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Met dit jaar- en duurzaamheidsverslag informeren wij u over de 
prestaties van HVC en haar dochterondernemingen op fi nancieel, 
sociaal, economisch en milieugebied in het kalenderjaar 2013.

Over dit verslag

In 2013 zijn de strategische doelen van HVC na een herijking door de aandeelhouders 
bevestigd. Teneinde onze vorderingen op dit gebied beter te kunnen volgen, is de monitoring 
van de fi nanciële en andere ontwikkelingen aangepast en is gestart met het formuleren en 
meten van kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Zo kunnen wij ook onze stakeholders beter 
informeren. Deze stap komt mede voort uit het interne verbeterprogramma dat in 2012 is 
gestart om de bedrijfsprocessen doelmatiger te laten verlopen. 

Het jaarmagazine ‘Schoon’ van 2014 bevat de kernpunten van dit jaarverslag. Beide publicaties 
zijn te vinden op onze website www.hvcgroep.nl.

Rapportagegebieden
De rapportage in het jaarverslag betreft de prestaties van NV HVC en geconsolideerde 
 dochterondernemingen, tenzij anders vermeld. 

HVC voldoet met dit verslag aan de wettelijke eisen voor jaarverslaggeving en, evenals vorig 
jaar, aan niveau C+ van het Global Reporting Initiative (GRI) (3.1). Daarnaast voldoet de 
rapportage aan de interne rapportagerichtlijnen. De GRI-index is opgenomen op pagina 110.

De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (‘PwC’). 
Hierbij heeft PwC tevens de interne consistentie tussen de jaarrekening en het jaarverslag 
gecontroleerd. De controleverklaring is opgenomen op pagina 116. Daarnaast heeft PwC 
het duurzaamheidsverslag beoordeeld voor het boekjaar 2013. Het assurance-rapport 
is opgenomen op pagina 118.

Leeswijzer
De in dit verslag gehanteerde defi nities en afkortingen zijn terug te vinden op pagina 120. 

Contact
Voor algemene vragen, suggesties of opmerkingen over dit verslag kunt u via info@hvcgroep.nl 
contact met ons opnemen.



3HVC jaarverslag 2013

 

In één oogopslag

Visie 
Afval bestaat voor het grootste deel uit potentieel nuttige grondstoffen. In een tijd waarin 

grondstoffen steeds schaarser worden, is het niet verantwoord om deze te verspillen. 

Daarom zien we het als onze opdracht om deze grondstoffen uit ons afval terug te winnen 

en te hergebruiken. Het restafval waaruit geen grondstoffen terug te winnen zijn, zetten we 

door middel van verbranding om in duurzame energie. Daarmee besparen we CO2 en neemt 

de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af. Daarvoor ontwikkelen we ook projecten die 

gebruikmaken van alternatieve energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. 

Missie
HVC is een toonaangevend nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. 
Onze opdracht is om de deelnemende overheden te helpen met het realiseren van hun 
doelstellingen op het gebied van energie en klimaat en afval- en grondstoffen. Wij kiezen 
voor oplossingen met een zo hoog mogelijk milieurendement tegen verantwoorde kosten, 
waarbij fi nanciële opbrengsten terugvloeien naar de maatschappij. Wij richten ons 
op de lokaal beschikbare bronnen en aanvullend op bronnen buiten ons verzorgingsgebied. 
We zetten ons ondernemerschap in om bestuurlijke doelen te vertalen in concrete 
oplossingen. Innovatie, creativiteit en samenwerking zijn daarbij kernwaarden. 
HVC staat als maatschappelijk betrokken organisatie midden in de samenleving. 
Wij hechten aan educatie en een open communicatie over onze activiteiten en milieu-
prestaties. HVC is een bedrijf waar mensen belangrijk zijn. Samen investeren we om 
het beste uit onszelf en het bedrijf te halen.

Strategie
Onze doelen zijn meerwaarde en maatwerk leveren voor onze aandeelhouders door het 
uitvoeren van grondstoffenmanagement en het opwekken en leveren van duurzame energie. 
We streven de landelijke doelstelling van 60–65% gescheiden inzameling en hergebruik 
van huishoudelijk afval in 2015 na, dragen bij aan het realiseren van de ambitie van 
14% duurzame energie in 2020 voor gemeenten en waterschappen, en verduurzamen 
zo veel mogelijk onze bedrijfsvoering. We investeren in innovatieve projecten, bieden een 
veilige werkomgeving en staan voor transparante communicatie met onze stakeholders.
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Daarnaast wordt door het onderdeel Staf, Financiën en SBO 

circa € 1,4 miljoen omzet gegenereerd.

Energie 
omzet 183.201

Grondstoffen 
omzet 112.495

Profi el NV HVC 
HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert en levert 
HVC duurzame energie aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. De kerntaken van HVC zijn 
grondstoffenmanagement en opwekking en levering van duurzame energie. Daarnaast ondersteunt HVC haar 
eigenaren bij het in kaart brengen van maatregelen voor lokale verduurzaming. HVC is actief in Nederland en is 
binnen Nederland de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar.

  IN ÉÉN OOGOPSLAG 

Inzameling 
omzet 91.950

Hergebruik en overige
omzet 20.545
Diverse stromen, waaronder glas, 
grofhuishoudelijk afval, papier, 
textiel en dergelijke

Energie uit afval 
omzet 173.247
AEC Alkmaar, AEC Dordrecht, SVI, 
BEC, Compostering en vergisting

Energie overige 
omzet 9.954
Wind op land en op zee, zon, 
warmte-koude-opslag, 
warmte-kracht-koppeling

Organisatie

(x € 1.000)



5HVC jaarverslag 2013

 

Eigendom van 48 
gemeenten en 
6 waterschappen

Bedient 12% van alle 
Nederlandse inwoners
(16,8 miljoen)

Van 479.419 
huishoudens wordt het 
afval ingezameld

medewerkers

919 2012: 990

ziekteverzuim

6,3% 2012: 7,7%

ongevallen

24 2012: 28

bedrijfsvoertuigen

396

aanvoer afval 

1014 kton 2012: 970 kton

aanvoer gft 

138 kton 2012: 140 kton

aanvoer hout

89 kton 2012: 172 kton

aanvoer slib 

363 kton 2012: 370 kton

materiaalhergebruik

51% 2012: 52%

 
geproduceerde duurzame energie
 
538 mln kWh
2012: 581 mln kWh

 
vermeden CO2-emissie 

26 kton 2012: 72 

omzet 

299 € mln 2012: 291 € mln

resultaat 

– 4,9 € mln 2012: – 19,4 € mln

vrije kasstroom 

76 € mln 2012: 67 € mln

ebitda
 
111 € mln 2012: 93 € mln

*  Installaties zijn deelnemingen met GP Groot BV en 

Recyclingscentrale Korevaar BV

** Installatie in Zwolle is deelneming met ROVA

***  Eén windpark is deelneming met Sortiva

****  Participaties in windparken Trianel (Borkum) en Gemini

Inzamelbedrijven 5

Afvalbrengstations 19

Sorteer- en recycling installaties*  2

Vergistingsinstallaties**  2

Afvalenergiecentrales 2

Bio-energiecentrale 1

Slibverbrandingsinstallatie 1

Warmtenetten 6

Windparken op land*** 3

Windparken op zee**** 2

Verschillende zoninstallaties 37

Activiteiten

Belangrijkste locaties

Dordrecht

Alkmaar

IN ÉÉN OOGOPSLAG 
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Belangrijke ontwikkelingen 2013

 De geplande structurele ombuiging van € 19 miljoen vóór 2016 ligt op schema. In 2013 is een 

ombuiging van € 14 miljoen gerealiseerd. De sterk verbeterde fi nanciële prestaties in 2013 zijn 

daarvan het resultaat 

 HVC is fi nancieel robuust, ook op de middellange termijn, en de bedrijfsvoering van HVC is 

adequaat, uitgaande van de kapitalisering/fi nanciering met gegarandeerde leningen. Dit hebben 

de aandeelhouders, mede op basis van extern onderzoek, vastgesteld ten behoeve van een herijking 

van de strategie in het voorjaar van 2013 

 Om gemeenten te ondersteunen bij het bereiken van de doelstelling van 60–65% hergebruik van 

huishoudelijk afval in 2015 is het project Inzameling op maat gestart

 HVC werkt samen met Boskalis-Dolman aan een procedé, waarin bodemassen - restproducten uit de 

afvalverbranding - worden gewassen. Op deze wijze wordt 85% van dit materiaal vrij toepasbaar als 

bouwstof. Ook worden met deze methode meer metalen teruggewonnen

 Mede dankzij geïmporteerd afval hebben de afvalenergiecentrales van HVC in Alkmaar en Dordrecht 

met vollast in de afvalverwerking een recordjaar gedraaid

 In juli is brand uitgebroken in de bio-energiecentrale, waarbij de turbine-generatorset verloren zijn 

gegaan. De installatie kan naar verwachting weer in oktober 2014 in gebruik worden genomen

 In 2013 is in Dordrecht gestart met de aanleg van een stoomkoppeling van HVC naar DuPont, 

die de jaarlijkse CO2-uitstoot van DuPont met 50.000 ton reduceert

 De warmte die vrijkomt bij de verbranding in de afvalenergiecentrale in Dordrecht zal benut worden 

in het warmtenet in Dordrecht dat HVC aanlegt voor de verwarming van woningen en bedrijven

 De groengasproductie van de in 2012 opgeleverde vergistingsinstallatie in Middenmeer is in 2013 

verder geoptimaliseerd

 HVC heeft in 2013 hard gewerkt aan een verhoging van de veiligheid, zoals het instellen van een 

coördinatieteam voor de invoering van diverse veiligheidsmaatregelen, verbetering van de 

personeelscertifi cering en het versterken van de veiligheidscultuur

 Bij de jaarlijkse Afvalconferentie heeft HVC de Runner-up Recyclingprijs 2013 ontvangen voor 

milieukwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijdrage aan een circulaire economie

 Vier milieugroepen, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis hebben een ranglijst opgesteld 

van de meest duurzame elektriciteitsproducenten. HVC Energie is terug te vinden op de derde plaats

Bedrijfsafval
(in kton)
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  IN ÉÉN OOGOPSLAG 
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In Nederland is sprake van overcapaciteit op de ver werkings-

markt. In 2011 is HVC gestart met het importeren van afval 

uit Groot-Brittannië. Het betreft afval dat in het buitenland 

zou worden gestort. Door dit afval te verwerken in onze afval-

energiecentrales wekken we energie op. Afvalverbranding 

met energiewinning leidt tot een reductie van CO2-emmissie 

ten opzichte van storten.

Import
(in kton)

175

150

125

100

75

50

25

0

50
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Doelstellingen

Doelstellingen en acties 2013 
 Focus op hergebruik (60–65% hergebruik in 2015)

 Ondersteunen van (kleinschalige) initiatieven in duurzame energie in gemeenten

 Verhogen van de veiligheid

 Terugdringen van ziekteverzuim, met name bij het bedrijfsonderdeel Grondstoffen

 Verbeteren HR-beleid

 Effectief en effi ciënt werken

 Ombuigingsdoelstelling ad € 14,6 miljoen 2013 realiseren

 Verbeteren tevredenheid personeel 

 Verbeteren resultaat en positieve cashfl ow

Doelstellingen en acties 2014
 Focus op hergebruik (60–65% hergebruik in 2015)

 Ondersteunen van (kleinschalige) initiatieven in duurzame energie in gemeenten

 Verhogen van de veiligheid

 Terugdringen van ziekteverzuim, met name bij het bedrijfsonderdeel Grondstoffen

 Verbeteren HR-beleid

 Optimale benutting installaties

 Start uitrol warmtenet Dordrecht en ingebruikname stoomleiding Dupont

 Volatiliteit inkomsten beheersen

 Positief resultaat en positieve kasstroom realiseren

 Effectief en effi ciënt werken en starten met het bepalen van actiepunten naar aanleiding 

van het medewerkerstevredenheidonderzoek

 Contractering afzet vliegas SVI voor toekomstige fosfaatterugwinning

 Realiseren ombuigingsdoelstelling ad € 4,0 miljoen

 Financial close windpark Gemini

IN ÉÉN OOGOPSLAG 

2012 2013
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eenheid 2013 2012 2011 2010 2009

Markt 
Aantal aandeelhoudende gemeenten* 48 52 55 57 56
Aantal aandeelhoudende waterschappen 6 6 6 5 -
Landelijk aandeel HVC-gemeenten (inwoners) % 12 12 12 11 11
Landelijk aandeel HVC-waterschappen 
(inwoners equivalenten) % 27 27 27 21 –
Kosten van afvalverbranding €/inwoner 17,5 18,4 19,0 19,5 19,5

Productie 
Inzameling HVC 
Aantal woonhuisaansluitingen 479.419 477.041 473.202 469.729 247.846
Aantal aandeelhoudende gemeenten 
waar HVC de inzameling verzorgt* 26 28 31 33 24

Ingezamelde stromen 
Huishoudelijk afval voor verbranding kton  259  265  260  268  260 
GFT kton  84  90  85  87  86 
Papier en karton kton  56  61  64  65  61 
Glas kton  20  20  19  20  19 
Kunststoffen kton  5  5  5  4  1 
Textiel kton  3  4  4  4  3 
Gescheiden stromen, 
grof huishoudelijk restafval kton  97  102  104  106  94 
Overig grof huishoudelijk afval kton  35  38  42  46  41 

Verwerking en/of omzetting in energie 
HVC Afvalenergiecentrales kton  989  939  896  885  874 

 ■ verbrandbaar huishoudelijk afval kton  441  462  471  467  466 
 ■ verbrandbaar bedrijfsafval kton  380  427  425  418  408 
 ■ verbrandbaar import afval kton  168  50  -  -  - 

Verwerking afval elders kton  25  31  25  36  51 
HVC Slibverbrandingsinstallatie kton  363  370  359  369 

 ■ rioolwaterzuiveringsslib aandeelhouders kton  313  317  312  320  - 
 ■ rioolwaterzuiveringsslib derden kton  50  53  47  49  - 

HVC Vergisting/compostering kton  123  138  137  129  127 
Bio-energiecentrale*** kton  100  183  187  181  175 
Recycling grof huishoudelijk afval via Sortiva kton  35  37  40  58  42 
Recycling grof huishoudelijk afval via Korenet kton  5  5 
Recycling grof huishoudelijk afval elders kton  14 

Restproducten en reststoffen 
Gecertifi ceerd slak kton 265 200 231 200 221
Ferro en non-ferro metalen kton 22 22 20 22 23
Compost kton 46 62 37 33 47
Bedas kton 1 5 4 5 2
Vliegas, zouten en fi lterkoek AEC kton  20  18  16  17  15 
Vliegas en zouten BEC kton  6  8  8  8  8 

As uit slib kton 23 23 22 23 -
In % van verwerkt slib % 6 6 6 6 -

Kengetallen

  IN ÉÉN OOGOPSLAG 
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eenheid 2013 2012 2011 2010 2009

Energie**

 

Geproduceerde elektriciteit GWh 840 893 860 766 696
Geproduceerde warmte TJ 326 290 128 81 43
Geproduceerd groen gas***  mln m3  2,3  0,7 
Duurzame energieproductie***  GWh  538  581  530  498  458 
Gasverbruik installaties  mln m3  21  22  14  8  9 
Vermeden CO2-emissie (i)  kton  26  72  61  46  26 

Netto energetisch rendement Afvalcentrale: (ii)

 ■ Alkmaar
 ■ Dordrecht
 ■ Bio-energiecentrale 

20%
18%
30%

23%
21%
30%

25%
21%
31%

21%
12%
29%

18%
9%

29%

Financieel 
Winst- en verliesrekening 
Bedrijfsopbrengsten € mln 299 291 281 256 256
Ebitda € mln 111 93 99 88 88
Resultaat na belasting € mln – 4,9 – 19 – 11 9 2
Garantstellingsprovisie € mln 6 7 7 7 5
Garantstellingsprovisie per aandeel € 1.942 2.028 2.077 2.095 1.996

Vrije kasstroom € mln 76 67 – 12 – 15 – 80

Balans 
Eigen vermogen € mln 63 68 87 99 99
Gegarandeerde leningen € mln 642 643 672 686 615
Geïnvesteerd vermogen (iii) € mln 904 943 983 939 829

Eigen vermogen per aandeel € 19.027 20.581 26.407 31.062 31.062
Gegarandeerde leningen per aandeel € 193.940 194.291 202.818 215.538 199.611

Ratio’s 
Solvabiliteit (iv) % 7 7 9 11 12
Interest coverage ratio (v) 0,9 0,5 0,8 1,3 1,1
Rentabiliteit eigen vermogen (vi) % - 8 - 34 - 13 9 9
Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen (vii) % 5 2 3 5 5

Personeel 
Aantal medewerkers absoluut 919 990 1.012 1.019 735
Aantal medewerkers effectief (fte) 872 937 959 963 698
Gemiddelde leeftijd 43 46,3 45,7 45,7 45,5
Percentage vrouwelijke medewerkers % 16 17 17 16 17
Ziekteverzuim % 6,30 7,70 6,33 6,94 5,50

*  Door gemeentelijke herindelingen is het aantal aandeelhoudende gemeenten afgenomen.

**  Vanaf 2013 is de scope van de geproduceerde duurzame energie uitgebreid met de productie uit niet-geconsolideerde deelnemingen, naar rato van het aandeel van HVC. 

Voor 2013 betreft dat de groengasproductie van Natuurgas Overijssel (0,2 mln m3 groen gas) en de opbrengst van de windmolen bij Sortiva (5 GWh). 

*** Daling t.o.v. 2012 wordt veroorzaakt door de brand in de  Bio-energiecentrale en de kortsluiting in de generator in Dordrecht. 

