geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan
met een verkorte winst- en-verliesrekening in de vennootschappelijke jaarrekening.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de
geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge
verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het
resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde
jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
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De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen worden geconsolideerd
vanaf de overnamedatum. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden
gewaardeerd tegen de reële waarden. De resultaten van afgestoten deelnemingen
worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt
verbroken.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de
geconsolideerde jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden, tenzij
anders wordt vermeld, plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde
van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien
het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de
reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten
en verplichtingen’.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.
De vennootschap past hedge accounting toe op basis van generieke documentatie. De
vennootschap documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in de
doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie en de verwachting aangaande
de effectiviteit van de hedge. De vennootschap dekt haar renterisico af door
renteswaps.
Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedgeaccounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd. Op iedere balansdatum wordt
bepaald of er een indicatie is voor ineffectiviteit door de kritische kenmerken van het
hedge-instrument en de kritische kenmerken van de afgedekte positie. In het geval
dat de kritische kenmerken van het hedge-instrument en de kritische kenmerken van
de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn, is dit een indicatie dat de
kostprijshedge een ineffectief deel bevat. In dat geval wordt een kwantitatieve
ineffectiviteitsmeting uitgevoerd door het vergelijken van de cumulatieve
verandering van de reële waarde van de afgedekte positie sinds het aanwijzen van de
hedge-relatie. Ineffectiviteit wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt indien en
voor zover uit de kwantitatieve ineffectiviteitsmeting (cumulatief) een verlies blijkt.
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Renterisico
Het renterisicobeleid heeft tot doel de renterisico’s die voortkomen uit de
financiering van de vennootschap te beperken en daarmee tevens de nettorentelasten te optimaliseren. Dit beleid vertaalt zich in een gewenst profiel van
vastrentende en variabelrentende posities inclusief liquide middelen.
Liquiditeitsrisico
Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en
eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst.
In de liquiditeitsbegrotingen wordt rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid
van liquide middelen waaronder bankgaranties.
Transacties met verbonden partijen
De van betekenis zijnde transacties met aandeelhouders en gelieerde
maatschappijen, en zoals omschreven in het van toepassing zijnde stelsel inzake
financiële verslaggeving, zijn onder normale marktvoorwaarden aangegaan.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en ontvangen
investeringssubsidies. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele restwaarde. Investeringen in de
stortcompartimenten op Ecopark De Wierde worden naar rato van het aangeleverde
tonnage in relatie tot de totale stortcapaciteit afgeschreven. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikneming. Kosten voor periodiek groot onderhoud
worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Financiële vaste activa
De (niet-geconsolideerde) deelnemingen waarin invloed van betekenis op het
zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de
nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze waarde wordt berekend op
basis van de grondslagen van Afvalsturing Friesland NV. Indien er bij een deelneming
sprake is van een negatief eigen vermogen en er geheel of ten dele wordt ingestaan
voor de schulden van de deelneming, wordt voor het aandeel in eventuele verdere
verliezen een voorziening gevormd. De vorderingen op en leningen aan deelnemingen
evenals de overige vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke
gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.
Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen, gereed product en handelsgoederen worden bij
eerste waardering gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs op basis van fifo of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto opbrengst-waarde wordt bepaald door
individuele beoordeling van de voorraden. Bij de waardering van de voorraad wordt
rekening gehouden met incourantheid. De voorraad gesorteerde kunststoffen wordt
gewaardeerd tegen marktconforme tarieven.
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Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste waardering tegen nominale waarde, onder aftrek
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen. Onder de vorderingen is een actieve belastinglatentie opgenomen. Deze
actieve latentie ziet toe op voorwaartse verliescompensatie en is gewaardeerd tegen
nominale waarde voor zover realisatie daarvan waarschijnlijk is.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen:
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen
commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter
grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende
belastingtarief.
Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen het voor het komende boekjaar geldende
nominale tarief.
Overige voorzieningen
Eindafwerking stortplaatsen:
 Voor in de toekomst te betalen bedragen in relatie tot het afdekken,
afwerken en in één geval nazorgen van de door Afvalsturing Friesland
beheerde stortplaatsen zijn voorzieningen gevormd. De voorziening wordt
opgebouwd naar rato van het gestorte tonnage. De voorziening voor
afdekken en afwerking is opgenomen tegen nominale waarde, de voorziening
voor nazorg is opgenomen tegen de contante waarde tegen een
disconteringsvoet van 4%.
Voorziening voor jubileumuitkeringen:
 Deze voorziening is getroffen voor toekomstige jubileumuitkeringen aan
werknemers. De voorziening is actuarieel berekend, op basis van contante
waarde van de verplichtingen uit geldende regelingen voor
jubileumuitkeringen. Hierbij is rekening gehouden met toekomstige
salarisstijgingen en ontslagkansen. De gehanteerde disconteringsvoet
bedraagt 4,5%. De (overgangs-)verplichting wordt lineair opgebouwd.
Pensioenen
De groep heeft diverse pensioenregelingen die worden gefinancierd door afdrachten
aan pensioenuitvoerders, te weten een bedrijfstakpensioenfonds en een
verzekeringsmaatschappij. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens
de “verplichting aan de pensioenuitvoerder-benadering”. In deze benadering wordt
de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst- en
verliesrekening verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt
beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan
de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze
additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen
van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de vennootschap en worden indien
van toepassing in de balans opgenomen. Ultimo 2018 (en 2017) waren er voor de
groep geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
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De beleidsdekkingsgraad van het ABP bedraagt per 31-12-2018 103,8% (31-12-2017:
104,4%). Het ABP heeft een herstelplan opgesteld. In het herstelplan 2015 staat hoe
ABP de financiële situatie in 12 jaar tijd kan herstellen. Dit betekent dat eind 2026
de beleidsdekkingsgraad ongeveer 128% moet zijn. Dit is in lijn met de nieuwe regels
voor pensioenfondsen. Heeft ABP een lagere beleidsdekkingsgraad dan 128%, dan is
sprake van een tekort. In het herstelplan staan de maatregelen die het bestuur
neemt om het tekort weg te werken. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft,
moet ABP ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij DNB.
Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar in rekening
gebrachte diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven
belastingen.
Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in
het jaar waar de opbrengsten betrekking op hebben. Dit betreft een subsidie volgens
de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE).
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk en andere externe kosten
Deze kosten omvatten de kostprijs van de geleverde diensten, de door derden in
rekening gebrachte verwerkingskosten evenals de in rekening gebrachte
afvalstoffenbelasting.
Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op
het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap
toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt
bepaald op basis van de bij Afvalsturing Friesland NV geldende grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het
resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen
de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening. De
mutatie in latente belastingvorderingen en -schulden wordt hierbij eveneens in
aanmerking genomen.
Kritische schattingen en veronderstellingen
De onderneming maakt schattingen en aannames omtrent de toekomst. De
resulterende boekhoudkundige uitkomsten zullen, per definitie, zelden gelijk zijn aan
de werkelijke resultaten. De schattingen en veronderstellingen worden regelmatig
geëvalueerd en zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en overige factoren,
inclusief verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen die op grond van de
omstandigheden als redelijk worden ervaren.
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Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
Minimaal eenmaal per jaar wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een
individueel vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het
desbetreffende actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare
waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoord bepaald.

Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Winstbelastingen, ontvangen en betaalde interest en ontvangen dividenden worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden
worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft
plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze
groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van
het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het
gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele
activiteiten.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de
geconsolideerde balans
Materiële vaste activa
Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:
Bedrijfsgebouwen
en – terreinen

Machines en
installaties

Activa in
uitvoering

Totaal

€ 1.000

Andere
bedrijfsmiddelen
€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2018
Investeringen
Reclassificatie
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2018

47.107
3.241
7
-104
-3.265
46.986

116.305
4.040
-35
-12.547
107.763

19.187
764
-1.455
18.496

7
110
-7
110

182.606
8.155
-139
-17.267
173.355

Afschrijvingspercentages

0-10%

10-50%

0-33%

-

In voorgaande boekjaren is bij de activering van kosten van materiële vaste activa bij
de initiële investering en grote investeringsprojecten van groepsmaatschappijen
rente over vreemd vermogen in aanmerking genomen.
Cumulatieve aanschafwaarde per
1 januari 2018
Cumulatieve afschrijvingen per
1 januari 2018
Boekwaarde per 1 januari 2018
Cumulatieve aanschafwaarde per 31
december 2018
Cumulatieve afschrijvingen
per 31 december 2018
Boekwaarde per 31 december 2018

86.653

214.132

32.962

7

333.754

39.546

97.827

13.775

-

151.148

47.107

116.305

19.187

7

182.606

89.792

217.883

33.397

110

341.182

42.806

110.120

14.901

-

167.827

46.986

107.763

18.496

110

173.355

Niet-geconsolideerde
deelnemingen
€ 1.000
245

Overige
vorderingen
€ 1.000
20

Totaal

Financiële vaste activa
Een overzicht van de financiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

Boekwaarde per 1 januari 2018

€ 1.000
265

Mutaties:
Aflossingen leningen
Aandeel resultaat
Dividend deelneming
Boekwaarde per 31 december 2018