(i) EpE-protocol is gehanteerd, conform afspraken VA 

(ii) geleverde energie / energetische waarde van het afval 

(iii) eigen vermogen en externe fi nanciering - liquide middelen 

(iv) eigen vermogen / geïnvesteerd vermogen 

(v) resultaat voor rentekosten en belasting / rentekosten 

(vi) resultaat voor belasting / eigen vermogen

(vii) resultaat voor rentekosten en belasting / geïnvesteerd vermogen

IN ÉÉN OOGOPSLAG 
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Activiteiten

Aandeelhoudende 

gemeenten

Windmolenpark

Zoninstallaties

Duurzame warmte

Geothermie in proeffase

Afvalenergiecentrale

Bio-energiecentrale

Compostering

Slibverbrandingsinstallatie

Vergistingsinstallatie

Afvalscheidings-

installatie/recyling

Proef inzamelen 

droog & herbruikbaar

op zee

op zee

  IN ÉÉN OOGOPSLAG 
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Verzorgingsgebied

Alblasserdam 241 + 65 236 36
Alkmaar 229 + 60 291 437
Almere 210 + 0* 171 255
Beemster 226 + 111 230 0
Bergen 245 + 121 307 215
Beverwijk 299 + 58 304 83
Castricum 209 + 120 293 320
Den Helder 312 + 77 329 76
Dordrecht 226 + 49 228 404
Drechterland 213 + 128 274 65
Dronten 197 + 0* 194 56
Enkhuizen 229 + 59 269 0
Giessenlanden 221 + 98 222 20
Gorinchem 221 + 98 222 33
Graft-De Rijp 160 + 64 264 0
Hardinxveld Giessendam 221 + 98 222 90
Heemskerk 238 + 81 283 287
Heerhugowaard 216 + 93 291 438
Heiloo 187 + 131 285 141
Hendrik-Ido-Ambacht  249 + 48 237 28
Hollands Kroon 230 + 129 293 258
Hoorn 212 + 67 264 73
Koggenland 197 + 99 263 111
Langedijk 214 + 115 294 311
Leerdam 221 + 98 222 63
Lelystad 211 + 82 217 83
Medemblik 214 + 111 272 165
Molenwaard 221 + 98 222 98
Noordoostpolder 222 + 105 237 166
Opmeer 182 + 118 260 70
Papendrecht 267 + 61 246 30
Purmerend 295 + 27 248 0
Schagen 218 + 119 206 243
Schermer 199 + 132 290 27
Sliedrecht 216 + 63 250 70

    

   

   

  

1 Waterschap Hollandse Delta 57  3,5
2 Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard 60  2,6
3 Hoogheemraadschap van Rijnland 74  2,9
4 Hoogheemraadschap van 

Delfl and 54  2,2
5 Waterschap Rivierenland 83  3,3
6 Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier** –  5,5

Overzicht water- en 
hoogheemraad-

schappen

Water- en 
Hoogheemraadschappen

 De gemeenten waar HVC inzamelt 

 Huishoudelijk afval (kg/inwoner)

 Gft-afval (kg/inwoner)

 Slib (kg/inwonersequivalent)

  Duurzame energieproductie op basis van aangeleverde reststromen en aandeel in HVC 

(kWh/inwoner). 1 kWh komt ongeveer overeen met het elektriciteitsverbuik van één wasbeurt.

  Aantal leerlingen van groep 8, die een bezoek hebben gebracht aan de afval-

energiecentrale in Alkmaar/Dordrecht in het kader van het lesplan ‘Wat een zooi’.

* Gft afval uit deze gemeenten wordt elders verwerkt.

**  HHNK levert geen slib ten behoeve van verbranding in de SVI maar gedroogd 

zuiveringsslib dat wordt verwerkt in de BEC.

IN ÉÉN OOGOPSLAG 

51

6

3

2
4

Smallingerland 175 + 0* 207 27
Stede Broec 212 + 89 268 0
Texel 296 + 98 306 23
Uitgeest 204 + 101 288 99
Urk 192 + 0* 194 123
Velsen 272 + 71 295 89
Westland 210 + 0* 208 0
Wormerland 212 + 80 287 66
Zaanstad 257 + 52 286 141
Zederik 221 + 98 222 82
Zeevang 228 + 120 234 0
Zeewolde 160 + 95 171 24
Zwijndrecht 232 + 56 232 113

Gemeente Gemeente
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Dit overzicht presenteert de voor NV HVC belangrijke indicatoren 
op de onderwerpen mens, milieu, middelen en maatschappij.

Kritische Prestatie Indicatoren

Mens

Opleidingskosten
(in percentage van de brutoloonsom)

Ziekteverzuim
(in %)

6,9
Tevredenheid van 
de medewerkers 

Aantal fte’s 
(excl. uitzendkrachten)

872
2012: 937

IF-index*

BU Grondstoffen
(in %)

18,2 
2012: 20,7

7 
2012: 10,8

IF-index* 
BU Energie
(in %)

2,0

1,5

1,0

0,5

0

2012 2013

8

6

4

0

2012

2

De daling in het 
aantal fte’s wordt 
grotendeels 
veroorzaakt door 
de eind 2012 
aangekondigde 
reorganisatie.

De daling van vermeden 
CO2 wordt veroorzaakt 
door de brand in de 
bio-energiecentrale en 
de storing in de generator 
in Dordrecht, waardoor 
minder duurzame energie 
geproduceerd is.

Milieu

Materiaal hergebruik
(in %)

Energieproductie
(in GWh)
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Vermeden CO2 in de keten
(in kton)

26 
2012: 72

7,7

groene energie

581

538

grijze energie

306
337

6,3

1,23

1,63

51 
2012: 52

2012 2013

Warmteproductie
(in TJ)

375

300

225

150

75

0

290
326

20132012

* IF-index: het aantal verzuimongevallen ten opzichte 

van het aantal gewerkte uren

  IN ÉÉN OOGOPSLAG 
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Middelen

Milieu-overtredingen

Bijdrage duurzame energieproductie 
HVC aan verduurzaming 
aandeelhoudersgebied

32

1%

(in 2012: 7)

(in 2012: 1%)

De door de aandeelhouders en banken gestelde 
fi nancieringskaders zijn niet overschreden.

Wij werken aan hoogwaardig 
recycling. Met het in 2013 
gestarte project natte 
wassing worden de 
bodemassen opgewerkt 
tot een beter toepasbaar 
restproduct.
Ook hebben we met een 
aantal kringloop bedrijven 
een samen  werkingsverband. 
Kringloopbedrijven stellen 
de afvalfase uit, wat perfect 
past binnen onze bedrijfs-
fi losofi e om product-
hergebruik te stimuleren.
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Dialoog met stakeholders
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Aandeelhouders
Financiers
Medewerkers
Leveranciers
Inwoners inzamelgemeenten
Energieklanten
Andere overheden
NGO’s
Vakorganisaties etc. 
Omwonenden en andere 
belangstellenden
Basisschoolleerlingen
Studenten (V)MBO/HBO 

HVC vindt het belangrijk haar activiteiten in balans te houden met de belangen van haar stakeholders. 
In onderstaand overzicht is aangegeven over welke onderwerpen we met de verschillende stakeholdersgroepen 
in gesprek zijn.

Kritische Prestatie Indicatoren (vervolg)

  IN ÉÉN OOGOPSLAG 
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36% GFT-afval

17% Overig restafval

13% Kunststof

11% Oud papier & karton

5% Glas

5% Textiel

4% Metaal

4% Steen & puin

3% Drankkarton

2% Hout

Ieder jaar onderzoekt HVC in alle inzamelgemeenten 
de samenstelling van het huishoudelijk restafval. 
Huishoudelijk restafval is het afval dat wordt verbrand in 
de afvalenergiecentrale. Aan de hand van steekproeven, 
zowel van de verzamelcontainers als de minicontainers 
bij de woningen, wordt vastgesteld waar het 
huishoudelijk restafval uit bestaat. Dit helpt om te 
bepalen waar we onze inspanningen op moeten richten 
om de hoeveelheid te verbranden afval te verlagen 
en daarmee het materiaalhergebruik te verhogen.

De resultaten van de sorteerproeven over 2013 
laten zien dat gft de grootste deelstroom is in het 
huishoudelijk restafval, gevolgd door kunststof en 
papier/karton. In de maatwerkaanpak die HVC uitrolt 
in de inzamelgemeenten, ligt de nadruk daarom in 
eerste instantie op deze drie stromen.

Samenstelling huishoudelijk restafval

IN ÉÉN OOGOPSLAG 
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Kansen voor meer hergebruik
In Nederland heeft verbranding van restafval met 
energieterugwinning al decennia lang de voorkeur 
boven storten. Restafval bevat echter nog steeds 
veel waardevolle stoffen die terug te winnen zijn voor 
hergebruik, zoals papier, gft, glas en kunststoffen. Dat is 
mogelijk als deze gescheiden worden ingezameld of na 
inzameling goed worden gesorteerd. Het is de drijfveer 
van én de opdracht aan HVC om daar resultaten te 
behalen. Groeiende schaarste aan grondstoffen en 
schadelijke effecten van het gebruik van fossiele 
brandstoffen maken dat steeds meer urgent. 

Met een proces van gescheiden inzamelen, eventueel 
nasorteren, recyclen en opnieuw toepassen van de 
teruggewonnen grondstoffen, gaat het erom kringloop-
ketens te sluiten. Zo hoogwaardig mogelijk. Het 
fi nanciële effect daarvan komt via de afvalstoffenheffi ng 
terug bij de inwoners van de gemeenten. Het doel 
is dat zij in een verdere toekomst de waarde van hun 
afval terugzien in de vorm van producten als gas 
en elektriciteit, een krachtige motivatie voor afval-
scheiding.

Een blik terug en vooruit

HVC heeft in 2013 belangrijke stappen gezet op het gebied van 
materiaalhergebruik en het produceren van duurzame energie. Als gevolg 
van een effectieve ombuigingsoperatie is het fi nancieel resultaat ten opzichte 
van 2012 verbeterd met circa € 14 miljoen.

De overheid wenst in 2015 tot een hergebruiks-
percentage van huishoudelijk afval te komen van 60-65. 
Voor 2020 streeft de overheid naar een percentage 
van 70. Dat lukt alleen als afval goed wordt gescheiden 
en gesorteerd. HVC helpt gemeenten om hun 
afvalbeheer zodanig in te richten dat de ingezamelde 
afvalstromen optimale waarde behouden. 
Uit onderzoek blijkt dat het realiseren van deze 
doelstellingen prima haalbaar is. 

Het afgelopen jaar heeft dit doel veel aandacht gehad. 
Wij hebben ons in 2013 beraden op inzamelsystemen 
waarmee gemeenten hun inwoners kunnen helpen 
hun afval zo veel mogelijk gescheiden aan te bieden. 
Per gemeente bekijken we welk inzamelconcept 
geschikt is. Dat is maatwerk, want de mogelijkheden 
per situatie verschillen. 

We ondersteunen ook gemeenten bij verdere 
bewustwording van de inwoners. Zo hebben we in 2013 
een campagne ontwikkeld die we voor gemeenten 
inzetten. We werken voor én met de gemeenten aan 
het behalen van de doelstelling. Dit jaar willen we zo 
grote stappen zetten in de vorm van maatwerk voor 
elke gemeente. ‘Inzameling op maat’ dus, zodat alle 
mogelijkheden benut worden en we gemeenten 
kunnen ondersteunen hun ambities waar te maken.

Naar meer duurzame energie
In 2013 hebben een groot aantal organisaties 
en overheden het ‘Energieakkoord’ gesloten. 
Afgesproken is dat in 2020 14% van het energieverbruik 
uit duurzame bron moet komen. De ontwikkeling 
van nieuwe duurzame energie door HVC verloopt 
vooral via kleinschalige projecten en lokale initiatieven 
in gemeenten en samenwerkingsverbanden van 
gemeenten. Dit type projecten vraagt een zorgvuldige 
inpassing in de beschikbare ruimte. 
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EEN BLIK TERUG EN VOORUIT

Gemeenten dragen bij aan die doelstelling door 
participatie van HVC in de wind-op-zeeprojecten 
Gemini en Trianel Windpark Borkum West II. Met de 
productie van windenergie op zee zijn belangrijke 
investeringen gemoeid. Op dit moment sluit dit type 
investeringen niet aan op het fi nanciële kader van HVC. 
Er zijn derhalve geen voornemens tot uitbreiding van 
dit type investeringen. 

Terugblik op 2013
De resultaten van HVC over 2013 komen overeen 
met de verwachting. De ombuigingen die zijn ingezet 
verlopen volgens planning. Van de totale ombuiging 
van € 19 miljoen tot 2016 is in 2013 een bedrag van 
€ 14 miljoen gerealiseerd. In 2014 vervolgen we 
de ingezette lijn. In het kader van de ombuigingen is 
ook de personele reorganisatie grotendeels voltooid. 
We verwachten deze in de eerste helft van 2014 
volledig af te ronden.

De hoeveelheid te verbranden huishoudelijk 
restafval dat onze aandeelhouders aanleveren is 
in 2013 5% afgenomen. Het totale bedrag dat de 
aandeelhouders betalen voor de verbranding van 
het restafval daalde daardoor ook met ca. 5%, 
ondanks de tariefstijging in 2013 van € 1 per ton. 
De gemiddelde kosten van afvalverbranding per 
inwoner van het HVC-verzorgingsgebied liggen 
nu rond de € 17,50 per jaar. 

In het verslagjaar heeft veiligheid binnen HVC veel 
aandacht gekregen. Na een fataal ongeval in 2012 zijn 
de veiligheidsprocedures en -protocollen geëvalueerd 
en zijn maatregelen genomen om de veiligheid te 
verbeteren. Zo is de certifi cering van onze medewerkers 
opnieuw bezien en getoetst aan de functieverant-
woordelijkheden. Waar sprake was van hiaten, zijn 
medewerkers in de gelegenheid gesteld deze met 
opleidingstrajecten weg te nemen en zijn verantwoor-
delijkheden strikter ingekaderd. Daarnaast is een 
traject ingezet dat het veiligheidsbewustzijn bij zowel 
medewerkers als leidinggevenden vergroot. Veiligheid 
staat centraal binnen ons bedrijf. 

In juli 2013 ontstond brand in het turbinehuis van de 
bio-energiecentrale. De turbine en een aantal andere 
vitale onderdelen zijn bij de brand onherstelbaar 
beschadigd. HVC heeft een extern onderzoek ingesteld 
naar de oorzaken van de brand. 
De hieruit naar voren gekomen aanbevelingen worden 
doorgevoerd. Met uitzondering van een eigen risico 
dekt de verzekering de schade. 

Vooruitzichten
In 2014 verwachten we een verdere verbetering 
van onze resultaten. Na de ombuigingsoperatie is 
HVC klaar voor de toekomst, waarin steeds meer 
de nadruk op hergebruik en duurzame energie 
ligt. Zowel de overheid, de aandeelhouders als de 
samenleving als geheel vragen erom. HVC heeft 
de ervaring, de middelen en de innovatieve ideeën 
om hen daarbij te ondersteunen. 
Er is nog veel werk te verzetten en veel waarde te 
winnen, en daar wil HVC graag als onderdeel van 
gemeenten en waterschappen aan meewerken. 
In dat verband wil ik ook alle medewerkers danken 
voor hun inzet het afgelopen jaar. 

Wim van Lieshout, 
algemeen directeur

We werken voor én met de 
gemeenten aan het behalen van 
de doelstelling. Dit jaar willen 
we zo grote stappen zetten in 
de vorm van maatwerk voor elke 
gemeente. ‘Inzameling op maat’ 
dus, zodat alle mogelijkheden 
benut worden en we gemeenten 
kunnen ondersteunen hun 
ambities waar te maken.
Wim van Lieshout
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Ontwikkelingen
Drie belangrijke factoren hebben in 2013, evenals in 
voorgaande jaren, grote invloed gehad op HVC. Twee 
hiervan lijken vooralsnog structureel. Op het gebied 
van afvalverbranding is sprake van overcapaciteit. Er 
zijn nieuwe installaties gebouwd in een tijd waarin nog 
veel afval werd gestort, maar ook hergebruik steeds 
belangrijker werd. Tegelijkertijd leidde de economische 
recessie tot een lager afvalaanbod. De overcapaciteit 
heeft geleid tot een belangrijke daling van de prijzen, 
zowel bij de private bedrijven, als bij de publieke 
bedrijven binnen de branche. Door overcapaciteit bij 
de energieproductie lijken ook de energieprijzen voor 
langere termijn te verschuiven naar een lager niveau. 

Een derde fenomeen is eveneens niet nieuw en betreft 
de in 2012 met ingang van boekjaar 2011 gestarte 
overgang van annuïtair naar lineair afschrijven. Deze 
overgang van een lineair afschrijvingssysteem wordt 
door de directie als passend ervaren bij de huidige 
marktomstandigheden. Deze wijziging leidde in 2012 
tot een extra afschrijvingslast van € 13 miljoen; over 
2013 gaat het om een bedrag van € 10 miljoen. 
De komende jaren neemt deze last verder af. 

Bovenstaande factoren vormen de basis om in 2012 
maatregelen te treffen die in 2016 leiden tot een 
ombuiging van € 19 miljoen op jaarbasis. 

Verslag van de
raad van commissarissen

De raad van commissarissen is toezichthouder op en adviseur van de directie 
van HVC. In dit jaarverslag doet de raad verslag van zijn betrokkenheid en 
activiteiten en de belangrijkste ontwikkelingen bij HVC.

De raad heeft geconstateerd dat deze ombuigings-
operatie op schema ligt. De solvabiliteit (verhouding 
eigen vermogen/vreemd vermogen) van HVC bedraagt 
7%. De raad beoordeelt dit percentage voor HVC, 
gelet op haar context als nutsbedrijf. 

De laatste vijf jaar heeft HVC zich belangrijk ontwikkeld. 
Van een bedrijf waarin afvalverbranding een centrale 
plek innam, is de focus nu gericht op hergebruik van 
grondstoffen en de opwekking van duurzame energie. 
Hiermee kan HVC voor haar aandeelhouders een 
substantiële bijdrage leveren om te voldoen aan hun 
CO2-doelstellingen voor 2020. HVC heeft geen 
specifi eke winstdoelstelling, maar ontplooit haar 
activiteiten op kostprijs-plus-basis om de continuïteit 
te waarborgen.

Op verzoek van aandeelhouders hebben de raad van 
commissarissen en de directie de strategie voor de 
lange termijn begin 2013 geëvalueerd. Tijdens een 
extra aandeelhoudersvergadering op 25 april 2013 
hebben de aandeelhouders zich achter de voorgestelde 
herijking van de strategie geschaard.