-

-

-

37

-

37

-32

-

-32

250

20

270

De in 2017 opgerichte niet- geconsolideerde deelneming, waarvan de activiteiten
medio 2018 operationeel zijn geworden, heeft als gevolg van de opstartfase een
negatief eigen vermogen. Deze deelneming is per 31 december 2018 op nihil
gewaardeerd. Het aandeel van het resultaat 2018 in deze deelneming bedraagt -/€333.500. Het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies van deze
deelneming bedraagt €335.000. Het is de verwachting dat deze deelneming zelf haar
schulden kan voldoen, een voorziening voor de vorderingen op deze deelneming dan
wel voor de schulden van deze deelneming wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.
Wel wordt verwezen naar de garantstelling opgenomen onder de ‘niet uit de balans
blijkende rechten en verplichtingen’.
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De overige vorderingen betreffen leningen aan een niet-geconsolideerde deelneming
totaal € 1.353.000 waarvan € 1.333.000 voorzien (2017: vordering € 1.353.000
waarvan € 1.333.000 voorzien). De hoogte van het verlies van deze nietgeconsolideerde deelneming waarvoor geen voorziening is gevormd bedraagt over
2018 € 850 en cumulatief per balansdatum € 340.000.
Voorraden
31 december 2018
€ 1.000
1.071

31 december 2017
€ 1.000
852

Gereed product en handelsgoederen

1.218

922

Totaal

2.289

1.774

31 december 2018
€ 1.000
17.436

31 december 2017
€ 1.000
14.388

Participanten en deelnemingen

1.652

293

Latente belasting vorderingen

1.156

2.834

Grond- en hulpstoffen

Vorderingen

Debiteuren

Vorderingen Belastingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

308

893

5.528

5.111

187

139

26.267

23.658

Op balansdatum zijn onder de debiteuren begrepen handelsvorderingen op
aandeelhouders voor een bedrag van € 6.375.000 (2017: € 5.863.000).
De op de debiteuren in mindering gebrachte voorziening voor het risico van
oninbaarheid bedraagt € 18.000 (2017: € 16.000).
De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. De latente
belastingvorderingen hebben deels een verwachte looptijd langer dan een jaar.
Over de rekening-courantverhoudingen met groepsmaatschappijen wordt geen rente
verrekend.
Groepsvermogen
Het verloop van het groepsvermogen is als volgt:

Groepsvermogen per 1 januari

31 december 2018
€ 1.000
48.680

Uitgifte aandelen
Resultaat boekjaar
Dividend
Mutatie aandeel derden
Groepsvermogen per 31 december

31 december 2017
€ 1.000
44.721

-

-

2.026

4.080

-121

-121

-

-

50.585

48.680

Er hebben zich geen rechtstreekse vermogensmutaties voorgedaan.
Aandeel van rechtspersoon in het groepsvermogen
Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen
wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de vennootschappelijke
jaarrekening.
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Voorzieningen

Boekwaarde per 1 januari 2018

Latente belastingverplichtingen
€ 1.000
416

Overige
voorzieningen
€ 1.000
12.838

€ 1.000
13.254

-

807

807

Dotaties
Uitgaven

Totaal

-

-84

-84

Vrijval

-138

-

-138

Boekwaarde per 31 december 2018

278

13.561

13.839

De overige voorzieningen betreffen in hoofdzaak de eindafwerking en nazorg van
stortplaatsen. De voorzieningen zijn als langlopend te beschouwen. De overige
voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Voorziening Weperpolder
Voorziening eindafwerking De Wierde

31 december 2018
€ 1.000
3.280

31 december 2017
€ 1.000
3.234

10.228

9.551

Voorziening jubileumuitkeringen

53

53

13.561

12.838

De voorzieningen Weperpolder en eindafwerking De Wierde zijn gevormd om de
eindafwerking evenals de daarmee gepaard gaande overige kosten van deze door
Afvalsturing Friesland NV beheerde stortplaatsen te financieren. Met betrekking tot
de voorziening Weperpolder is daarbij tevens rekening gehouden met de kosten van
nazorg. De nazorgkosten voor de stortplaats De Wierde komen voor rekening van de
provincie Fryslân. De voorziening voor afdekken en afwerking is opgenomen tegen
nominale waarde, de voorziening voor nazorg is opgenomen tegen de contante
waarde tegen een disconteringsvoet van 4%.
Voor toekomstige jubileumuitkeringen aan werknemers is een voorziening
opgenomen. De voorziening is actuarieel berekend op basis van de contante waarde
van rechten op grond van aanwezige regelingen voor jubileumuitkeringen. Er is
rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en ontslagkansen.
Langlopende schulden
31 december 2018
Totaal
€ 1.000
Schulden kredietinstellingen
Totaal

99.404
99.404

Looptijd
> 5 jaar
€ 1.000
50.461
50.461

31 december 2017
Rentevoet

Totaal

Rentevoet

€ 1.000

Looptijd
> 5 jaar
€ 1.000

%
1,8-5,15

108.309

58.351

1,8-5,15

108.309

58.351

%

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet
begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de
kortlopende schulden.
De langlopende schulden hebben voor € 96.282.000 betrekking op hypothecaire
leningen. De rentepercentages zijn deels variabel en gekoppeld aan Euribor.
Verstrekte zekerheden