Samenstelling
HVC is een structuurvennootschap. De samenstelling 
van de raad is duaal: vier externe onafhankelijke 
commissarissen en vijf commissarissen die zijn 
benoemd door (clusters van) aandeelhouders. 
De leden beschikken over fi nanciële, bestuurlijke 
en bedrijfskundige competenties, die elkaar goed 
aanvullen. De raad voert taken uit als toezichthouder, 
adviseur en werkgever van de directie. Primair is de 
taak van de raad controlerend. Indien bij een structuur-
vennootschap zoals HVC van het aantal natuurlijke 
personen dat zetels bezet in het bestuur of de raad 
van commissarissen minder dan 30% man of vrouw is, 
dient op grond van de artikelen 166 en 276 van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek deze als onevenwichtig 
gekwalifi ceerde verdeling te worden toegelicht. 
Wij lichten de situatie bij HVC als volgt toe. 
Het bestuur van HVC is samengesteld uit één natuurlijk 
persoon. De wet is hierop niet van toepassing. 

De laatste vijf jaar heeft HVC 
zich belangrijk ontwikkeld. 
Van een bedrijf waarin afval -
verbranding een centrale plek 
innam, is de focus nu gericht 
op hergebruik van grondstoffen 
en de opwekking van 
duurzame energie.
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De raad kent op dit moment geen vrouwelijke leden. 

Het streven is om bij de invulling van vacatures 
rekening te houden met de wenselijkheid van een 
evenwichtige samenstelling. De raad heeft geen 
invloed op de benoeming van vijf van haar leden.
Aan de aandeelhoudersvergadering d.d. december 
2013 is daarom een profi elschets van commissarissen 
voorgelegd waarin het belang van een evenwichtige 
samenstelling expliciet wordt aangeduid. 
Deze profi elschets is eveneens van toepassing 
op de benoeming van leden door de raad zelf. 
De profi elschets is te vinden op de website van HVC: 
www.hvcgroep.nl.

Per 6 december 2013 is de heer mr. J.C. Dekker 
toegetreden tot de raad van commissarissen. 
Hij is daartoe benoemd door Afvalschap IJmond 
Zaanstreek (AIJZ) en Centraal Afvalverwijderingsbedrijf 
Westfriesland (CAW). De heer Dekker beschikt over 
ruime kennis en bestuurlijke ervaring, met name waar 
het gaat om innovatie, duurzaamheid en economie. 
De heer Dekker treedt in de plaats van ir F.G. van Hoek, 
wiens benoemingstermijn eindigde in 2012, zoals wij 
in het verslag over dat jaar memoreerden. 

Uitvoering toezicht
De raad kwam in 2013 acht keer bijeen. De directie was 
bij deze vergaderingen aanwezig. Daarnaast heeft de 
raad, zonder aanwezigheid van de directie, zijn eigen 
functioneren en dat van de directie geëvalueerd. Naast 
de geplande vergaderingen had de voorzitter van de 
raad regelmatig contact met de algemeen directeur. 
De commissarissen zijn, op enkele uitzonderingen na, 
bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Aan de 
hand van directierapportages, waarvan de maand- 
en kwartaalcijfers deel uitmaken, informeert de raad 
naar de prestaties van HVC. Risicobeheer is een 
onderwerp dat de raad in elke vergadering bespreekt. 
In dat kader staat ook veiligheid hoog op de agenda. 
De raad besteedt aandacht aan eventuele incidenten 
en beoordeelt de maatregelen die in verband 
daarmee worden getroffen. In bepaalde gevallen 
geven incidenten aanleiding tot nader onderzoek. 
Het veiligheidsbeleid is in 2013 verder aangescherpt 
na het dodelijk ongeval in 2012. 

Ook de brand die in juli 2013 heeft geleid tot 
langdurige uitval van de bio-energiecentrale, heeft 
aandacht gevraagd. De directie heeft opdracht 
gegeven tot een analyse door een extern deskundige 
en heeft de rapportage met aanbevelingen met de 
raad besproken. De raad vindt het belangrijk om hieruit 
lering te trekken teneinde eventuele incidenten in de 
toekomst te voorkomen en houdt toezicht op de tijdige 
en volledige implementatie van de maatregelen 
waartoe wordt besloten.

De raad heeft veel aandacht besteed aan de hiervoor 
genoemde herijking van de strategie van HVC. 
De gewenste interactie, zowel procesmatig als 
inhoudelijk, tussen de door de algemene vergadering 
geselecteerde externe deskundigen en de 
aandeelhouder werd zo goed mogelijk gefaciliteerd. 
De raad is verheugd dat dit proces geleid heeft tot 
een door alle betrokkenen gedragen resultaat. 

In het kader van de aangescherpte planning- en 
controlcyclus worden de maand- en kwartaalcijfers 
afgezet tegen de ondernemingsdoelstellingen en 
-uitgangspunten in het jaarplan. Daarnaast rapporteert 
de directie periodiek over de implementatie van 
adviezen van de externe accountant. De raad heeft 
tweemaal overlegd met de accountant buiten 
aanwezigheid van de directie. De accountant was 
ook aanwezig bij de aandeel houdersvergadering op 
4 juli 2013 en bij de bespreking van de jaarstukken door 
de raad. Bij iedere vergadering bespreken de directie 
en de raad actuele ontwikkelingen en vindt besluit-
vorming plaats over voorstellen van de directie die de 
voorafgaande goedkeuring van de raad nodig hebben.

Risicobeheer is een onderwerp 
dat de raad in elke vergadering 
bespreekt. In dat kader staat 
ook veiligheid hoog op de 
agenda.
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De raad heeft twee keer vergaderd met de Centrale 
Ondernemingsraad (COR), deels buiten aanwezigheid 
van de directie. Daarbij zijn onder meer de jaarrekening 
en de begroting besproken. De positie van de 
onderneming en de langetermijnstrategie zijn 
onderwerpen die de COR bezighouden en de raad 
begrijpt de behoefte aan goede informatie en komt 
daaraan tegemoet. 

De raad is tevreden over de informatievoorziening 
door de directie in dit turbulente jaar. Voorstellen 
van de directie werden waar nodig diverse malen 
besproken om te komen tot een uitwerking die voldoet 
aan de criteria voor rendement en openbaar nut. 
De voortgang van lopende projecten wordt door de 
raad nauwlettend gemonitord. Een belangrijk project 
voor HVC is windpark Gemini. Het aandeel van HVC 
hierin bedraagt 10%. In 2013 is overeengekomen dat 
dit belang, in tegenstelling tot eerdere afspraken met 
de projectontwikkelaar, op fi nancial close niet wordt 
uitgebreid naar 15%, terwijl HVC wel het recht behoud 
om 15% van de groene elektriciteitsproductie af te 
nemen. Naast de participatie in wind-op-zee-project 
Gemini, waarvan de start van de realisatie in 2014 is 
gepland, heeft HVC voor de korte termijn geen grote 
investeringen in het vooruitzicht.

De fi nanciële monitoring heeft aandacht van de 
raad gevraagd. In 2013 zijn hierin verbeteringen 
door gevoerd. De administratieve organisatie en 
interne controle zijn aangepast aan de gewijzigde 
organisatiestructuur van HVC die samenhangt met 
de focus van HVC op grondstoffen en energie.
Als vervolg op het besluit van de waterschappen 
in 2012 om hun aandeelhouderschap in HVC te 
continueren is de keuze om in dat kader mede 
garant te staan voor de activiteiten die leiden tot 
verduurzaming van de waterschapsactiviteiten door 
de gezamenlijke aandeelhouders bevestigd.

Verslag remuneratiecommissie 
Naar aanleiding van de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) die op 1 januari 2013 in werking is getreden, 
heeft de raad van enkele aandeelhouders vragen 
gekregen over de toepassing van deze wet binnen 
HVC. De raad constateert dat de WNT formeel niet 
op HVC van toepassing is. Het Rijk heeft echter voor 
overheidsvennootschappen waarin de Staat participeert 
en die, net als HVC, gedeeltelijk onder commerciële 
concurrentie opereren, een afgewogen belonings-
methodiek vastgesteld. De door de raad vastgestelde 
beloning is op de beloningssystematiek voor Staats-
deelnemingen afgestemd. 

De raad maakt echter uit opmerkingen van aandeel-
houders op dat het wenselijk is een discussie voor te 
bereiden over een door de aandeelhouders vast te 
stellen nieuw beloningsbeleid. De raad acht besluit-
vorming daarover opportuun zodra bij de aanstelling 
van een nieuwe directeur nieuwe beloningsafspraken 
aan de orde komen. 

Verslag Auditcommissie 
De Auditcommissie is in 2013 zeven keer bij elkaar 
gekomen. De Auditcommissie heeft het afgelopen
jaar het fi nancieel beleid, de fi nanciële voortgang en 
ombuigingen, de fi nanciering, de interne controle, 
de fi scaliteiten, het risicomanagement en de lopende 
projecten besproken. Tevens zijn gesprekken met de 
accountant gevoerd inzake de management letter 
(interim controle), het accountantsverslag inzake de 
jaarrekening en de evaluatie vanuit de accountant.

Wij danken ten slotte directie 
en medewerkers van HVC voor 
de geleverde inspanningen 
gedurende het boekjaar 2013.

De toekomst van HVC is 
verbonden aan duurzaamheid, 
ingevuld binnen de beleids-
kaders van gemeenten en 
waterschappen op het gebied 
van grondstoffen en energie. 
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Resultaten 
HVC heeft over 2013 een genormaliseerd nettoresultaat 
uit gewone bedrijfsvoering behaald van € 7,8 miljoen. 
De gewijzigde afschrijvingsmethode leidt in 2013 tot 
een extra afschrijvingslast van € 10 miljoen. Naast deze 
post is in 2013 voorzichtigheidshalve voor € 2,6 miljoen 
aan eenmalige afwaarderingen en voorzieningen 
genomen. De brand in de bio-energiecentrale en 
enkele kleinere incidenten hebben een negatief 
effect op de resultaten ter grootte van € 3,3 miljoen.
In het directieverslag wordt in het hoofdstuk ‘Financiële 
ontwikkelingen’ het resultaat nader toegelicht. 
De winst- en verliesrekening sluit, rekening houdend 
met voornoemde factoren met een negatief resultaat 
van € 4,9 miljoen. De investeringsstop en maatregelen 
van ombuigen sorteren effect op de kasstromen. 
De vrije kasstroom bedroeg € 76 miljoen (2012: 
€ 67 miljoen) en de netto schuldpositie daalde met 
€ 33 miljoen. Aan de aandeelhouders A en B is 
overeenkomstig eerdere besluiten van de algemene 
vergadering een bedrag aan garantstellingsprovisie 
uitgekeerd van € 5,9 miljoen, respectievelijk 
€ 0,5 miljoen.

Met de herstructurering en de daarmee 
samenhangende ombuigingsmaatregelen die het 
afgelopen jaar zijn doorgevoerd, streven wij op basis 
van de huidige aannames voor het verslagjaar 2014 
naar een positief resultaat. 

De raad van commissarissen stelt de algemene 
vergadering van aandeelhouders voor: 

 ■ het resultaat te onttrekken aan de overige reserves, 
waarmee het eigen vermogen afneemt tot 
€ 63,2 miljoen;

 ■ de jaarrekening vast te stellen;
 ■ de directie decharge te verlenen voor het gevoerde 

beheer;
 ■ de raad van commissarissen decharge te verlenen 

voor het gehouden toezicht.

Toekomst
De toekomst van HVC is verbonden aan duurzaamheid, 
ingevuld binnen de beleidskaders van gemeenten 
en waterschappen op het gebied van grondstoffen 
en energie. 
Met de resultaten van de ombuigingsoperatie is 
een goede uitgangspositie gecreëerd om op deze 
gebieden in 2014 binnen de gestelde fi nanciële kaders 
resultaten te boeken.

2013 was een jaar van vele ontwikkelingen die van de 
organisatie veel aandacht hebben gevergd. Het proces 
van herijking van de strategie, de versterking van de 
planning- en controlcyclus en het risicobeheer, de 
realisatie van de ombuigingsmijlpalen en de hoge 
bezettingsgraad van de afvalenergiecentrales, maar 
ook de brand in de bio-energiecentrale hebben van 
directie en medewerkers van HVC veel inspanningen 
gevraagd. Wij zeggen hen hiervoor graag dank. 

De raad van commissarissen, 20 maart 2014
prof. drs. A. Verberk (voorzitter)
ing. H. Akkerman
drs. S.H. Binnendijk
ir. M.G.M. den Blanken
mr. J.C. Dekker
ing. Ph. van den Hoek
drs. W.G. Kooijman
mr. J.H. Oosters
F.H. Schreve
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“Nu er zo veel gerecycled wordt, is mijn werk afwisselender” 

“Jaren geleden heb ik via het uitzendbureau 6 weken voor HVC gereden. Daarna ging ik bij een transportbedrijf 
werken, maar die buitenlandse ritten vond ik niks. ’s Nachts langs de snelweg slapen, nee. Toen zag ik bij het 
uitzendbureau een vacature bij de planning van HVC. Ik dacht: hé, dat bedrijf ken ik, daar wil ik wel werken! Zo kwam 
ik hier in 2000 op kantoor. Later heb ik andere dingen gedaan: met de shovel gereden, als kraandrijver en op de 
weegbrug gewerkt. Bij de reorganisatie in 2010 ben ik weer als vrachtwagenchauffeur begonnen. In het begin viel 
het wel op, een vrouw achter het stuur, maar daar was iedereen snel aan gewend. 
Ik merk goed dat de nadruk nu op recycling ligt, want er zijn meer afvalstromen. Dat is afwisselender, ik kom op 
meer plekken. Rijden met restafval moet met meer beleid dan met plastic, vanwege het gewicht. Ga je daarmee te 
hard door de bocht, dan ligt hij op z’n kant.”

Irita Leeuw chauffeur / belader
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1 Onze visie

De wereldwijde uitputting van schaarse natuurlijke 
hulpbronnen en bedreiging van ecologische diversiteit 
vraagt om verandering. Het perspectief van HVC op 
afval(water)beheer komt voort uit de wens om die 
verandering binnen de scope en schaal van HVC te 
realiseren. Afval bestaat voor het overgrote deel uit 
potentiële grondstoffen die schaarser worden of 
waarvan de productie veel energie kost. Waar afval 
voorheen gezien werd als restproduct, is de focus 
van de overheid én van HVC steeds meer verschoven 
naar het terugwinnen van grondstoffen, en vooral 
naar het hergebruik van materialen. Op dit moment 
wordt landelijk circa 50% van het huishoudelijk afval 
gescheiden en hergebruikt. De landelijke opgave is 
om in 2015 60–65% recycling van huishoudelijk afval 
te hebben gerealiseerd. Na de verbranding van 
 zuiveringsslib blijft as over die net zoveel fosfaat bevat 
als ruw fosfaaterts, een steeds schaarsere grondstof 
die essentieel is voor de mondiale voedselproductie. 

HVC zet zich in om zo veel mogelijk van deze materialen 
te hergebruiken door het zo gemakkelijk mogelijk te 
maken afval te scheiden en grondstoffen te recyclen, 
bijvoorbeeld door introductie van nieuwe vormen van 
inzameling, scheiding en opwerking. 
Wanneer hergebruik van afval niet meer mogelijk is, 
benutten we het resterende afval voor de productie en 
afzet van duurzame elektriciteit en warmte. Daarnaast 
produceren we groen gas bij de vergisting van GFT. 
Daarmee wordt niet alleen het gebruik van schaarse 
fossiele brandstoffen beperkt, maar ook de emissie van 
CO2. Op deze wijze ondersteunt HVC de gemeenten 
bij het uitvoeren van hun klimaatbeleid. In aansluiting 
hierop ontwikkelen we ook alternatieve bronnen van 
energie, zoals zon en wind, op lokaal niveau, aansluitend 
op de specifi eke wensen van aandeelhouders. 

2  Onze missie

HVC is een toonaangevend nutsbedrijf van en voor 
gemeenten en waterschappen. Onze opdracht is 
om de deelnemende overheden te helpen met het 
realiseren van hun doelstellingen op het gebied 
van energie en klimaat en afval- en grondstoffen. 

Verslag van de directie

Wij kiezen voor oplossingen met een zo hoog 
mogelijk milieu rendement tegen verantwoorde kosten, 
waarbij fi nanciële opbrengsten terugvloeien naar de 
maatschappij. Wij richten ons op de lokaal beschikbare 
bronnen en aanvullend op bronnen buiten ons 
 verzorgingsgebied. 
We zetten ons ondernemerschap in om bestuurlijke 
doelen te vertalen in concrete oplossingen. Innovatie, 
creativiteit en samenwerking zijn daarbij kernwaarden. 
HVC staat als maatschappelijk betrokken organisatie 
midden in de samenleving. Wij hechten aan educatie 
en een open communicatie over onze activiteiten en 
milieuprestaties. HVC is een bedrijf waar mensen 
belangrijk zijn. Samen investeren we om het beste 
uit onszelf en het bedrijf te halen.

3 Marktontwikkelingen

Onze omgeving verandert en heeft invloed op onze 
activiteiten, die later in dit verslag beschreven worden. 
We zetten de belangrijkste punten voor Grondstoffen 
en Energie op een rij.

Ontwikkelingen rondom grondstoffen
 ■ terugwinning van secundaire grondstoffen uit 

afval vormt een nationaal en Europees speerpunt; 
 ■ gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor 

het sorteren van ingezamelde kunststofverpakkingen;
 ■ het Wecycle-convenant loopt af. Dit is aanleiding 

om voor het inzamelen van afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur (AEEA) ook andere 
opties te onderzoeken;

 ■ een ‘Green Deal’ beoogt de hoeveelheid textiel 
in het huishoudelijk restafval te halveren; 

 ■ in 2013 zijn in het land pilots uitgevoerd voor 
 brongescheiden inzameling van drankenkartons.