1e hypotheek ad € 7.500.000 op de nieuwbouw van het
bedrijfscomplex/industrieel op De Hemrik te Leeuwarden, 40% eigen gebruik
en 60% verhuur aan Fryslân Miljeu (jaarhuur).
1e hypotheek ad € 209.250.000 op de percelen grond inclusief opstallen,
kadestraal gemeente Harlingen, Sectie F, nummers 697, 1428, 1429, 1541,
1544, 1546 en 1547
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Scheidings- en Bewerkingsinstallatie Friesland VOF heeft een aantal leningen
afgesloten. Afvalsturing Friesland NV staat er voor in dat het
garantievermogen wordt gehandhaafd op een bedrag ten minste gelijk aan
25% van het gecorrigeerde balanstotaal.
Verpanding van de huurpenningen uit hoofde van de huurinkomsten
betrekking hebbend op de verhuur voor voornoemd bedrijfscomplex door
Afvalsturing Friesland NV aan BV Fryslân Miljeu Bedrijfsservice en BV Fryslân
Miljeu Noordwest inclusief de eventueel aan deze vordering verbonden
rechten en zekerheden.
Garantie afgegeven door Afvalsturing Friesland voor de verplichtingen uit
hoofde van een renteswap van Reststoffen Energie Centrale BV.
Verpanding van de vorderingen derden en intercompany van Afvalsturing
Friesland NV, ASF Scheidings- en Bewerkingsinstallatie Friesland BV en
Reststoffen Energie Centrale BV.
Verpanding van machines/inventaris en bankrekeningen van Afvalsturing
Friesland NV en Reststoffen Energie Centrale BV.
Verpanding bedrijfsinventaris en goederen SBI VOF.
Verpanding van afval- en energiecontracten van en verzekeringsuitkeringen
aan Reststoffen Energie Centrale BV en/of Afvalsturing Friesland NV(voor
zover deze betrekking hebben op REC).
Verpanding van aandelen in Reststoffen Energie Centrale BV, ASF Scheidingsen Bewerkingsinstallatie Friesland BV, Afvalverwerking Regio Friesland BV en
Omrin Econvert BV.
Pandrecht eerste rang op de gehouden aandelen in het kapitaal van
Kunststoffen Sorteer Installatie BV tot meerdere zekerheid voor de volledige
en behoorlijke nakoming van alle bestaande en toekomstige verplichtingen
die Kunststoffen Sorteer Installatie BV heeft of zal hebben jegens haar bank,
al dan niet onder voorwaarden opeisbaar, uit hoofde van de
financieringsovereenkomst van Kunststoffen Sorteer Installatie BV.

Kortlopende schulden

Aflossing komend jaar op langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

31 december 2018
€ 1.000
13.677

31 december 2017
€ 1.000
14.585

-

1.930

Participanten en deelnemingen

1.648

13

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

9.803

8.582

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.238

6.560

Pensioenpremies

114

132

Overige schulden

7.480

6.765

38.960

38.567

De maximale kredietfaciliteit rekening courant bij kredietinstellingen bedraagt
€ 7.850.000. Deze maximale faciliteit is niet benut. De verstrekte zekerheden staan
vermeld onder de toelichting op de langlopende schulden.
Voor de afdekking van het renterisico op langlopende schulden heeft de vennootschap
renteswaps afgesloten. Voor de verwerking van de renteswap past de vennootschap
kostprijshedge-accounting toe. De eerste swap heeft een hoofdsom van maximaal
€ 70.000.000. Met deze renteswap wordt het risico van een variabele rente
(gebaseerd op 3-maands Euribor) afgedekt door een overeengekomen vast
rentepercentage van 4,8% voor de gehele looptijd. Vanaf 1 januari 2010 loopt het
nominaal bedrag lineair af in 10 jaar. De kostprijs van de renteswap bedraagt nihil.
De reële waarde, op basis van waardering van de bank, op balansdatum is -/- €
227.000 (2017: -/- € 815.000).
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In de met de bank afgesloten overeenkomst is geen verplichting opgenomen tot
bijstorting in het geval er sprake is van een negatieve waarde van de renteswaps die
een vastgestelde grens overschrijdt, uitgezonderd indien er sprake is van tussentijdse
beëindiging van de financiering.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen













Er zijn bankgaranties afgegeven ter hoogte van € 340.000. De totale
bankgarantiefaciliteit bij kredietinstellingen bedraagt € 1.700.000.
Ten behoeve van investeringsprojecten/garantietermijnen zijn van
leveranciers bankgaranties ontvangen ter hoogte van € 227.000.
Er zijn investeringsverplichtingen aangegaan ter hoogte van ca. €1.070.000.
Binnen de groep bestaan fiscale eenheden. Afvalsturing Friesland NV (hoofd)
en Afvalverwerking Regio Friesland BV, Bouw en Reststoffen Friesland BV en
Omrin Econvert BV) vormen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting, ASF Scheidings- en Bewerkingsinstallatie Friesland
BV (hoofd) en ReststoffenEnergieCentrale BV) vormen een fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting.
Afvalsturing Friesland NV (hoofd), Bouw- en Reststoffen Friesland BV en
ReststoffenEnergieCentrale BV vormen een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. Iedere vennootschap in de fiscale eenheid is hoofdelijk
aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde
vennootschapsbelasting en omzetbelasting.
Verschillende groepsmaatschappijen zijn operationele leaseverplichtingen
aangegaan ten behoeve van personenauto’s. De jaarlijkse kosten hiervan
bedragen € 198.000. De maximale looptijd van deze contracten is 4 jaar.
Afvalsturing Friesland N.V. is op basis van de B3-status eigen risicodrager ten
aanzien van de WW. Voor de overige juridische entiteiten in de groep is dit
niet van toepassing.
Er is een garantie afgegeven aan een energiebedrijf op grond waarvan
Afvalsturing Friesland NV garant staat voor de schulden van REC BV jegens
het energiebedrijf. Het bedrag van de garantie is onbeperkt.
Er is een onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgstellig afgegeven voor
15/45 deel van de op enige moment uitstaande verplichting uit hoofde van
de financieringsovereenkomst van Kunststoffen Sorteer Installatie BV.
Het bedrag waarvoor deze borgstelling kan worden aangesproken zal nimmer
meer bedragen dan € 7.500.000.

Toelichting op de onderscheiden posten van de
geconsolideerde winst- en verliesrekening
Netto-omzet
De netto-omzet (geheel in Nederland gerealiseerd) kan als volgt worden
gespecificeerd:

Afvalverwerking
Energie en grondstoffen
Overig

2018
€ 1.000
52.592

2017
€ 1.000
48.160

47.680

45.520

6.051

5.271

106.323

98.951

Van de omzet Energie en grondstoffen heeft €4.989.000 betrekking op de
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE).

Jaarverslag 2018 Afvalsturing Friesland NV

44

Kosten van grond- en hulpstoffen

Inkoop energie
Inkoop overig

2018
€ 1.000
5.417

2017
€ 1.000
3.104

6.706

5.646

12.123

8.750

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten
2018
€ 1.000
22.360

2017
€ 1.000
20.782

Inhuur transport

6.967

6.480

Inhuur personeel

5.372

4.556

34.699

31.818

2018
€ 1.000
12.094

2017
€ 1.000
11.739

1.630

1.544

Verwerkingskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

1.657

1.466

15.381

14.749

Het gemiddeld aantal werknemers (fte) gedurende het jaar bedroeg (allen in
Nederland):
2018
fte
95

2017
fte
105

113

101

208

206

2018
€ 1.000
7.580

2017
€ 1.000
6.495

Huisvestingskosten

2.383

2.110

Transportkosten

1.303

1.139

Overige personeelskosten

1.546

953

Overige bedrijfskosten

6.858

6.380

19.670

17.077

Afvalverwerking en energieproductie
Overige en ondersteunende activiteiten

Overige bedrijfskosten

Onderhoud installaties

Aandeel in resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt
deelgenomen
Dit betreft het aandeel in het resultaat van de vennootschappen waarin wordt
deelgenomen.
Financiële baten en lasten
2018
€ 1.000

2017
€ 1.000

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

-

-

-3.149

-3.750

-3.149

-3.750
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Belastingen
In de post belastingen is tevens de mutatie in de latente belastingverplichtingen
begrepen. Doordat gebruik gemaakt wordt van fiscale faciliteiten zoals de Energie
Investeringsaftrek, ontstaan permanente verschillen in resultaatsbepaling en
belastingdruk.
De nominale belastingdruk bedraagt ca 25%, de effectieve belastingdruk bedraagt ca.
51% met name als gevolg van een afboeking (ruim €1.000.000) van een actieve
latente belastingvordering van een van de geconsolideerde deelnemingen.
Deze actieve latentie betrof een verrekenbaar verlies ontstaan door een fiscale
aftrekfaciliteit, welke door de lagere winst van de betreffende deelneming niet
binnen de daarvoor gestelde termijn volledig verrekend kan worden.