 ■ de vraag naar secundaire grondstoffen, zoals 
papier en metalen, is gedaald;

 ■ het aanbod van zuiveringsslib stabiliseert zich. 
Afhankelijk van de uitvoering van plannen voor 
rioolwaterzuiveringsinstallaties is verdere afname 
mogelijk;

 ■ via terugwinning van fosfaat uit as van 
slib verbrandingsinstallaties kan veel meer fosfaat 
worden teruggewonnen dan via andere routes.
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Ontwikkelingen rondom energie
 ■ het Energieakkoord van augustus 2013 is belangrijk 

voor de ontwikkeling van het energiebeleid in 
Nederland. Belangrijke pijlers zijn energiebesparing 
en (lokale) duurzame energieopwekking. Veel belang 
wordt gehecht aan de grootschalige ontwikkeling 
van windenergie. De belastingkorting voor afnemers 
van lokaal opgewekte duurzame energie is een 
stimulans voor decentrale energieopwekking. 
Oude kolencentrales worden gesloten en de inzet 
van biomassa in kolencentrales wordt gemaximeerd;

 ■ de grootschalige winning van schaliegas in de VS 
heeft wereldwijd gevolgen. Door een afnemende 
vraag in de VS is de marktprijs voor steenkool 
gedaald. Daardoor is deze brandstof aantrekkelijker 
geworden ten koste van het schonere aardgas; 

 ■ door de lage kosten voor CO2 is emissiehandel niet 
effectief voor een duurzamere energievoorziening;

 ■ de toegenomen focus op hergebruik en de gewenste 
invulling van het grondstoffenbeleid leiden tot 
minder te verbranden restafval, waarbij dreigende 
onderbezetting van afvalenergiecentrales wordt 
voorkomen door import van restafval;

 ■ overcapaciteit in de afvalenergiecentrales leidt 
tot dalende prijzen; 

 ■ vooral door een verminderde vraag van bedrijven 
daalt de vraag naar elektriciteit in Nederland. 
De productie is gedaald, terwijl meer (goedkopere) 
stroom is geïmporteerd; 

 ■ ambities van het rijk voor duurzame energie worden 
verlaagd en getemporiseerd.

Het Energieakkoord van 
augustus 2013 is belangrijk voor 
de ontwikkeling van het 
energiebeleid in Nederland.

Aanleg zonnepanelen in Zwijndrecht

Subsidiebaten in boekjaar 2013

Entiteit Subsidie Subsidieobject Exploitatie/invest. subsidie In €

NV HVC MEP BEC Exploitatie  11.607.661 
NV DRSH MEP SVI Exploitatie  359.209 
NV HVC SDE 5e lijn Exploitatie  1.423.142 
NV HVC WBSO Bijdrage in loonkosten Exploitatie  26.303 
NV HVC SDE Vergister Middenmeer Exploitatie  416.421 
Horizon Energy 
BV SDE Opgewekte energie met zonnepanelen Exploitatie  1.078.017 
Windpark A4 
VOF SDE WOL Burgerveen Exploitatie  399.350 

Totaal  15.310.103
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4  Onze strategie

Strategische doelstellingen 
HVC stelt zich tot doel:
1.  Meerwaarde en maatwerk te leveren voor aandeel-

houders op het vlak van:
 ■ grondstoffenmanagement (preventie, recycling, 

opwerking, verwerking);
 ■ opwekking en levering van duurzame energie 

(warmte, groen gas, elektriciteit).
2.  Een fi nanciële marge te realiseren die continuïteit 

van de bedrijfsvoering waarborgt.
3.  60–65% van het aangeboden huishoudelijk afval 

in 2015 gescheiden in te zamelen en te recyclen.
4.  Bij te dragen aan het realiseren van de landelijke 

ambitie van 14% duurzame energie in 2020 voor 
gemeenten en waterschappen, onder meer door 
energetische verduurzaming van de productie-
installaties en minimalisering van de ecologische 
voetafdruk van onze activiteiten. 

5.  Innovatieve diensten te verlenen op state-of-
the-art niveau. 

6.  Een veilige en gezonde werkomgeving te bieden, 
zowel sociaal als fysiek, waarbinnen voor 
medewerkers ruimte is voor ontwikkeling en groei.

7.  Open en transparant te communiceren met onze 
stakeholders.

Strategische herijking
Begin 2013 hebben de aandeelhouders op voorstel 
van directie en raad van commissarissen de strategische 
en fi nanciële kaders van HVC getoetst en herijkt. 
Randvoorwaarden waren implementatie van het 
ombuigings programma conform planning en de 
afgesproken fi nancieringskaders. De focus van HVC 
ligt daarbij op elektriciteit en warmte uit reststromen 
en biomassa. De huidige fi nanciële situatie maakt 
investeren in grootschalige nieuwe initiatieven voor 
energie-opwekking de eerste jaren niet waarschijnlijk. 
Lopende projecten worden afgemaakt en bij nieuwe 
initiatieven ter verduurzaming van gemeenten en 
waterschappen richten we ons op projecten, die passen 
binnen de huidige kaders.

Het fi nanciële meerjarenperspectief van HVC is 
solide gebleken. Maximale capaciteitsbenutting 
van de afval energiecentrales is gewaarborgd met 
langlopende contracten en import van afval. 

Door toenemend hergebruik hoeven de kosten 
per burger niet meer dan trendmatig te stijgen. 

Financiële doelstellingen
HVC streeft naar een resultaat groter dan 3% van 
de omzet voor een voldoende fi nanciële buffer. 
Financiële parameters van HVC betreffen onder meer 
de vrije kasstroom en de rendementsdoelstellingen, 
alsmede de door de aandeelhouders en banken 
gestelde fi nancieringskaders.
Invoering van een andere afschrijvingsmethodiek, in 
combinatie met teruglopende inkomsten uit de energie-
productie en de lagere verwerkingsprijzen van het afval, 
heeft geleid tot het besluit in 2012 om een structurele 
ombuiging van € 19 miljoen in 2016 te realiseren.
Deze is opgesplitst in: 

 ■ € 6 miljoen extra opbrengst door indexering van 
de tarieven;

 ■ € 7 miljoen besparing op de operationele uitgaven 
en investeringen;

 ■ € 6 miljoen lagere personeelskosten door het 
terugbrengen van het aantal medewerkers en 
ingehuurde personeelsleden. 

In 2013 werd reeds een structurele ombuiging van 
€ 14 miljoen gerealiseerd. Het programma ligt daarmee 
op koers. De ingezette lijn wordt in 2014 vervolgd. 

Begin 2013 hebben de aandeel-
houders op voorstel van directie 
en raad van commissarissen de 
strategische en fi nanciële kaders 
van HVC getoetst en herijkt.
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In de huidige markt leiden aanbestedingen van 
opdrachten tot het verwerken van verbrandbaar afval 
tot relatief lage verwerkingstarieven. Ook de tarieven 
voor het verwerken van gft en zuiveringsslib staan onder 
druk. De ingezette ombuigingen dienen te borgen dat 
de tarieven van HVC ook in de toekomst beneden 
het gemiddelde in Nederland liggen.

SROI
Social Return on Investment (SROI) is het stellen 
van sociale contractvoorwaarden bij inkoop en 
aan bestedingen met als doel werkzoekenden met 
afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkplek te helpen. 
Terwijl sommige overheden en bedrijven al veel ervaring 
met dit instrument hebben, zijn andere partijen volop 
bezig met het ontwikkelen van beleid hiervoor. 
Daarom heeft HVC op 11 juni 2013 een bijeenkomst 
over dit onderwerp voor haar aandeelhouders 
georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was 
naast het opdoen van algemene kennis over SROI, 
het leren van ervaringen van zowel andere overheden 
als van bedrijven.
Mogelijkheden om het SROI-taakveld uit te breiden met 
activiteiten in het sorteren en ontmantelen van AEEA 
en het beheer van de openbare ruimte worden verkend. 

HVC en SROI
Binnen HVC zijn afspraken gemaakt met diverse 
organisaties die helpen met het creëren van 
werk gelegenheid voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Dit betreft o.a.:

 ■ via BST (Buurt Service Team) worden gemiddeld 
zes mensen per dag ingezet met name als beladers;

 ■ via Drechtwerk worden zes tot zeven medewerkers 
per dag ingezet voor diverse werkzaamheden 
waaronder chauffeur en zwerfvuilverwijdering;

 ■ via WNK laat HVC de post bezorgen;
 ■ via een intensieve samenwerking met kringloop-

bedrijven (waaronder Noppes) wordt 
werk gelegenheid gecreëerd voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt product- 
en materiaalhergebruik gestimuleerd.

Op de locaties Alkmaar en Middenmeer zijn twee 
werkervaringstageplekken ontwikkeld en ingevuld.

De Basisz (leerwerk- en trainingscentrum voor jongeren), 
HVC en gemeente Zeewolde hebben een bijzondere 
samenwerking op het gebied van herbruikbare 
goederen en het inzamelen van grondstoffen 
bekrachtigd. 

De Basisz biedt jongeren een werkplek in de kringloop-
winkel die onderdeel is van het project. Deze jongeren 
ondersteunen HVC door op het afvalbrengstation in 
Zeewolde inwoners te helpen om hun afval goed te 
scheiden. De Basisz heeft een eigen container op het 
afvalbrengstation voor herbruikbare goederen die nog 
verkocht kunnen worden. Ook gaat De Basisz een paar 
keer per jaar huis-aan-huisacties houden voor textiel-
inzameling.

5 Bij wie zijn wij betrokken?

HVC tracht haar activiteiten in balans te houden met 
de belangen van de verschillende stakeholders. 
De aandeelhoudende gemeenten en waterschappen, 
de omwonenden, de inwoners die gebruikmaken van 
onze diensten en onze medewerkers beschouwen wij 
als de belangrijkste daarvan. Op verschillende manieren 
is met deze belanghebbenden contact.
 
De aandeelhouders 
Aandeelhoudersvergadering
De activiteiten van HVC zijn gericht op uitvoering 
van het beleid van de aandeelhoudende gemeenten 
en waterschappen op het gebied van grondstoffen 
en energie. De aandeelhouders bepalen daarom 
de strategie van HVC. Bovendien nemen de aandeel-
houders diensten af van HVC. De aandeelhouders-
vergadering vindt over het algemeen twee keer 
per jaar plaats. 

In 2013 heeft een extra vergadering plaatsgevonden ten 
behoeve van de herijking van de strategie. Verder zijn 
in de aandeelhoudersvergaderingen in 2013 onder 
meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 ■ het directieverslag en de jaarrekening over 2012;
 ■ de mogelijkheden rond het bevorderen van 

materiaalhergebruik middels maatwerk per 
gemeente;

 ■ het maken van nadere samenwerkingsafspraken 
met de aandeelhoudende waterschappen;

 ■ bespreking van de context waarbinnen HVC opereert;
 ■ mogelijkheden voor samenwerking rond kunststoffen 

(KFF) en afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten (AEEA).
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Adviesgesprekken met ambtenaren en bestuurders
Om tot 60–65% hergebruik te komen, worden alle 26 
gemeenten waar HVC zorg draagt voor afval inzameling 
ondersteund bij het inrichten van hun afvalbeleid. 
De betrokken adviseur rapporteert elk kwartaal de 
inzamelgegevens aan de gemeente en bespreekt deze. 
Ook evalueren de adviseurs de dienstverlening met de 
betrokkenen op ambtelijk en bestuurlijk niveau om te 
bezien of inzamelsystemen kunnen worden verbeterd 
en om ambities te bespreken. HVC tracht op deze 
wijze als verlengstuk van de gemeentelijke organisatie 
te fungeren. Kritiek richt zich vooral op de kwaliteit van 
de klantenservice en problemen met de overgang naar 
een digitale afvalkalender. De diverse instrumenten die 
HVC heeft ontwikkeld, bieden de gemeenten inzicht in 
de stand van zaken rond inzameling voor hergebruik. 
Met deze instrumenten worden verschillende scenario’s 
doorgerekend, zoals het percentage hergebruik dat een 
gemeente kan bereiken bij het invoeren van bepaalde 
maatregelen. Sommige gemeenten temperen daarom 
deze ambities. Het gemiddeld (gewogen) hergebruiks-
percentage van de gemeenten waar HVC de inzameling 
verzorgt bedraagt in 2013 51%.

Tevredenheidsonderzoek
Een keer per twee jaar onderzoeken we per gemeente 
of groep gemeenten de tevredenheid van de 
gemeenten en de inwoners over onze diensten op 
het gebied van afvalinzameling. De tevredenheid 
wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. Voor 2013 is deze 
niet van toepassing.

Reputatieonderzoek
Eens in de drie jaar doen we onderzoek naar onze 
reputatie bij de belangrijkste stakeholders. In 2014 
staat dit reputatieonderzoek weer op de agenda.

Analyse van trends en ontwikkelingen
Jaarlijks maakt HVC een analyse van de inzamel-
gegevens in relatie met voorgaande jaren en met 
cijfers van andere gemeenten, zodat gemeentelijke 
trends inzichtelijk worden en afgezet kunnen worden 

tegen landelijke trends. De uitkomsten hiervan 
vormen de basis voor eventuele aanpassing van 
het inzamelbeleid per gemeente.

Innovatieplatform
Het Innovatieplatform bestaat uit bij HVC betrokken 
bestuurders van aandeelhoudende gemeenten en 
waterschappen die belang hechten aan innovatieve 
ontwikkelingen op de gebieden waarop HVC actief is. 
Daarmee kan de dienstverlening van HVC optimaal 
blijven inspelen op maatschappelijke wensen en 
belangen van de aandeelhouders. Ook bij de herijking 
van de strategie is het platform geraadpleegd.

Bezoeken aan HVC
Elke gemeenteraad brengt gedurende de raadsperiode 
een of meerdere keren een bezoek aan HVC. Het doel 
is om de raad breed te informeren en gelegenheid 
te geven met HVC kennis te maken. 

Informatiebijeenkomsten van bestuurders/
ambtenaren en raadsleden over actuele 
onderwerpen
Met regelmaat nodigt HVC bestuurders, ambtenaren 
en raadsleden van de aandeelhoudende gemeenten en 
waterschappen uit voor bijeenkomsten ter bespreking 
van actuele onderwerpen. In 2013 ging het bijvoorbeeld 
over de sortering en het vermarkten van kunststof-
verpakkingen, de recycling van elektrische apparaten, 
de doelstelling van 60–65% hergebruik uit afval, een 
nieuw model voor leverings- en netwerkkosten en de 
herijking van de HVC-strategie. Ook heeft HVC netwerk-
bijeenkomsten georganiseerd waarbij actuele ontwikke-
lingen bij HVC werden gepresenteerd. Daarnaast heeft 
HVC in 2013 diverse mini-congressen georganiseerd 
over lokale verduurzaming en vormen van recycling.

Waterschappen
De dialoog met de waterschappen vindt plaats op een 
drietal niveaus. Ongeveer vier keer per jaar overlegt de 
directie met de bestuurders van de aandeelhoudende 
waterschappen. Ter voorbereiding daarvan en voor 
begeleiding van onderzoek naar de kansen die nieuwe 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 
bieden voor de slibverwerking vindt structureel 
ambtelijke afstemming plaats. De meer praktische 
en operationele zaken worden besproken in een 
planningsoverleg. Belangrijke onderwerpen die in 
2013 op de agenda stonden zijn de uitwerking van 
het aandeel houderschap B, de aanpassing van 
de stoomcyclus van de slib verbrandingsinstallatie, 
het terugwinnen van fosfaat uit de as van de 
slib verbrandingsinstallatie en de tariefstructuur.

HVC ondersteunt gemeenten 
bij het inrichten van hun 
afval- en grondstoffenbeleid.
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Optimaal hergebruik van 
huishoudelijk afval begint bij 
de inwoners. Daarom ontwikkelt 
HVC communicatiemiddelen 
voor en in samenwerking met de 
gemeenten om inwoners uit te 
leggen wat er met afval gebeurt 
en waarom gescheiden 
inzamelen nodig is.

De omwonenden en de inwoners
Klachtenregistratie
HVC neemt klachten serieus. De afhandeling en 
opvolging van klachten wordt geregistreerd en gevolgd. 
Voor elke klacht en elk incident die wordt gemeld, 
wordt bezien op welke termijn, op welke manier en 
door wie de oplossing kan worden geboden. 

Panelonderzoek
HVC vindt het belangrijk te weten wat er onder inwoners 
leeft op het gebied van afvalinzameling, hergebruik 
en duurzame energie. Daarom raadplegen we met 
regelmaat het klantenpanel. Dit panel bestaat uit 
inwoners die zich hiervoor hebben opgegeven. 
Via een online vragenlijst polsen we hun mening 
over uiteenlopende onderwerpen.

Omwonendenoverleg
Voor het nemen van belangrijke beslissingen die 
impact kunnen hebben op de omgeving, voeren we 
overleg met daarbij betrokken omwonenden. Minstens 
tweemaal per jaar spreken we met afgevaardigden van 
de omwonenden over onze bedrijfs ontwikkelingen en 
de emissies.

Interactieve rondleidingen
Omwonenden, scholen en andere geïnteresseerden 
krijgen op aanvraag een rondleiding in de afval-
verbrandingscentrales of bij de vergistings- en afval -
scheidingsinstallaties van HVC. Bezoekers kunnen 
zo een blik werpen achter de schermen en krijgen 
de gelegenheid zich een beeld te vormen van de 
verschuiving van onze taken van verbranden van afval 
naar hergebruik van grondstoffen en de redenen 
daarvoor.

2013 2012

scholieren Alkmaar  4.508  7.158 
scholieren Dordrecht  1.160  2.077
volwassen bezoekers Alkmaar  1.496  1.800 
volwassen bezoekers Dordrecht  140  347 

Educatie
Voor scholen heeft HVC het lesplan ‘Watt ’n Zooi’ 
ontwikkeld voor leerlingen van groep 8 van de 
basisschool. Dit omvat behalve een bezoek aan de 
centrale ook een lespakket, een fi lm en een magazine. 
Daarnaast geeft een website onder dezelfde titel uitleg. 
Voor de bezoekende leerlingen is leren over afval-
preventie en duurzame energie nuttig. Bovendien laat 
een blik achter de schermen zien dat HVC op termijn 
een mogelijke werkgever van deze leerlingen is. 

Een klacht is nader gedefinieerd in het kader 

van de dienstverleningsovereenkomsten met de 

gemeenten waarvoor HVC de afvalinzameling 

verzorgt. De klacht definitie van Dordrecht is eind 

2013 gelijk getrokken met de andere locaties, 

zodat we in 2014 een vergelijkbaar getal kunnen 

presenteren.