Overige toelichtingen
Honorarium accountantsorganisatie Deloitte
Het honorarium (ex art. 2:382a BW) voor de accountantsorganisatie inzake het
onderzoek van de jaarrekening 2018 bedraagt € 94.815 (2017: € 92.500), het
honorarium inzake overige controleopdrachten 2018 bedraagt € 27.500 (2017:
€5.000), het honorarium inzake adviesdiensten op fiscaal terrein bedraagt € 500
(2017: € 2.900).
Bezoldiging van bestuurder en commissarissen
Voor de bezoldiging van commissarissen van de rechtspersoon kwam in 2018 een
bedrag van € 96.000 (2017: € 79.000) ten laste van de vennootschap en haar dochterof groepsmaatschappijen. Op grond van artikel 383.1 titel 9 BW2 blijft de vermelding
bezoldiging bestuurder achterwege. Met inachtneming van deze regeling blijft de
opgave die herleidt kan worden tot een enkele natuurlijke persoon, achterwege.
Leningen (alsmede voorschotten en garanties) voor bestuurder en commissarissen
Het per 31 december 2018 uitstaande bedrag aan leningen (alsmede voorschotten en
garanties) ten behoeve van de bestuurder en commissarissen was nihil (2017: nihil).
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Vennootschappelijke balans per 31 december 2018 na
resultaatbestemming
31 december 2018

31 december 2017

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa

26.559

Financiële vaste activa

47.508

23.946
38.477
74.067

62.423

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

806

739

22.802

31.733

346

12
23.954

32.484

98.021

94.907

Jaarverslag 2018 Afvalsturing Friesland NV

48

Vennootschappelijke balans per 31 december 2018 na
resultaatbestemming
31 december 2018
€ 1.000

€ 1.000

31 december 2017
€ 1.000

€ 1.000

Passief
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Wettelijke en statutaire reserves
Overige reserves
Voorgesteld dividend over boekjaar

1.728

1.728

380

380

57

52

48.299

46.399

121

121
50.585

48.680

Voorzieningen

13.561

12.838

Langlopende schulden

15.027

13.090

Kortlopende schulden

18.848

20.299

98.021

94.907

Jaarverslag 2018 Afvalsturing Friesland NV

49

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over
2018
2018
€ 1.000

2017
€ 1.000

Aandeel in resultaat van
ondernemingen waarin wordt
deelgenomen na belastingen

-937

1.466

Overige baten en lasten na belastingen

2.963

2.614

Resultaat na belastingen

2.026

4.080
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Toelichting op de vennootschappelijke balans en
winst- en verliesrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen
voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede
voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt
verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna
niet anders wordt vermeld.
De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is op grond van artikel 2:402 BW in
beknopte vorm weergegeven.

Toelichting op de onderscheiden posten van de
enkelvoudige balans
Materiële vaste activa
Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:
Bedrijfsgebouwen en
–terreinen

Machines en
installaties

€ 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2018
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

€ 1.000

Andere
bedrijfsmiddelen
€ 1.000

Totaal
€ 1.000

19.852
3.225

3.475
2.292

619
280

23.946
5.797

-104
-1.964

-818

-298

-104
-3.080
26.559

Boekwaarde per 31 december 2018

21.009

4.949

601

Afschrijvingspercentages

0-10%

10-20%

0-20%

50.431

16.147

5.379

71.957

30.579

12.672

4.760

48.011

19.852

3.475

619

23.946

53.547

18.422

5.331

77.300

32.538

13.473

4.730

50.741

21.009

4.949

601

26.559

Cumulatieve aanschafwaarde per
1 januari 2018
Cumulatieve afschrijvingen per
1 januari 2018
Boekwaarde per 1 januari 2018
Cumulatieve aanschafwaarde per
31 december 2018
Cumulatieve afschrijvingen
per 31 december 2018
Boekwaarde per 31 december 2018

Financiële vaste activa
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
Vorderingen op groepsmaatschappijen

2018
€ 1.000
24.758

2017
€ 1.000
13.232

250

245

22.500

25.000

47.508

38.477
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Het verloop van de deelnemingen is als volgt:
Deelnemingen in
overige
verbonden
maatschappijen
€ 1.000
245
37
-32
250

Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
€ 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2018
Resultaat deelnemingen
Omzetting lening in agio
Dividend
Boekwaarde per 31 december 2018

13.232
-974
12.500
24.758

Het verloop van de vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd:

Boekwaarde per 1 januari 2018
Verstrekkingen
Aflossingen
Boekwaarde per 31 december 2018

Vorderingen op
groepsmaatschappijen
€ 1.000
25.000
2.500
22.500

Dit betreft een achtergestelde vordering op de totale financiering van een
groepsmaatschappij. Het rentepercentage bedroeg 3%.
Vorderingen
31 december 2018
€ 1.000
13.635

31 december 2017
€ 1.000
10.687

Groepsmaatschappijen

7.420

20.416

Participanten en deelnemingen

1.652

294

5

31

Debiteuren

Belastingen
Overige vorderingen

90

305

22.802

31.733

Op balansdatum zijn onder de debiteuren begrepen handelsvorderingen op
aandeelhouders voor een bedrag van € 6.367.000 (2017: € 5.838.000).
De op de debiteuren in mindering gebrachte voorziening voor het risico van
oninbaarheid bedraagt
€ 18.000 (2017: € 16.000).
Over de rekening-courantverhoudingen met groepsmaatschappijen wordt geen rente
verrekend.
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt € 1.728.450 verdeeld in 3.001
gewone aandelen A van € 450 per stuk en in 840 gewone aandelen B. Het totaal
aantal geplaatste gewone aandelen A is 3.001. Hiervan is 1 aandeel in handen van de
gemeenschappelijke regeling OLAF en zijn de overige 3.000 aandelen in handen van
de Friese gemeenten.
Ook zijn er 840 gewone aandelen B geplaatst. Deze aandelen zijn in handen van de
gemeenten Putten, Ermelo, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Appingedam
en Delfzijl en de N.V. Irado (is eigendom van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen
en Capelle aan den IJssel).
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Het verloop van het geplaatst kapitaal is als volgt:
2018
€ 1.000
1.728

Geplaatst kapitaal per 1 januari
Uitgifte aandelen
Geplaatst kapitaal per 31 december

2017
€ 1.000
1.728

-

-

1.728

1.728

Agio
De post agio is in 2018 (evenals 2017) niet gemuteerd en is volledig toe te wijzen aan
de aandelen A.
Wettelijke en statutaire reserves
Het verloop van de post wettelijke en statutaire reserves is als volgt:
Ingehouden winst
deelnemingen
€ 1.000

Euroreserve
€ 1.000

€ 1.000

146

11

157

-105
41

11

-105
52

41

11

52

5
46

11

5
57

Stand per 1 januari 2017
Mutaties:
Aandeel in resultaat van
ondernemingen waarin wordt
deelgenomen (minus uitkeringen)
Stand per 31 december 2017
Stand per 1 januari 2018
Mutaties:
Aandeel in resultaat van
ondernemingen waarin wordt
deelgenomen (minus uitkeringen)
Stand per 31 december 2018

Totaal

Overige reserves
Het verloop van de post overige reserves is als volgt:

Overige reserves per 1 januari
Resultaat boekjaar

2018
€ 1.000
46.399

2017
€ 1.000
42.335

2.026

4.080

Voorgesteld dividend A

-95

-95

Voorgesteld dividend B

-26

-26

-5

105

48.299

46.399

Mutatie ten koste van wettelijke reserves
Overige reserves per 31 december

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Boekwaarde per 1 januari 2018
Resultaat boekjaar
Voorgesteld dividend A
Voorgesteld dividend B
Toename ten koste van wettelijke reserve
Boekwaarde per 31 december 2018

Overige reserves
Aandelen A
€ 1.000

Overige reserves
Aandelen B
€ 1.000

45.187
1.583
-95
-4
46.671

1.212
443
-26
-1
1.628
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Voorstel tot bestemming van het resultaat over het
boekjaar 2018
De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen aan de Algemene
Vergadering voor van het resultaat over het boekjaar 2018 ten bedrage van
€ 2.026.000 een bedrag van € 95.000 als primair dividend aandelen A en € 26.000 als
primair dividend B uit te keren conform het bepaalde in artikel 24 van de statuten.
Voorgesteld wordt het resterende gedeelte van het resultaat ten gunste van de
overige reserves A en B te brengen.
Dit voorstel is al in de jaarrekening verwerkt met dien verstande dat het voorgestelde
dividend nog niet als schuld is opgenomen, maar nog steeds onderdeel uitmaakt van
het eigen vermogen.

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar 2017
De jaarrekening 2017 is vastgesteld door de Algemene Vergadering op 20 april 2018.
De resultaatsbestemming is vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
Langlopende schulden
31 december 2018
Totaal
€ 1.000
Schulden kredietinstellingen

15.027

31 december 2017

Looptijd
> 5 jaar
€ 1.000
6.594

Rentevoet

Totaal

%
2,24-5,15

Rentevoet

€ 1.000

Looptijd
> 5 jaar
€ 1.000

13.090

5.071

1,8-5,15

%

De rentepercentages zijn deels variabel en gekoppeld aan Euribor.
Verstrekte zekerheden
De verstrekte zekerheden zijn mede begrepen in de verstrekte zekerheden zoals
vermeld in de toelichting op de geconsolideerde balans.
Kortlopende schulden
31 december 2018
€ 1.000

31 december 2017
€ 1.000

2.835

3.744

-

1.930

Aflossing komend jaar op langlopende schulden
Schulden kredietinstellingen
Schulden aan participanten

18

13

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.876

3.126

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

5.293

4.462

Schulden deelnemingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenpremies
Overige schulden en overlopende passiva