Klachten van inwoners

(aantal gegronde klachten 

per 10.000 woonhuisaansluitingen)

8

Flevoland NH-noord NH-midden
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Scholieren wierpen een blik achter 

de schermen bij HVC.
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Samenwerking met Veilig Verkeer Nederland
Vanuit Veilig Verkeer Nederland worden jaarlijks dode-
hoeklessen gegeven aan leerlingen van basisscholen 
en andere belangstellenden. In Noord Holland werkt 
Veilig Verkeer Nederland samen met HVC. HVC zorgt 
in dat geval voor een inzamelvoertuig op locatie en 
uitleg over de praktijk. In 2013 is HVC naar twee 
scholen, naar twee bewonersavonden en naar één 
buitenschoolse opvang geweest Tijdens de les 
krijgen de leerlingen van groep 7 en groep 8 uitleg 
over de gevaren in het verkeer rond vrachtwagens. 
Waar moeten ze op letten, wat zijn dodehoekspiegels 
en hoe steken ze het veiligst over? Vervolgens ervaren 
de kinderen in de praktijk de gevaren rond de 
vrachtwagen en mogen ze in de cabine ook zelf zien 
wat een chauffeur allemaal wel en beslist niet kan zien.

Opleiding vrijwilligers inzameling oud papier 
en karton 
Bij onder andere de inzameling van het oud papier 
en karton in Papendrecht zorgt HVC voor de wagen 
en chauffeur. Maar het legen van de containers in 
de wagen gebeurt door vrijwilligers. Voordat zij aan 
het werk gaan, krijgen zij door HVC een opleiding. 
De opleiding gaat over veilig werken en de risico’s 
van afvalinzameling. Totaal zijn in juni-juli ruim 
100 vrijwilligers voor gemeente Papendrecht opgeleid. 
In totaal zijn er al meer dan 1.000 vrijwilligers door 
HVC opgeleid.

Communicatie 
Optimaal hergebruik van huishoudelijk afval begint 
bij de burgers. Daarom ontwikkelt HVC communicatie-
middelen voor en in samenwerking met de gemeenten 
om inwoners uit te leggen wat er met afval gebeurt en 
waarom gescheiden inzamelen nodig is. Ook vragen we 
ideeën van inwoners op over gescheiden inzameling.
Voor ‘Inzameling op maat’, het programma om tot 
60–65% hergebruik te komen, hebben we onderzoek 
gedaan naar de beste manier om met inwoners te 
communiceren over afvalscheiding. 

Onze medewerkers
Medewerkers vormen het immateriële kapitaal van de 
onderneming. Het HRM-beleid van HVC is erop gericht 
de fysieke en sociale werkomgeving zo vorm te geven 
dat de individuele medewerkers als mens en de 
personele organisatie als functionerend geheel 
evenwichtig op elkaar zijn afgestemd. 

Functioneringsgesprekken
Voor inzicht in de prestaties, mogelijkheden, scholings-
behoefte, motivatie en ambities van medewerkers 
voeren leidinggevenden en medewerkers jaarlijks 
een plannings-, functionerings-, beoordelingsgesprek. 
Duurzame inzetbaarheid is een blijvend aandachtspunt.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In december 2013 heeft een onderzoek onder alle 
medewerkers van HVC plaatsgevonden om inzicht te 
krijgen in de wijze waarop medewerkers de organisatie 
ervaren. In januari 2014 zijn de resultaten gepresenteerd. 
De respons lag met 72,9% iets hoger dan het algemeen 
landelijk gemiddelde (70,1%) van de Nationale 
 Tevredenheidsindex van Effectory, de leverancier van 
het onderzoek. De algemene tevredenheid heeft het 
cijfer 6,9 gekregen. Het landelijk gemiddelde bedraagt 
7,5. Voor de directie vormt dit resultaat aanleiding om 
hierin verbetering aan te brengen. De resultaten zullen 
periodiek worden gemonitord. 

Op pagina 14 wordt een overzicht gegeven van de 
onderwerpen waarover HVC communiceert met haar 
stakeholders.

Rondleidingen HVC

Medewerkers vormen het 
immateriële kapitaal van de 
onderneming. 
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“Het aantal aansluitingen op het warmtenet blijft groeien”

“In 2004 ging HVC nieuwe bedrijfspanden op de Boekelermeer aansluiten op het warmtenet, en vanaf 2008 
begonnen de voorbereidingen in Alkmaar voor de aanleg van een warmtenet voor nieuwbouwwoningen. 
Sindsdien ben ik als projectleider verantwoordelijk voor de aansluitingen van woningen en bedrijven. 
Om te zorgen dat op het juiste moment de juiste dingen gebeuren, is afstemming nodig tussen veel partijen, 
zoals aannemers, installateurs, architecten, bouwbedrijven en gemeenten. 
Toen ik in 2008 in deze functie begon, waren er zo’n 60 bedrijven op het warmtenet aangesloten. Inmiddels 
voeden we rondom Alkmaar 85 bedrijven en ongeveer 5000 woningen met warmte uit de afvalenergiecentrale en 
uit drie lokale WKK-stations. Dat aantal blijft groeien. Klanten vinden het een prettige vorm van verwarming, 
omdat de zorg voor een gasketel vervalt zonder dat ze op comfort inleveren. In Dordrecht willen we de komende 
jaren zo’n 10.000 woningen op warmte aansluiten.”

Edwin van der Hammen projectleider warmtenet
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6 Financiële ontwikkelingen

Financiële gang van zaken
HVC heeft conform planning een forse ombuiging van 
haar resultaten gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat neemt 
in 2013 toe met € 19,7 miljoen naar € 37,3 miljoen. 
Het nettoresultaat verbetert met € 14,5 miljoen van 
€ – 19,5 naar € – 4,9 miljoen. 

Op 21 juli 2013 heeft een brand in de bio-energie-
centrale in Alkmaar de turbine-generator onherstelbaar 
beschadigd. Naar verwachting zal de elektriciteits-
productie in oktober 2014 worden hervat. Tezamen met 
enkele incidenten (waaronder generator) leidt de brand 
tot een negatief effect van € 3,3 miljoen op het bedrijfs-
resultaat.

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat stijgt met 
€ 12,5 miljoen, hetgeen voor het grootste deel wordt 
veroorzaakt door het in gang gezette ombuigings-
programma. Een lager resultaat uit deelnemingen 
(met name als gevolg van gedaalde ferro-opbrengsten), 
alsmede een hogere belastingdruk dempen de 
toename van de operationele resultaten, waardoor 
per saldo de verbetering van het genormaliseerde 
netto resultaat € 9,8 miljoen bedraagt.

Resultaten

(in € 1.000)

Jaarrekening

2013

Genormali-

seerd

2013

Jaarrekening 

2012

Genormali-

seerd 

2012

Som der bedrijfsopbrengsten 299.400 297.700 291.277 291.977
Kosten uitbesteed werk en andere kosten & personeelskosten 262.094 246.294 273.636 252.496

Bedrijfsresultaat 37.306 51.406 17.641 39.481
Saldo rentekosten - 44.713 - 42.913 - 43.775 - 43.775
Resultaat Deelnemingen 2.074 2.074 2.664 2.663

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting - 5.333 10.567 - 23.470 - 1.631
Belastingen 393 - 2.732 3.985 - 344

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting - 4.940 7.835 - 19.485 - 1.974

Normalisaties, verkort - 12.775 - 17.511

Stelselwijziging afschrijvingen - 10.000 - 13.000
Eenmalige afwaarderingen en reorganisatievoorziening - 2.600 - 8.838
Effecten brand bio-energiecentrale e.a. - 3.300
Belastingeffect normalisaties 3.125 4.327

40.000

48.000

56.000

32.000

24.000

16.000

8.000

0

Genormaliseerd bedrijfsresultaat

(x € 1.000)

Bedrijfsresultaat Effecten brand 

bio-energiecentrale e.a. 

Genormaliseerd

bedrijfsresultaat

Stelselwijzigingen 

afschrijvingen

Dotatie aan de 

reorganisatie-

voorziening

37.307 10.000 800 3.300 51.406
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Toelichting op de fi nanciële overzichten
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat over 2013 bedraagt € 37,3 miljoen 
ten opzichte van een bedrijfsresultaat over 2012 van 
€ 17,6 miljoen. In beide jaren is het resultaat beïnvloed 
door incidentele, niet vergelijkbare posten. Het 
genormaliseerde bedrijfsresultaat over 2013 bedraagt 
€ 51,4 miljoen (2012: € 39,5 miljoen), een toename van 
€ 11,9 miljoen. Hieronder worden de verschillen verklaard 
tussen de genormaliseerde winst- en verlies rekening 
en de winst- en verliesrekening zoals gepresenteerd 
in de jaarrekening vanaf pagina 65, alsmede tussen 
het bedrijfsresultaat vóór en na normalisaties.

Toelichting op de normalisaties
Stelselwijziging afschrijvingen
Tot boekjaar 2011 heeft HVC materiële vaste activa 
annuïtair afgeschreven. Met ingang van 1 januari 2011 
worden materiële vaste activa lineair afgeschreven. 
De gewijzigde afschrijvingsmethode leidde in 2013 
tot € 10 miljoen hogere afschrijvingskosten ten opzichte 
van de annuïtaire methode (2012: € 13 miljoen). 
Dit verschil loopt geleidelijk af naar nihil in 2020. 
Vanaf 2021 zullen de afschrijvingskosten berekend op 
basis van de lineaire methode lager zijn. In 2032 is het 
tot 2021 optredende (boekhoudkundige) verlies vrijwel 
volledig gecompenseerd. 
De wijziging in afschrijvingsmethode is enkel een 
boekhoudkundige wijziging en heeft geen invloed 
op de onderliggende kasstromen van HVC.

Eenmalige waardeverminderingen en 
reorganisatievoorziening
Gedurende 2013 is voor € 1,8 miljoen aan waarde-
verminderingen met een eenmalig karakter geboekt. 
De bijzondere waardeverminderingen vinden met name 
hun oorzaak in de ontstane vertraging van een van 
de projecten binnen de op kostprijs gewaardeerde 
deel nemingen. In 2012 bedroegen de eenmalige 
afwaarderingen per saldo € 5,7 miljoen (voor € 8,1 
miljoen aan waardeverminderingen met een een   malig 
karakter en een incidentele bate van € 2,4 miljoen). 
De bijzondere waardeverminderingen in 2012 vonden 
met name hun oorzaak in de keuze om een aantal 
projecten niet, dan wel getemporiseerd voort te zetten.
In het kader van het reorganisatieprogramma was 
per eind 2012 een voorziening van € 3,1 miljoen 
gevormd. Per eind 2013 heeft een extra dotatie aan 
de reorganisatievoorziening plaatsgevonden van 
€ 0,8 miljoen. 
Deze effecten samen bedroegen € 2,6 miljoen in 2013 
(2012: € 8,8 miljoen).

Reeds in 2012 heeft HVC een programma afgekondigd 
inclusief investeringsstop en intern een verbeter-
programma opgezet om de bedrijfsprocessen effi ciënter 
en effectiever te maken. Het programma behelst onder 
meer een reductie van het aantal medewerkers, verder 
optimaliseren van de bedrijfsprocessen en betere 
inkoopcondities door bundeling van krachten. Deze 
elementen zijn (verder) tot uitvoering gebracht in 2013 
en leiden tot verbetering van de resultaten over 2013 
en een verdere stijging van de vrije kasstroom naar 
€ 76 miljoen (2012: € 67 miljoen).

Focus op kasstroom en fi nancierbaarheid
Naast de resultaten uit het ombuigingsprogramma 
zoals dat in dit verslag wordt toegelicht, draagt ook 
de investeringsstop bij aan de forse toename van de 
liquide middelen en kasstromen. Door dit beleid is 
het mogelijk het aandeel in windpark Gemini zonder 
aanvullende garantstelling door de aandeelhouders 
te fi nancieren.

Omzet

(x € 1.000.000)

Omzet afvalbeheer aandeelhouders

Omzet afvalbeheer derden

 Energieopbrengsten

 Subsidies

 Overige opbrengsten

155

39

48

15

42
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Effecten brand bio-energiecentrale en 
kortsluiting generator 
Als gevolg van een brand ligt de bio-energiecentrale 
in Alkmaar compleet stil sinds 21 juli 2013 en op 
12 oktober 2013 is er kortsluiting ontstaan in de 
generator in Dordrecht. HVC is voor de schades 
verzekerd, maar heeft naar verwachting per saldo 
een nadelig effect van € 3,3 miljoen.

Omzet
De omzet steeg in 2013 met 2,8% (2012: +3,7%). 
De autonome omzetgroei bedroeg 4,2%. In juli 2013 
zijn de commerciële activiteiten van Netwerk verkocht 
(effect: -1,4%). Over 2012 waren de percentages 2,3% 
voor autonome groei en 1,4% voor groei via overnames.
De omzettoename werd met name veroorzaakt door 
contractuele indexaties van dienstverleningsovereen-
komsten met gemeenten, hogere energieopbrengsten 
als gevolg van de koude periode begin 2013 en leveren 
van warmte aan woningen en bedrijven in Dordrecht via 
tijdelijke warmtecentrales. Een dempend effect op de 
toename was de daling van omzet afvalbeheer van 
derden.

Verwerkingsopbrengsten
Het aandeelhouderstarief voor de verwerking van 
brandbaar afval is ten opzichte van 2012 met € 1 per ton 
gestegen naar € 76 per ton. Het tarief voor overslag en 
transport is gecontinueerd (€ 14 per ton). Het aandeel-
houderstarief voor de verwerking van slib bedraagt in 
2013 € 77,50 (2012: € 75,31) per ton. Het verwerkings-
tarief van groente-, fruit- en tuinafval bedroeg, net als 
in 2012, € 45 per ton. Het tarief voor de overslag en 
transport van groente-, fruit- en tuinafval is gelijk 
gebleven en bedraagt € 9 per ton.

De omzet samenhangend met de publieke taak 
bedroeg in 2013 € 155 miljoen (2012: € 154 miljoen). 
De inzamelingsactiviteiten genereerden een omzet-
stijging via reguliere indexatie van € 3 miljoen. 
De omzetafname van € 2 miljoen in de afval-
energiecentrales werd veroorzaakt door de daling 
in aangeleverde tonnen afval als gevolg van de 
economische situatie.

De omzet gegenereerd via afvalbeheer van derden 
bedroeg in 2013 € 3 miljoen minder dan het jaar ervoor 
(€ 39 miljoen in 2013 ten opzichte van € 42 miljoen in 
2012). De daling werd veroorzaakt door de verkoop 
van de commerciële activiteiten van Netwerk alsmede 
een lager aanbod van Nederlands bedrijfsafval. 
De vermindering van het aanbod van Nederlands 
bedrijfsafval werd gedurende het jaar gecompenseerd 
door import en verwerking van afval uit Groot-Brittannië.

Energieopbrengsten en -subsidies
De daling in zowel energieopbrengsten en -subsidies 
werd voornamelijk veroorzaakt door de brand in de 
bio-energiecentrale in Alkmaar en een daling van de 
energieprijs. Hiertegenover stonden hogere energie-
opbrengsten als gevolg van de koude periode begin 
2013 en levering van warmte aan stedelijk gebied in 
Dordrecht via tijdelijke warmtecentrales.

Start aanleg stoomkoppeling van HVC naar 

DuPont in Dordrecht

De omzet steeg in 2013 
met 2,8% (2012: +3,7%). 
De autonome omzetgroei 
bedroeg 4,2%.
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Controlekamer afvalenergiecentrale Alkmaar

Bedrijfslasten
De kosten van grond- en hulpstoffen dalen door het 
vervallen van inkoop van houtsnippers ten behoeve 
van de bio-energiecentrale als gevolg van de brand. 
Anderzijds leidt de brand in de bio-energiecentrale 
tot hogere inkoop van energie ten behoeve van 
leveringen aan klanten. Per saldo zijn de kosten 
grond- en hulpstoffen met circa € 1 miljoen gedaald.

De kosten voor uitbesteed werk en andere externe 
kosten dalen naar € 92,7 miljoen (2012: € 96,4 miljoen). 
In 2013 hebben, in vergelijking met 2012, minder 
lijnstops plaatsgevonden conform het langjarige 
 onderhoudsprogramma. Verder zijn de transportkosten 
met ruim € 1,8 miljoen gedaald. Dit is onder meer het 
gevolg van de verkoop van de commerciële activiteiten 
van Netwerk.

De personeelskosten dalen in 2013 met € 4,4 miljoen 
naar een niveau van € 60,3 miljoen (deze bedragen 
zijn exclusief geactiveerde loonkosten). Als gevolg 
van het ombuigingsprogramma is het personeels-
bestand in 2013 teruggelopen met 71 fte. 

Daarnaast werd in 2012 per saldo € 2,3 miljoen meer aan 
de reorganisatievoorziening gedoteerd vergeleken met 
2013. In oktober 2013 is met terugwerkende kracht een 
nieuwe cao afgesloten die loopt van 1 juni 2013 tot 
1 september 2014.

De afschrijvingslasten nemen toe met € 3,2 miljoen 
ten opzichte van 2012, hetgeen wordt veroorzaakt door 
een incidentele last vanuit de boekhoudkundige 
verwerking van de brand in de bio-energiecentrale. 
Gecorrigeerd hiervoor dalen de afschrijvingslasten ten 
opzichte van 2012.

Financieringslasten
De rentelasten waren met € 46,1 miljoen in 2013 € 0,2 
miljoen lager dan in 2012. Dit werd enerzijds veroorzaakt 
door lagere fi nancieringskosten als gevolg van de 
afname van de netto schuldpositie met afgerond 
€ 33 miljoen in combinatie met het rentevoordeel door 
gedurende 2013 gebruik te maken van (kortlopende) 
kasgeldleningen. Anderzijds bedroegen de waardever-
anderingen op kostprijs gewaardeerde deelnemingen in 
2013 € 3,1 miljoen (2012: € 0,6 miljoen), deze stijging is 
veroorzaakt door een incidentele afwaardering van een 
belang in het Duitse windpark Trianel Windkraftwerk 
Borkum GmbH & Co.KG.

Zonder bijdrage van de overheid kan de prijs van 
duurzame energie niet concurreren met energie die 
is opgewekt met brandstof van fossiele oorsprong. 
Naar verwachting worden de verschillen kleiner door 
techno logische ontwikkeling en door het verdisconteren 
van de maatschappelijke kosten van milieueffecten die 
met het gebruik van fossiele energie samenhangen. 
De tabel ‘Subsidiebaten in boekjaar 2013’ op pagina 24 
geeft een overzicht van de energiesubsidies die HVC 
heeft verantwoord in 2013. Als gevolg van de brand 
in de bio-energiecentrale zijn er sinds juli 2013 geen 
MEP subsidies voor de bio-energiecentrale ontvangen. 

De omzetbijdrage van energieopbrengsten was in 2013 
€ 48 miljoen (2012: € 50 miljoen) en via subsidies 
€ 15 miljoen (2012: € 23 miljoen). 

Overige opbrengsten
Dit betreft voornamelijk de opbrengsten van de handel 
in grondstoffen (waaronder papier, metalen en textiel). 
In 2013 bedroegen de overige opbrengsten circa 
€ 42 miljoen (2012: € 21 miljoen). 

De ingediende vergoeding bij de verzekerings-
maatschappij met betrekking tot de brand in 
de bio-energiecentrale en de kortsluiting aan de 
generator worden ook onder de overige opbrengsten 
verantwoord. De claim is opgenomen op basis van onze 
interpretatie, ondersteund door externe expertise, 
van de polis en bijbehorende specifi eke voorwaarden 
maar de fi nale afwikkeling dient nog plaats te vinden. 
Daarnaast bevat de verantwoorde vergoeding een 
bate uit hoofde van vervangingswaarde van het teniet 
gegane vast actief.
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De in de rentelasten opgenomen garantstellings-
provisie voor aandeelhouders bedraagt € 6,4 miljoen 
(2012: € 6,7 miljoen). 
De in het boekjaar uitgekeerde garantstellingsprovisie 
wordt gebaseerd op de stand van de leningen waarvoor 
aandeelhouders zich garant hebben gesteld, per ultimo 
het voorafgaande boekjaar.

Aandeel in resultaat deelnemingen
Het resultaat uit deelnemingen bedraagt over 2013 
€ 2,1 miljoen (2012: € 2,7 miljoen). Cyclas VOF heeft een 
lager resultaat behaald in vergelijking met het jaar 2012 
als gevolg van ongunstige ontwikkeling van de ferro- 
en non-ferro-prijzen.

Belastingen
De positieve belastingbijdrage houdt een aantal 
elementen in zich. Allereerst het negatieve resultaat 
van 2013 waarvoor een actieve belastinglatentie werd 
opgenomen daar HVC verwacht in de toekomst deze 
verliezen te compenseren. Permanente verschillen 
(fi scaal niet aftrekbare kosten van onder andere 
afschrijving goodwill) zorgen voor een lagere 
belastingbate dan op grond van het commerciële 
resultaat zou worden verwacht. Tijdelijke verschillen 
in waardering van activa worden in de belastingdruk 
tot uiting gebracht middels mutatie van de passieve 
belastinglatentie. In het boekjaar 2013 is een deel 
van de gewaardeerde fi scale verliezen verdampt.

In 2013 is met de belastingdienst overeenstemming 
bereikt over de fi scale consequenties van de belasting-
plicht van Netwerk NV en DRSH NV. Deze vennoot-
schappen waren vóór de overname door HVC 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Door de 
overname door HVC kwam die vrijstelling te vervallen. 
De fi nanciële effecten vallen binnen de ultimo 2012 
getroffen reservering.

Voor de jaren 2013 tot en met 2017 is met de belasting-
dienst overeenstemming bereikt over het fi scaal 
aftrekbare percentage van de garantstellingsprovisie 
die HVC betaalt aan haar aandeelhouders.

Investeringen
De investeringen in de materiële vaste activa zijn 
ten opzichte van 2012 met € 20 miljoen gedaald. 
Er is minder geïnvesteerd in bestaande activiteiten 
als gevolg van een stringenter investeringsbeleid. 
Daarnaast zijn er nauwelijks uitbreidingsinvesteringen 
verricht. Investeringen die plaatsvonden hadden 
betrekking op reguliere investeringen in de energie-
centrales, afvalbrengstations en containers. 
De investeringen op het gebied van fi nanciële vaste 
activa zijn in 2013 toegenomen met € 7 miljoen 
ten opzichte van 2012 met name als gevolg van 
aanvullende investeringen in Trianel Windkraftwerk 
Borkum GmbH & Co.KG.

Financiering
De uitstaande leningen bedragen ultimo 2013 € 876 
miljoen (ultimo 2012: € 888 miljoen). Het merendeel van 
deze leningen is verstrekt door BNG. Het gemiddelde 
rentepercentage waartegen HVC leent, bedraagt ultimo 
2013 3,99% tegen 4,02% ultimo 2012. De strategie bij de fi nanciering 

van investeringen is gericht op 
een zo goed mogelijke match 
in looptijd van leningen en 
rentevaste periode ten opzichte 
van de levensduur van de 
onderliggende activa.

Vergistingsinstallatie Middenmeer
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Bio-energie- en afvalenergiecentrale 

in Alkmaar

Operationele activiteiten
De afname van de kasstroom uit operationele 
activiteiten van € 11 miljoen wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een positieve kasstroom van 
€ 14 miljoen door de toename van het bedrijfsresultaat, 
gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de 
voorzieningen, lagere rente- en dividendontvangsten 
(€ 4 miljoen) en een verslechtering van het werkkapitaal 
met € 21 miljoen. De verslechtering van het werkkapitaal 
wordt veroorzaakt door een aantal incidentele posten, 
de vordering op verzekeraars uit hoofde van de 
schades (ontvangsten begin 2014) en afname schulden 
door ultimo 2012 incidenteel hoge overlopende 
verplichtingen.

Investeringsactiviteiten
De afname van de kasstroom uit investeringsactiviteiten 
bedraagt € 16 miljoen, waarvan € 21 miljoen door lagere 
investeringen in materiële vaste activa. Daarentegen 
stegen de investeringen in fi nanciële vaste activa 
met € 7 miljoen ten opzichte van 2012 met name als 
gevolg van investeringen in Trianel Windkraftwerk 
Borkum GmbH & Co.KG.

Financieringsactiviteiten
De kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten bedroeg 
minus € 56 miljoen in 2013. Naast de betaalde interest 
van € 43 miljoen, is er € 101 miljoen afgelost op 
leningen, voor € 79 miljoen zijn er leningen opgenomen 
en is de rekening-courant-schuld per saldo toegenomen 
met € 9 miljoen. De liquide middelen zijn toegenomen 
met ruim € 20 miljoen.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2012 € 68,2 miljoen. 
De mutaties in het eigen vermogen in 2013 betreffen de 
resultaatbestemming over 2013. Het resultaat over 2013 
bedraagt € 4,9 miljoen negatief. Na verwerking conform 
voorstel van het resultaat over 2013 bedraagt het eigen 
vermogen ultimo 2012 € 63,2 miljoen. 

Bestemming van het resultaat
De raad van commissarissen stelt de aandeelhouders 
voor het negatieve nettoresultaat na belastingen van 
€ 4,9 miljoen te onttrekken aan de overige reserves.

Risico’s
Een beschrijving van de belangrijkste bedrijfsrisico’s 
van HVC treft u aan in het hoofdstuk Risicobeheer. 
In de jaarrekening worden de fi nanciële risico’s 
toegelicht. 

Eind 2013 bedroeg de leningenportefeuille waarvoor 
de aandeelhouders zich garant hebben gesteld 
€ 642 miljoen (2012: € 643 miljoen). HVC vergoedt 
deze garantstelling in de vorm van een provisie. 
Het hierboven vermelde gemiddelde rentepercentage 
is exclusief deze provisie. De strategie bij de fi nanciering 
van investeringen is gericht op een zo goed mogelijke 
match in looptijd van de leningen en rentevaste periode 
ten opzichte van de levensduur van de onderliggende 
activa. In het verleden is een ‘mismatch’ ontstaan tussen 
afschrijving op activa en afl ossing van leningen. In 2013 
is consensus bereikt met BNG over de wijze waarop 
deze mismatch gedeeltelijk kan worden opgelost.

Behoudens een ‘renteswap’ van beperkte omvang 
wordt binnen HVC Groep geen gebruik gemaakt van 
fi nanciële instrumenten. Deze ‘renteswap’ valt onder de 
noemer ‘derivaat’ en betreft een lening ter grootte van 
€ 6,1 miljoen waarbij op enig moment de variabele rente 
is omgezet naar een vaste rente van 4,65% (de ‘swap’). 
De betreffende swap heeft betrekking op een lening 
binnen NV HVC afval- en grondstoffeninzameling 
Drechtsteden (voorheen Netwerk NV) en was reeds 
aanwezig op het moment van de overname van het 
toenmalige Netwerk NV door HVC. Voor een nadere 
toelichting op de fi nancierbaarheid van de activiteiten 
verwijzen we naar het hoofdstuk Risicobeheer.

Vrije kasstroom
De vrije kasstroom in 2013 bedroeg € 76 miljoen, een 
stijging van € 8 miljoen ten opzichte van 2012. Deze valt 
uiteen in een daling van de kasstroom uit operationele 
activiteiten van € 11 miljoen gecompenseerd door 
lagere investeringsactiviteiten van € 19 miljoen.



37HVC jaarverslag 2013

VERSLAG VAN DE DIRECTIE

Reorganisatie
In januari 2013 is de organisatie opnieuw ingericht. 
Er zijn twee operationele bedrijfsonderdelen, Energie 
en Grondstoffen, gevormd. Het realiseren van een 
doelmatige bedrijfsvoering is voor beide bedrijfs-
onderdelen ook in 2014 een speerpunt. 

Om de voorgenomen ombuigingen te realiseren heeft 
de directie, in overleg met de COR, verschillende 
maatregelen genomen, waaronder een reorganisatie. 
De voorbereidingen hiervoor zijn in 2012 getroffen. 
Begin 2013 is daartoe een sociaal plan ondertekend. 
Het aantal medewerkers bij HVC is in de loop van 2013 
afgenomen van 990 naar 919 door ontslagen, het niet 
verlengen van tijdelijke contracten, het niet invullen van 
vacatures en natuurlijk verloop. Oudere medewerkers is 
gelegenheid geboden eerder te stoppen met werken. 
Zo zijn met zestien medewerkers afspraken gemaakt 
over een vroegpensioen. 

In- en uitstroom van medewerkers

M V

2013

T

In dienst
< 30 jaar 6 0 6
30 - 50 jaar 11 1 12
> 50 jaar 4 0 4

Totaal 21 1 22

Uit dienst
< 30 jaar 2 1 3
30 - 50 jaar 26 15 41
> 50 jaar 41 8 49

Totaal 69 24 93

Uit dienst, reden 
Arbeidsongeschikt 5 – 5
FPU/FUR/ouderdomspensioen 16 3 19
Overlijden 2 – 2
Niet op eigen verzoek 20 10 30
Eigen verzoek 15 5 20
Einde arbeidsovereenkomst 7 4 11
Uit dienst Wet op overgang ondernemingen* 4 2 6

Totaal 69 24 93

*)  Door de verkoop van commerciële activiteiten van Netwerk

7 Organisatie

Gemotiveerde, gezonde en goed opgeleide 
medewerkers dragen bij aan het behalen van de 
ondernemingsdoelstellingen. Het medewerkersbeleid 
van HVC richt zich dan ook op het realiseren van de 
gestelde doelen in dit kader. 

Doelen
In 2013 is ons medewerkersbeleid gericht geweest 
op de volgende doelen:

 ■ verhogen van de veiligheid;
 ■ terugdringen van het ziekteverzuim;
 ■ verhogen van de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers;
 ■ verbetering van leiderschap;
 ■ werven en opleiden van technisch personeel;
 ■ personeel laten meegroeien met veranderingen 

in het bedrijf.
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“De ontwikkelingen in de techniek staan nooit stil”

“Ik zit met mijn neus boven op de techniek, dat vind ik heerlijk. Het ontwikkelen van nieuwe installaties, het 
ombouwen of verbeteren van bestaande als er nieuwe inzichten zijn, uitzoekwerk doen voor businessplannen om 
te zien of ze haalbaar zijn, bij al dat soort dingen ben ik betrokken sinds ik projectcoördinator ben, nu vier jaar. 
Voor de vergisters in Middenmeer en Zwolle heb ik bijvoorbeeld bekeken hoe we producten konden 
voorbewerken voor vergisting op onze locatie in Alkmaar. Ik houd de opbrengsten van de windmolens bij en 
coördineer de aanpassingen voor het aansluiten van de molens op ons interne stroomnet. Een mooie ontwikkeling 
vind ik het gebruik van stortgas. Organische fracties in het afval op de stortplaats worden langzaam omgezet in 
brandbaar gas. Dit stortgas zuigen we af en gebruiken we om het water van de waterzuivering te verwarmen. 
Ontwikkelingen in de techniek staan nooit stil en dat maakt mijn werk boeiend.”

Pieter Los technisch projectcoördinator recycling
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Verhogen van de veiligheid
Verhoging en borging van de veiligheid is een 
speerpunt binnen HVC, dat geagendeerd is bij elk 
overleg van het managementteam van de bedrijfs-
onderdelen. 

HVC heeft een coördinatieteam ingesteld dat de 
maatregelen bij incidenten inventariseert en de kennis 
en kunde van de medewerkers analyseert. De verant-
woordelijkheden voor veiligheid zijn in de loop van het 
jaar opnieuw vastgelegd. 

Operationeel leidinggevenden en aangewezen 
andere medewerkers moeten in het bezit zijn van 
een VCA-certifi caat (Veilligheid Checklist Aannemers). 
Er wordt systematisch geborgd dat aan deze eis wordt 
voldaan.

Het bedrijfsonderdeel Energie heeft rond veiligheid 
het programma ‘Kennis is kracht’ ontwikkeld, gericht 
op kennis, competenties en vaardigheden. 
Medewerkers ontwikkelen zich zodanig dat ze voldoen 
aan het functieprofi el waarin de benodigde basis-
opleiding, verplichte opleidingen, functiegerichte 
opleidingen, technische competenties, HVC-specifi eke 
competenties en gedragscompetenties zijn beschreven. 
Dit betekent dat een aantal medewerkers aanvullend 
wordt geschoold. Dit project loopt tot eind 2014. 
De kennis en vaardigheden die rond dit thema bij het 
bedrijfs onderdeel Energie worden ontwikkeld, worden 
gedeeld met het bedrijfs onderdeel Grondstoffen.

HVC tracht alle medewerkers ervan te doordringen 
dat veiligheid een primaire verantwoordelijk is van alle 
collega’s. Daarbij wordt gezocht naar een balans tussen 
strikte eisen en ruimte voor medewerkers om eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Dit levert soms een 
spanningsveld in de processen op, waarbij de directie 
veiligheid als prioriteit stelt. 

Ook de resultaatafhankelijke uitkering conform 
de cao is door HVC voor de medewerkers van de 
operationele bedrijfsonderdelen voor 50% gekoppeld 
aan veiligheid.

De ongevallen frequentie-index is in 2013 zowel bij 
Energie als bij Grondstoffen verbeterd ten opzichte 
van 2012. Bij Energie daalde deze van 11 naar 7 en bij 
Grondstoffen van 21 naar 18. De doelstelling stond voor 
beide nog scherper (Energie 5 en Grondstoffen 16,5), 
die is helaas net niet gehaald. Voor 2014 streven we 
naar een verdere verlaging van de IF-index.

IF-index
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Was het percentage ziekteverzuim bij het 

bedrijfsonderdeel Grondstoffen in 2013. 

In 2012 was dit percentage nog 9,8.

IF-index is het aantal verzuimongevallen ten 

opzichte van het aantal gewerkte uren. 

De urenbasis bij de IF-berekening in 2012 was 

gebaseerd op tellingen in 2011. In 2013 heeft een 

herijking van deze basis plaatsgevonden.
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Terugdringen van het ziekteverzuim
Het langdurig verzuim is relatief hoog, vooral bij het 
bedrijfsonderdeel Grondstoffen. Dit is een kenmerkend 
probleem binnen de sector, samenhangend met 
een relatief hoge belasting die leidt tot chronische 
lichamelijke klachten van medewerkers op latere leeftijd. 
HVC wil daarop anticiperen door al in een vroeg 
stadium te onderzoeken of medewerkers die 
beginnende klachten ontwikkelen, elders in het bedrijf 
aan de slag kunnen en daar langer inzetbaar kunnen 
blijven. 

HVC heeft tijdelijk als pilot binnen Grondstoffen een 
re-integratiemanager aangesteld. De resultaten zijn 
bijzonder positief: was bij dit bedrijfsonderdeel het 
verzuim in 2012 nog 9,8%, in 2013 is dat cijfer 8,2%. 
De rol van de re-integratie manager wordt in 2014 
voortgezet door de arbodienst. 

Verhogen van de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 43 jaar. 
De hoge gemiddelde leeftijd in combinatie met de 
verhoogde pensioengerechtigde leeftijd maakt 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers tot 
speerpunt. HVC is zich ervan bewust dat fysieke arbeid 
op hogere leeftijd met meer moeite en inspanning 
gepaard gaat en dat specifi eke kennis en ervaring 
verloren gaan bij het uit dienst gaan van medewerkers. 
Om de huidige medewerkers zo lang mogelijk 
kwalitatief inzetbaar te houden in hun bestaande 
functies, worden competenties in kaart gebracht 
en wordt geïnventariseerd op welke wijze oudere 
medewerkers optimaal kunnen blijven functioneren.

Focus op leiderschap
In september 2013 is het programma ‘Focus op 
leiderschap’ ingezet. De aanleiding hiervoor is de 
kritiek van medewerkers op het leiderschap en de 
communicatie van leidinggevenden en het Zwartboek 
dat hierover in 2012 was opgesteld. HVC realiseert 
zich dat een goede communicatie met medewerkers 
een voorwaarde is voor medewerkerstevredenheid. 
Voor de invulling van het leiderschapsprogramma 
is input gevraagd aan leidinggevenden over hun 
behoeften en drempels. Deze gegevens vormen 
de basis van activiteiten in dit kader in 2014.

Werving van goed geschoold technisch personeel
Ondanks de economische recessie is werving van 
technisch gekwalifi ceerd personeel lastig, omdat 
steeds minder leerlingen en studenten kiezen voor 
een technische opleiding. Om een tekort aan 
gekwalifi ceerd personeel te voorkomen ontwikkelt 
HVC onder meer opleidingstrajecten voor medewerkers. 
Daarnaast werkt HVC, in het kader van het opleiden 
van geschikt technisch personeel, samen met ROC’s. 
HVC biedt leerlingen stageplaatsen aan waar zij de 
benodigde kennis en vaardigheden kunnen opdoen. 

Cao
In oktober is met terugwerkende kracht per 1 juni 2013 
een nieuwe cao afgesloten, met een looptijd van 
15 maanden. Met de vakbonden zijn afspraken 
gemaakt over duurzame inzetbaarheid binnen de cao. 
Rond een aantal bedrijven in de sector spelen transitie- 
en fusieprocessen, er is daarom een relatief kortlopende 
cao afgesloten.