-

-

5.483

5.563

79

97

2.264
18.848

1.364
20.299

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Deze rechten en verplichtingen zijn mede begrepen in de niet uit de balans blijkende
rechten en verplichtingen zoals vermeld in de toelichting op de geconsolideerde
balans.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de winsten verliesrekening
Het gemiddeld aantal werknemers (fte) gedurende het jaar bedroeg 125 (2017: 126
fte).
Honorarium accountantsorganisatie
Het honorarium (ex art. 2:382a BW) voor de accountantsorganisatie inzake het
onderzoek van de jaarrekening en fiscale adviezen is opgenomen in de opgave in de
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Ondertekening van de jaarrekening
Leeuwarden, 22 maart 2019
Statutair directeur:

Raad van Commissarissen:

______________________J.W.G. Vernooij _______________________ mw. J.G. Vlietstra
pres.-commissaris

_______________________

J.G. Bonnema

_______________________

D. Hoogendoorn

_______________________

mw. M.A.J. Jager-Wöltgens

_______________________

R.A.M. Karsmakers

_______________________

mw. B. Vlieger-Ruitenberg

_______________________

J.E. Wigboldus
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Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming van
het resultaat
In artikel 24 van de statuten van de vennootschap staat het volgende opgenomen
betreffende de resultaatbestemming:
lid 1

De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering, met
inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel en het hierna in dit
artikel bepaalde.

lid 2

De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de
voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen
vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden
aangehouden. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Op aandelen wordt geen
winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd. Bij de berekening van de
winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal
houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met vruchtgebruik of
daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven.
De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het
vereiste als vermeld in de eerste zin van dit lid is voldaan blijkens een
tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk
Wetboek.

lid 3

Van de winst wordt met inachtneming van het in de vorige leden bepaalde
aan zowel de houders van aandelen A als de houders van aandelen B een
primair dividend toegekend van 7% over het nominaal bedrag van hun
aandelen of zoveel minder als het beschikbare bedrag toelaat. Op elk
aandeel wordt een gelijk bedrag uitgekeerd.

lid 4

Het na toepassing van lid 3 resterende gedeelte van de winst wordt
gereserveerd, totdat het eigen vermogen van de vennootschap 25% van het
balanstotaal van de vennootschap bedraagt, waarbij het te reserveren
bedrag naar rato van het aantal geplaatste aandelen A en aandelen B wordt
toegevoegd aan de winstreserve A en de winstreserve B.
Indien het eigen vermogen van de vennootschap (meer dan) 25% van het
balanstotaal van de vennootschap bedraagt, wordt:

de helft van het na toepassing van lid 3 resterende gedeelte van de
winst toegevoegd aan de winstreserve A en de winstreserve B, zulks
naar rato van het aantal geplaatste aandelen A en aandelen B;

de andere helft van de winst uitgekeerd aan de houders van aandelen A
en aandelen B, zulks naar rato van het aantal geplaatste aandelen A en
aandelen B.
Indien het eigen vermogen van de vennootschap (meer dan) 35% van het
balanstotaal bedraagt wordt de gehele winst uitgekeerd aan de houders van
aandelen A en aandelen B, zulks naar rato van het aantal geplaatste
aandelen A en aandelen B.

lid 5

Geen verliezen zullen ten laste van de reserves A en reserves B worden
gebracht, tenzij het verliezen betreft die niet uit een reserve – niet zijnde de
reserves A en reserves B- bestreden of op andere wijze gedelgd kunnen
worden en de algemene vergadering besluit verliezen af te boeken van het
saldo van de betrokken reserves.
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Verliezen worden, indien en zover zulks mogelijk is, van de reserves A en B
afgeboekt naar verhouding van het aantal geplaatste aandelen A en B ten
tijde van het besluit tot afboeking. Aandelen die ingevolge lid 2 niet
meetellen bij de berekening van de winstverdeling tellen hierbij niet mee.
Binnen de reserves A respectievelijk B vindt eerst afboeking plaats ten laste
van de winstreserve en indien nodig hierna van de agioreserve. Indien de
volledige reserves B mochten zijn afgeboekt, zal een resterend verlies ten
laste van de reserves A worden gebracht en vice versa.
lid 6

Indien een afboeking, als in het vorige lid bedoeld, ten laste van één of beide
bedoelde reserves heeft plaatsgevonden, zullen in volgende jaren behaalde
winsten allereerst worden bestemd tot aanzuivering van het bedrag, dat van
deze reserves werd afgeboekt – zulks in verhouding van de grootte van de
afgeboekte bedragen.
Indien evenwel op grond van het bepaalde in de laatste zin van lid 5 een
meer dan evenredige afboeking heeft plaatsgevonden, zal het meer dan
evenredig afgeboekte bedrag bij voorrang worden aangezuiverd.

lid 7

Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts
worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

lid 8

Indien blijkens de vastgestelde winst- en verliesrekening over enig jaar
verlies is geleden, - hetwelk niet uit een reserve kan worden bestreden of op
andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in de volgende jaren geen
winstuitkering zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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