Medewerkersbestand
2013 2012

Aantal mannen 770 83,8% 818 82,6%
Aantal vrouwen 149 16,2% 172 17,4%

Aantal fulltimemedewerkers 699 76,1% 749 75,7%
Aantal parttimemedewerkers 220 23,9% 241 24,3%

Aantal medewerkers met arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd 46 5,0% 74 7,5%
Aantal medewerkers met arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd 873 95,0% 916 92,5%

Totaal aantal medewerkers 919 990
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8 Verslag van de Centrale 
Ondernemingsraad (COR)

Samenstelling Centrale Ondernemingsraad
Anton Pronk (OR Energie) - voorzitter
Arie Warnars (OR Staf/Strategie en 
Business ontwikkeling) - secretaris
Mirella Zondervan (OR Staf/Strategie en 
Business ontwikkeling)
Paul Alakopsa (OR Energie)
René Vooijs (OR Energie)
Jim van Boven (OR Grondstoffen)
Rob Bakker (OR Grondstoffen)
Geert de Jong (OR Grondstoffen)
Dirk Hietberg (OR Grondstoffen)

Verslag
De reorganisatie heeft in 2013 aandacht gevraagd van 
de COR. Het directieteam heeft naar de mening van 
de COR adequaat gereageerd op het advies van de 
COR hierover. Wel heeft de COR aangegeven in 
een vroeger stadium geïnformeerd te willen worden 
over ingrijpende besluiten. Naar aanleiding hiervan 
is besloten de COR elk kwartaal de cijfers te doen 
toekomen en een maandelijkse bespreking met 
de directeur Financiën te beleggen.

De directie heeft initiatieven genomen naar aanleiding 
van het Zwartboek van de AbvaKabo uit 2012 over het 
werkgeverschap binnen HVC. De COR heeft hier kennis 
van genomen en constateert dat een cultuuromslag 
tijd nodig heeft. Waar nodig informeert de COR de 
medewerkers. 

De borging van de veiligheid heeft van de COR, net 
als van het directieteam en van de leidinggevenden, in 
2013 aandacht gevraagd. Het besef dat veiligheid niet 
alleen door maatregelen gegarandeerd kan worden, 
maar dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is van 
leidinggevenden en medewerkers, behoeft vertaling in 
aangepaste gewoonten van zowel leidinggevenden als 
medewerkers. Dit proces vergt van alle betrokkenen 
veel inzet en vraagt om een verbeterde communicatie.

De COR heeft in 2013 onder meer advies uitgebracht 
over de herstructurering van de afdeling fi nanciën, 
de aanpassing van de organisatiestructuur van 
Grondstoffen, en heeft ingestemd met onder andere 
de aanpassing van de huisregels van HVC, de 
gewijzigde gesprekscyclus en de nieuwe arbodienst.

Betrokkenheid ondernemingsraad bij veiligheid
De ondernemingsraad van zowel het bedrijfsonderdeel 
Grondstoffen als het bedrijfsonderdeel Energie heeft in 
2012 een VGWM-commissie opgericht, met respectie-
velijk zeven en zes leden. Deze commissies adviseren 
aan de ondernemingsraad.

9 Bedrijfsactiviteiten

Grondstoffen
Met het bedrijfsonderdeel Grondstoffen richt HVC 
zich op het inzamelen en hergebruiken van zoveel 
mogelijk afvalstromen. We proberen aan de bron zo 
veel mogelijk afval te scheiden en na de inzameling 
zo nodig verder te sorteren en op te werken tot 
recyclebare stromen. 

Doelstelling
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen 
van afval. Deze taak voert HVC voor 26 aandeel-
houdende gemeenten uit. We proberen de kringlopen 
zo veel mogelijk sluitend te krijgen. Dat wil zeggen 
dat we zo veel mogelijk ingezamelde grondstoffen 
hergebruiken voor zo hoogwaardig mogelijke 
toepassingen, waarbij zo min mogelijk restafval 
overblijft. Om dat te kunnen doen, is inzamelen 
van zo zuiver mogelijke stromen een voorwaarde. 
De overheidsdoelstelling om in 2015 tot 60–65% 
hergebruik van het aangeboden huishoudelijk afval te 
komen is leidend. Het percentage materiaalhergebruik 
bij de gemeenten waar HVC de inzameling verzorgt 
lag in 2013 met 51% één procent lager dan in 2012. 
Vooral gft, papier en afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten vertoonden een daling. 

Naast de economische ontwikkeling speelt hier ook 
afnemend papierverbruik onder invloed van de digitali-
sering een rol in. In 2014 streven we ernaar om met onze 
maatwerkaanpak zoveel mogelijk van de nu nog in het 
restafval aanwezige hoeveelheden gft, papier en 
kunststof apart in te zamelen om richting de overheids-
doelstelling van 60–65% materiaalhergebruik te komen.
De doelstelling van 60–65% hergebruik ligt binnen 
bereik als herbruikbare stromen die nu nog in het 
restafval aanwezig zijn, met de helft teruggebracht 
worden. Daar richt HVC zich dan ook op. 
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Droog & Herbruikbaar
In 2010 is HVC begonnen met de proef Droog & 
Herbruikbaar. Inwoners in wijken waar de proef werd 
gehouden in Sliedrecht en Noordoostpolder kregen 
een derde container voor het apart aanbieden 
van droge en herbruikbare materialen. 
In de proef namen de herbruikbare stromen met 
30 tot 50% toe en de hoeveelheid restafval nam met 
20 tot 25% af. De kwaliteit van de herbruikbare stromen 
was bijzonder goed en de materialen waren goed 
afzetbaar. Het draagvlak bij de inwoners was groot: 
90% van hen wilde doorgaan met de proef. HVC kon 
in deze proef de frequentie van het inzamelen testen 
en de toepassing van campagnes die inwoners 
stimuleren om afval te scheiden onderzoeken. 

Ondanks het succes is het vooralsnog niet mogelijk 
het concept van Droog & Herbruikbaar grootschalig in 
te voeren, omdat de gemengde stromen die bij elkaar 
worden aangeboden handmatig wel goed te scheiden 
zijn, maar mechanisch nog niet. Voor een grootschalige 
invoering is dat een voorwaarde. Desondanks heeft de 
proef de basis gevormd voor de verdere ontwikkeling 
van inzamelconcepten.

Realiseren van de doelstelling
Er wordt op vier manieren aan optimaal hergebruik 
gewerkt:

 ■ up-to-date inzamelvoorzieningen voor de burger; 
 ■ stimulering van inwoners en bedrijven om afval 

gescheiden aan te bieden;
 ■ daadwerkelijk hergebruik via kringloopwinkels;
 ■ opwerken van stromen via onze dochters Sortiva, 

Korenet en Cyclas.

Voor het realiseren van de doelstelling is in 2013 
onder andere het project ‘Inzameling op maat’ gestart.
 
Project Inzameling op maat
Aanleiding voor ‘Inzameling op maat’ is, behalve 
de doelstelling van 60–65% hergebruik van 
grondstoffen, ook het feit dat de gemeenten vanaf 
2015 zelf verantwoordelijk zijn voor het inzamelen 
en sorteren van kunststof verpakkingsafval.

Een aantal standaardoplossingen kan HVC voor 
alle gemeenten inrichten, maar we bieden voor 
elke gemeente maatwerk, omdat de ambities en de 
mogelijkheden voor gescheiden inzamelen - denk 
aan verstedelijking en hoogbouw - per gemeente 
verschillen. In dat kader richten we ons voor uitvoering 
van de hergebruiksdoelstellingen op het project 
‘Inzameling op maat’. 

Vier hoofdstromen
Om de hoeveelheid restafval te verminderen, gaat 
HVC zich richten op de gescheiden inzameling van 
de hoofdstromen kunststof, papier en gft. Textiel en 
elektrische en elektronische apparaten kunnen inwoners 
naar een afvalbrengstation brengen.

Gft
Nog steeds bevat restafval een groot deel gft (30%). 
We verwachten dat dit door middel van het apart 
inzamelen van tuinafval en van groente- en fruitresten 
teruggebracht kan worden. HVC heeft al extra 
seizoenroutes in de maanden waarin veel snoeiafval 
vrijkomt.

Afval wordt grondstof
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Afzetstromen 
De gescheiden (ingezamelde) deelstromen zoals papier, 
textiel, glas en metalen, zet HVC af aan marktpartijen 
voor inzet in productieprocessen en/of verdere 
opwerking. De geproduceerde compost wordt met 
name regionaal afgezet in de landbouw (bollensector) 
terwijl de opgewerkte bodemassen onder gecontro-
leerde omstandigheden als ophoog- en constructie-
materiaal in de wegenbouw worden toegepast.

Omgekeerd inzamelen
Omgekeerd inzamelen is een inzamelconcept waarbij 
de herbruikbare stromen aan huis worden opgehaald, 
terwijl inwoners het restafval zelf wegbrengen naar 
(ondergrondse) containers op loopafstand. De gedachte 
is dat het gescheiden inzameling stimuleert en er 
minder restafval overblijft. Deze wijze van inzamelen 
wordt op dit moment (gedeeltelijk) ingevoerd in een 
tiental gemeenten in Nederland. 

Hoogbouw
In gebieden met hoogbouw is het vanwege 
ruimtegebrek moeilijk om afval aan de bron te scheiden. 
In Zaanstad en Dordrecht doen we proeven met 
 microcontainers voor onder meer gft. In Zaanstad 
onderzoeken we of we met behulp van kleine 
brengstations in de wijk kunnen organiseren dat 
inwoners hun afval eenvoudig kwijt kunnen. 

Verenigingen en papier
In de NVRD benchmark Afvalinzameling (peiljaar 2012) 
worden de resultaten van de verschillende inzamel-
methodes voor oud papier en karton vergeleken. De 
inzameling met behulp van minicontainers leidt tot circa 
35% meer gescheiden inzameling dan de inzameling via 
losse bundels. Voor verenigingen is het inzamelen van 
papier een belangrijke inkomstenbron. In een aantal 
gemeenten heeft HVC vrijwilligers van verenigingen 
opgeleid om minicontainers voor papier te legen. HVC 
levert een wagen met chauffeur en de vrijwilligers halen 
het papier op. Sommige gemeenten geven de 
verenigingen hiervoor een vaste vergoeding; in andere 
gemeenten is de papieropbrengst voor de verenigingen.

Communicatie
Afval scheiden begint bij de inwoners van de 
gemeenten. Om van ‘Inzameling op maat’ een succes 
te maken, is goede communicatie met de inwoners 
een vereiste. In 2013 heeft HVC in een panelonderzoek 
vastgesteld welke drempels en drivers er voor inwoners 
bestaan om afval al dan niet te scheiden. De uitkomsten 
van dit onderzoek hebben geleid tot de campagne 
‘Je hebt meer in huis dan je denkt’. Deze richt zich 
op het scheiden van gft, papier en kunststoffen. 

Mensen worden geïnformeerd over de wijze van afval 
scheiden, de reden van het juist scheiden van afval en 
de methoden van verwerking. We tonen aan dat alle 
kleine hoeveelheden van alle inwoners samen tot een 
grote hoeveelheid leiden, dus dat ieders aandeel telt. 
Ook proberen we betrokkenheid te creëren door in te 
spelen op emoties die met goed gedrag samenhangen. 
De campagne kan mensen via tal van kanalen en 
communicatiemiddelen bereiken.

We informeren de gemeenten over de campagne en 
bereiden hen voor op de veranderingen in de dienst-
verlening die samenhangen met ‘Inzameling op maat’, 
bijvoorbeeld de komst van een extra minicontainer 
of de plaatsing van ondergrondse containers. 
Met elke gemeente maken we een uitwerkingsplan 
in samenwerking met de gemeenteadviseur.

Zo is in juni 2013 de campagne ‘Gooi niet weg, lever in’ 
van start gegaan in een groot aantal aandeelhoudende 
gemeenten. Deze is ervoor bedoeld inwoners ervan te 
doordringen dat 90% van hun afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten (AEEA) hergebruikt kan worden 
voor de productie van nieuwe mits deze apparaten 
ingeleverd worden. De campagne laat zien waarom 
hergebruik belangrijk is en waar apparatuur kan worden 
ingeleverd. Ter ondersteuning van de actie werden 
eind 2013 prijzen uitgereikt.

Belonen versus betalen
HVC is meer een voorstander van belonen voor goed 
gedrag dan van mensen laten betalen, zoals met het 
Diftar-systeem (gedifferentieerde tarieven). Het effect 
van Diftar is in het beginjaar groot, maar voortdurende 
communicatie blijft nodig om het aanvankelijke succes 

Inzameling gft-afval
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te continueren. Een belangrijk aandachtspunt is het 
risico op vervuiling van de gescheiden ingezamelde 
deelstromen om het betalen voor het verwijderen van 
restafval te vermijden. Het soms aanzienlijke percentage 
‘nulaanbieders’, huishoudens die gedurende een jaar 
geen huishoudelijk restafval aanbieden, laat zien dat 
mensen ontwijkgedrag vertonen. 

Brengstations belangrijk voor hergebruik
Afvalbrengstations worden steeds belangrijker. 
Niet alleen voor mensen die snel van hun afval af willen, 
maar ook voor de hergebruikdoelstelling: van de 
materialen die naar het afvalbrengstation worden 
gebracht, is 85% direct herbruikbaar. Hout, metaal, 
gips, gasbeton, aarde en puin worden opgedeeld in 
fracties van zeer hoge kwaliteit. Mede op grond van 
wettelijke eisen worden de afvalbrengstations in 2014 
zo aangepast dat er 18 verschillende afvalfracties 
kunnen worden aangeboden. 

Kringloop
Alle materialen die door de inwoners bij brengstations 
werden aangeboden, ook de nog bruikbare goederen, 
werden voorheen gedeponeerd in de inzamel-
containers. Dit om ongeorganiseerde handel in deze 
goederen te voorkomen. Het gevolg hiervan was dat 
ook (her)bruikbare voorwerpen werden vernietigd. 
Kringloopbedrijven spelen een belangrijke rol 
bij producthergebruik. Met een aantal kringloop-
organisaties heeft HVC samenwerkingsovereenkomsten 
gesloten om deze goederen apart in te zamelen 
zodat ze beschikbaar komen voor direct hergebruik. 

Bij de afvalbrengstations staan nu speciale containers 
voor herbruikbare goederen. Kringloopbedrijven 
zamelen deze in om ze vervolgens te verkopen.

Hergebruik
Kunststoffen
Herbruikbare materialen willen we zo hoogwaardig 
mogelijk inzetten. Voor kunststoffen geldt als 
voorwaarde dat deze in zes kunststofsoorten worden 
gescheiden.

Proeven voor hergebruik
Met de verpakkingsindustrie wordt overleg gevoerd 
over herbruikbare verpakkingen. De verpakkingen 
van Tetra Pak bestaan bijvoorbeeld uit lagen papier, 
kunststof en folie die met elkaar verkleefd zijn. 
De fabrikant van Tetra Pak heeft een procedé 
ontwikkeld om het materiaal te verweken en vervolgens 
te scheiden. HVC doet mee aan testen om deze 
stromen te recyclen. 

Van het verbrande restafval blijft 20 tot 25% over in 
de vorm van slakken en bodemas. Tot nu toe wordt 
dat onder strenge voorwaarden gebruikt voor de 
wegenbouw. We onderzoeken samen met onze 
partner Boskalis Dolman wassing en reiniging van 
bodemassen, waardoor ze geschikt worden voor 
verwerking tot vrij toepasbare bouw- en grondstoffen 
in de vorm van zand, grind en metalen. Deze proef 
laat tot dusver goede resultaten zien: 85% procent 
van deze materialen is inzetbaar als vrij toepasbaar 
bouwmateriaal, en er resteert nog slechts 15% 
verontreinigd materiaal dat gestort moet worden.

Kunststoffen
Op grond van de Raamovereenkomst Verpakkingen 
2013-2022 worden gemeenten in 2015 verantwoordelijk 
voor het inzamelen van kunststoffen. Vraag is dan 
hoe deze gemeentelijke opdracht kosteneffectief 
kan worden georganiseerd met maximaal milieu- 
en maatschappelijk voordeel, zonder dat de 

Tuinafval bij afvalbrengstation

We bieden voor elke gemeente 
maatwerk, omdat de ambities 
en de mogelijkheden voor 
verdergaande gescheiden 
inzameling per gemeente 
verschillen.
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opdrachtgever geconfronteerd wordt met de risico’s van 
de markt waarin deze activiteiten worden uitgevoerd. 
HVC heeft dit uitgangspunt uitgewerkt in een voorstel 
aan de aandeelhoudende gemeenten. In samenwerking 
met Midwaste, een ander overheidsbedrijf, wordt dit 
uitgevoerd. 

Elektrische apparaten
Gemeenten ontvangen van Wecycle een vaste inspan-
ningsvergoeding (circa € 85/t) voor de inzameling en 
verwerking van afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten (AEEA). De hoeveelheid AEEA groeit, en 
daarmee het aantal marktpartijen dat op dit vlak actief 
wordt. HVC beschikt over de faciliteiten om deze 
stromen in eigen beheer in te zamelen en af te zetten 
bij externe erkende verwerkers. Met het sorteren van 
deze reststroom kan werkgelegenheid worden 
gecreëerd voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
Door de inname, transport en voorsortering van 
AEEA in eigen beheer te organiseren, kunnen 
gemeenten met HVC hieraan zelf richting geven. 

Fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib
Fosfaat is een schaarse grondstof voor kunstmest die 
noodzakelijk is voor de wereldwijde voedselvoorziening. 
Fosfaat op de aarde raakt op. Over 50 - 200 jaar zal de 
mens naar verwachting alle beschikbare fosfaaterts 
hebben verbruikt en is fosfaat dusdanig verdund (en 
met name in de zee terecht gekomen), dat het met de 
huidige stand der techniek onmogelijk is om nog 
kunstmest te produceren. Fosfaat wordt op dit moment 
gewonnen uit fosfaaterts. Europa beschikt daar niet over 
en mede daarom is er in Europa een grote focus op 
recycling. In Nederland lopen we voorop via initiatieven 
als het Nutriëntenplatform en de Green Deals. 

Vliegas van monoslibverbrandingsinstallaties zoals van 
HVC en SNB biedt daarbij een unieke kans om met een 
zeer hoog rendement fosfaat te recyclen. De vliegas 
van HVC bevat circa 27% fosfaat. 
Erts bevat nu tussen de 30-35% fosfaat. Naarmate het 
erts schaarser wordt, daalt het fosfaatgehalte hiervan. 

De helft van het  zuiveringsslib wordt in Nederland 
verbrand in twee monoslibverbrandingsinstallaties. 
Daar wordt het fosfaat uit het slib voor 99,9% in de as 
geconcentreerd. Er ontstaat zo een geconcentreerde 
grondstof voor de productie van fosfaat.
Tezamen met SNB en in overleg met de aandeel-
houdende waterschappen heeft HVC mogelijkheden 
verkend om vliegas te leveren aan een fosfaatproducent 
die beschikt over de techniek om fosfaat ook uit 
vliegas terug te winnen. Naar verwachting kan in 2016, 
na realisatie van de hiervoor benodigde productie- 
installatie, de terugwinning starten. 

Van de materialen die naar 
het afvalbrengstation worden 
gebracht, is 85% direct 
herbruikbaar.
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“Sommigen denken: ach, het komt toch op de grote hoop”

“Ik zorg dat alles wat mensen brengen goed gescheiden wordt. Dat doe ik bij het brengstation Molletjesveer in 
Westknollendam. De wettelijke eis is dat we achttien monostromen scheiden voor hergebruik. Er zijn bijvoorbeeld 
drie bakken voor hout – schoon, geverfd of vervuild – en hard kunststof wordt apart gehouden van zacht kunststof. 
Voor toezicht op goede afvalscheiding heb je professionele medewerkers nodig, en die heb ik.
Ik werk hier sinds de opening in 2013. Daarvoor heb ik acht jaar bij de telefonische klantenservice gezeten. 
Met klanten omgaan vind ik leuk, en bij het brengstation kan ik zelf zien of ze mijn uitleg begrijpen. Sommigen 
denken: ach, het komt toch op de grote hoop. Dan vertel ik dat zo veel mogelijk recyclen goed is voor het milieu. 
Dan snappen ze het nut van afvalscheiding. Mensen die hier vaker komen, weten wat waar hoort en hebben hun 
spullen in de auto al ingedeeld.”

Dympfna Le Feber  beheerder afvalbrengstation 
Molletjesveer (Zaanstad)
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Energie
Met het bedrijfsonderdeel Energie richt HVC zich op 
het duurzaam opwekken van energie uit verbranding 
van restafval en uit andere duurzame bronnen en op 
het ondersteunen van de aandeelhouders bij projecten 
voor duurzame energievoorziening.

Doelstellingen
HVC is verantwoordelijk voor de operationele 
activiteiten op het gebied van afval(water)beheer 
en duurzame energie, tegen een zo hoog mogelijk 
rendement en zo laag mogelijke kosten. Met deze 
activiteiten levert HVC een bijdrage aan de klimaat-
doelstellingen van de aandeelhouders.

Binnen HVC is Energie verantwoordelijk voor het 
beheer van onder meer twee afvalenergiecentrales, 
een composteringsinstallatie, warmtenetten, installaties 
voor zonne- en windenergie, een vergistingsinstallatie, 
een bio-energiecentrale (BEC) en een slibverwerkings-
installatie.

Realiseren van de doelstellingen
De energie-activiteiten van HVC betreffen:

 ■ het verbranden van reststromen afval en slib 
voor de productie van elektriciteit en warmte;

 ■ het vergisten van gft voor de productie van groen 
gas en compost;

 ■ het opwekken van duurzame energie, onder andere 
uit wind, zon en biomassa;

 ■ het faciliteren van initiatieven van onze aandeel-
houders voor duurzame energieopwekking.

 
De totale energie productie in 2013 is afgenomen ten 
opzichte van 2012. De brand in de BEC en de storing 
met de generator in Dordrecht vormden hiervoor de 
belangrijkste oorzaak. Bij de andere duurzame bronnen 
is in 2013 wel een groei gerealiseerd. Dit komt door 
de stijging van het aantal aansluitingen bij de warmte-
netten, de groei van de windproductie, de verbeterde 
resultaten van de vergisters en de toename van 
zonnecellen. Bij de herijking van de strategie in april 
2013 is besloten om grootschalige investeringen 
te temporiseren. 

Het verbranden van reststromen afval
Het restafval van de aandeelhoudende gemeenten 
zetten we om in elektriciteit en warmte. Dit gebeurt in 
de afvalenergiecentrales (AEC). Teneinde de capaciteit 
van onze installaties optimaal te benutten verbranden 
we ook geïmporteerd afval, vooral uit Groot-Brittannië, 
waar anders dit afval zou worden gestort. 
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Deze grafiek presenteert de energie die gebruikt

wordt in het productieproces van HVC. In 2013 was 

dat 14 PJ. Meer dan de helft betreft duurzame

bronnen.

Vanaf 2013 is de scope van de geproduceerde 

duurzame energie uitgebreid met de productie uit 

niet-geconsolideerde deelnemingen, naar rato van 

het aandeel van HVC. Voor 2013 betreft dat de 

groengasproductie van natuurgas Overijssel 

(0,2 mln m3 groen gas) en de opbrengst van 

de windmolen bij Sortiva (5 GWh).
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Het plaatsen van een windturbine op land is op dit 
moment wel aantrekkelijk vanwege de SDE-subsidie, 
maar gemeenten zijn daar vooralsnog terughoudend 
in vanwege de weerstand tegen windmolens op land. 
Samen met een aantal gemeenten en waterschappen 
onderzoeken we of de plaatsing van windmolens op 
land mogelijk is op daarvoor in aanmerking komende 
locaties.

Zonne-energie
In Nederland hebben we 37 projecten ontwikkeld 
voor het opwekken van zonne-energie op daken van 
agrariërs. Ook helpen we gemeenten die zonnepanelen 
willen plaatsen op gemeentelijke gebouwen. 
In Zwijndrecht is daar een start mee gemaakt door 
de gemeentelijke panden die minder dan 15.000 kWh 
gebruiken, uit te rusten met zonnepanelen. 
In Dordrecht worden scholen en gymzalen voorzien 
van zonnepanelen. De fi nanciële rentabiliteit hangt 
samen met twee factoren: de energiebelasting, die 
lager wordt naarmate het energieverbruik toeneemt, 
en met de subsidie die de overheid verstrekt voor het 
plaatsen van panelen. In januari 2014 is de Zonatlas 
gelanceerd. Hiermee kunnen inwoners en bedrijven 
in één oogopslag zien of hun dak geschikt is voor het 
opwekken van zonne-energie. De atlas is te vinden 
via www.zonatlas.nl/regio-alkmaar. De kaart is mede 
mogelijk gemaakt door HVC.

Warmtenetten
Via een warmtenet kan met duurzame warmte in 
de warmtebehoefte van bedrijven en huishoudens 
worden voorzien. HVC beheert warmtenetten in 
Alkmaar, Heerhugowaard, Zaanstad en Broek op 
Langedijk en legt nieuwe warmtenetten aan in 
Dordrecht en Alkmaar, gekoppeld aan de AEC’s. 
Voor het aansluiten van huishoudens op het warmtenet 
werken we samen met onder andere woningcorporaties.

Faciliteren van initiatieven voor duurzame 
energieopwekking 
Sommige gemeenten nemen zelf initiatieven voor 
de opwekking van duurzame energie, maar veel 
gemeenten vragen HVC om gewenste initiatieven 
te organiseren en te beheren.

Collectief eigenaarschap
Collectief eigenaarschap van wind- en zonne-
installaties door huishoudens ziet HVC als een kansrijke 
ontwikkeling voor de toekomst. Gemeenten kunnen 
hierin een belangrijke rol vervullen, omdat inwoners 
vaak meer vertrouwen hebben in de intenties van 
gemeenten dan van commerciële partijen. 

Dankzij deze aanpak is er thans nauwelijks sprake meer 
van over capaciteit, maar van vollast, ondanks het feit 
dat het bedrijfsafval met ruim 10% en het afval van 
aandeelhouders met 5% afnam. Mede door de extra 
inkomsten vanuit de import hebben we de verhoging 
van het verbrandingstarief voor onze aandeelhouders in 
2013 kunnen beperken tot € 1 per ton. De combinatie 
van minder afval aanleveren en een licht gestegen tarief 
vertaalde zich in 2013 in een kostendaling voor onze 
aandeelhoudende gemeenten voor het verbranden van 
afval met bijna 5%. De gemiddelde kosten van afvalver-
branding per inwoner van het HVC-verzorgingsgebied 
liggen nu rond de € 17,50 per jaar.

Vrijwel alle geproduceerde elektriciteit levert HVC tegen 
kostprijs terug aan de aandeelhoudende gemeenten 
en waterschappen, die deze energie benutten voor 
de verwarming en verlichting van publieke ruimten, 
zoals gemeentehuizen en sportclubs, voor openbare 
verlichting, en voor pompen en gemalen.

Het vergisten van gft voor de productie 
van groen gas en compost
De vergistinginstallatie in Middenmeer om groen gas 
uit gft te produceren is in 2012 opgeleverd en het 
proces van gasproductie is in 2013 in belangrijke mate 
geoptimaliseerd. Het groene gas leveren we als proef 
aan één aandeelhoudende gemeente terwijl de rest via 
het netwerk aan Gasterra wordt geleverd. Het residu uit 
de vergistingsinstallatie wordt ontwaterd en vervolgens 
gecomposteerd. 

Windenergie
De overheidsdoelstelling van 14% duurzame energie 
in 2020 is niet haalbaar zonder energie uit wind op zee. 
In dat kader hebben onze aandeelhouders enkele jaren 
geleden besloten om via HVC te investeren in twee 
windparken op zee: Gemini en Trianel Windpark Borkum 
West II. In het kader van de hiervoor genoemde 
temporisering wordt het huidige belang in het 
windpark Gemini van 10% niet uitgebreid. 

Financiering voor windpark Gemini rond
Project Gemini is een offshore windmolenpark van 
600 MW in Nederlandse Noordzee, dat naar verwachting 
in de zomer van 2017 commercieel operationeel zal zijn. 
Gemini heeft van tien inter nationale handelsbanken 
toezeggingen ontvangen voor een ‘senior secured 
construction’ en een lening van € 950 miljoen. Aan het 
park zijn als eigenvermogenverschaffers verbonden 
Northland Power Inc. (60%), Siemens Financial Services, 
(20%), Van Oord Dredging and Marine Contractors BV 
(10%) en HVC Zeewind BV (10%). De fi nanciering van 
het windpark is daarmee geborgd.
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Collectief eigenaarschap van 
huishoudens van windmolens en 
zonnecentrales ziet HVC als een 
kansrijke ontwikkeling voor de 
toekomst.

HVC is hierin ook een geschikte partij, omdat HVC 
geen winstoogmerk heeft en tegen zo laag mogelijke 
tarieven projecten kan realiseren.

HVC stimuleert en ondersteunt projecten in de 
gemeenten waarin inwoners kunnen participeren in 
een windmolen, zoals bij duurzame-energiecoöperaties 
in Den Helder en Alkmaar. Voor dergelijke projecten 
is de belangstelling groter dan de mogelijkheden 
om deze turbines te realiseren, vanwege het beperkt 
aantal geschikte locaties. Bij deze projecten kunnen 
we aandeelhoudende gemeenten met onze kennis 
en ervaring van dienst zijn.

Portfolio
HVC heeft, in opdracht van het Innovatieplatform 
van HVC-aandeelhouders, in 2013 een portfolio 
ontwikkeld met lokale duurzame-energieoplossingen. 
Het portfolio bevat, naast oplossingen voor windenergie 
en warmte, ook drie nieuwe producten op het 
gebied van zonne-energie waarmee we gemeenten 
en waterschappen bedienen zodat zij de kansen van 
de zon kunnen benutten. Veel daken van vastgoed 
in de gemeenten zijn te gebruiken voor het opwekken 
van zonne-energie en HVC kan inwoners (eventueel 
in coöperaties) faciliteren bij het opwekken van 
lokale duurzame energie.

Brand in de bio-energiecentrale
Op 21 juli heeft een brand in het turbinegebouw de 
bio-energiecentrale (BEC) stilgelegd. Uit onderzoek 
kwam naar voren dat de brand het gevolg is van een 
combinatie van een bedieningsfout en een technisch 
falen. De turbinegenerator is onherstelbaar beschadigd. 
Naar verwachting is de installatie eind oktober 2014 
weer volledig operationeel. In de tussentijd ligt de 
opwekking van energie stil. De geproduceerde energie 
van de BEC was tot 21 juli nagenoeg conform het 
jaarplan, maar de productie voor 2013 blijft steken 
op 119.675 MWh. Dat is 57% van het jaarplan. 
HVC is verzekerd tegen de schade en omzetderving, 
onder aftrek van een eigen risico. 

Geproduceerde koude en warmte
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Duurzame bedrijfsvoering
Op het gebied van duurzame bedrijfsvoering is 
HVC zich bewust van haar voorbeeldfunctie. 
Daarom onderzoeken we voortdurend nieuwe 
mogelijkheden voor verdere verduurzaming:

 ■ HVC gebruikt ongeveer 160 GWh energie 
uit eigen productie en heeft zich tot doel gesteld 
deze hoeveelheid tot 2016 met 15% te reduceren. 
Ruim 2,5% is inmiddels bespaard. HVC ontwikkelt 
projecten waarmee grote besparingen te bereiken 
zijn, zoals het benutten van warmte uit het verbran-
dingsproces in plaats van het verbranden van 
aardgas, en absorptiekoeling;
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 ■ bij het inzamelen van afval beoogt HVC een reductie 
op de CO2-uitstoot, door een effi ciëntere route-
planning en door overschakelen op het rijden op 
aardgas;

 ■ om de uitstoot van fi jnstof terug te brengen rijden 
34 bedrijfswagens waarvan 13 afvalinzamelwagens, 
op aardgas in plaats van op diesel;

 ■ de productie-installaties van chemieconcern DuPont, 
vlakbij de HVC-vestiging in Dordrecht, vragen veel 
energie in de vorm van stoom, die HVC produceert. 
In 2013 is daarom een stoomkoppeling van HVC naar 
DuPont aangelegd, die januari 2014 in gebruik is 
genomen. De rendementsverwachtingen zijn positief 
en de CO2-uitstoot van DuPont in Dordrecht neemt 
naar schatting met 30% af, een besparing van 
ruwweg 50.000 ton op jaarbasis; 

 ■ het vervoer van slib van de zuiveringsinstallatie naar 
de slibverwerker veroorzaakte geuroverlast voor de 
omgeving. HVC heeft daarom vrachtwagens met een 
gesloten systeem ontwikkeld en in gebruik genomen;

 ■ bij de AEC in Dordrecht is een van de vier 250 kW 
start-/stopcompressoren vervangen door een 132 kW 
toerengeregelde compressor. Het energieverbruik 
is hierdoor in een jaar met ruim 394.200 kWh 
afgenomen; 

 ■ in de beide remises in Dordrecht zijn de 
TL-armaturen vervangen door energiezuinige 
led verlichting met meer lichtsterkte. Per remise 
zijn nu 30 armaturen nodig in plaats van 70, 
en ze branden op tijdklokken. Het energiegebruik 
is gedaald van 225 kWh per etmaal naar 45 kWh 
per etmaal; 

 ■ het EpE-protocol (Enterprises pour l’Environnement) 
brengt de totale bijdrage van een organisatie aan 
broeikasgasemissies in beeld. Ook de branche-
organisatie voor afvalbedrijven (de Vereniging 
Afvalbedrijven) hanteert deze berekeningswijze 
voor de afvalbedrijven;

 ■ nieuwe leasecontracten sluiten we in principe alleen 
nog af voor auto’s met een A-label.

Recyclingprijs
In de afvalbranche hebben we in 2013 waardering 
geoogst voor onze inzet: op de jaarlijkse Afval-
conferentie die het ministerie van Infrastructuur & 
Milieu, de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD 
organiseren, is aan HVC de Runner-up Recyclingprijs 
2013 uitgereikt. Dit is de stimuleringsprijs voor milieu-
kwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) en een bijdrage aan een circulaire economie. 
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In het fi guur hiernaast wordt de netto CO2-bijdrage van 
HVC weergegeven. De HVC activiteiten brengen aan 
de ene kant CO2-emissies met zich mee (bijv. bij het 
verbranden, composteren en transport), aan de andere 
kant worden emissies vermeden door de productie van 
duurzame energie en het hergebruik van materialen. 
De vermeden emissie door HVC is groter dan de 
emissie van HVC zelf, in 2013 was dat verschil 26 kton. 
De vermeden hoeveelheid CO2 ligt circa 40 kton lager 
dan in 2012. Dat komt vooral doordat de BEC in het 
tweede halfjaar uit bedrijf was en door de storing in 
de generator in Dordrecht.

Overtredingen, ongevallen en signifi cante spills
Het afgelopen jaar zijn bij controlebezoeken door 
bevoegd gezag 32 overtredingen geconstateerd, 
waarvan 2 bij Energie en 30 bij Grondstoffen. De stijging 
ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door extra 
uitgevoerde controles en een hoger percentage 
overtredingen per controle. Bij energie betrof dat 
een overschrijding m.b.t. ‘onopgeloste bestanddelen’ 
in de monstername van de kade-put in Alkmaar. 
In Dordrecht betrof dat een aantal brandveiligheids-
zaken, die echter binnen de gestelde termijn zijn 
opgelost. Bij Grondstoffen betrof het met name 
overtredingen bij de inzamellocaties en afvalbreng-
stations met betrekking tot het Activiteitenbesluit. 
Dan gaat het om onderwerpen als drinkwaterinstallatie, 
bodem beschermende voorzieningen, afwijkingen in 
situatietekeningen of brandveiligheidsvoorschriften. 
Geen van deze geconstateerde overtredingen heeft 
geresulteerd in een boete.

In 2013 hebben binnen het bedrijfsonderdeel 
Grondstoffen 18 ongevallen met verzuim plaats-
gevonden. Dit is een verlaging ten opzichte van de 
22 in 2012. De oorzaken van de ongevallen zijn vrij 
divers, echter valt het aantal ongevallen met verzuim 
als gevolg van het in- en uitstappen van voertuigen en 
verzwikken tijdens werkzaamheden (totaal 7 ongevallen) 
op. Een deel van de ongevallen met verzuim zou te 
voorkomen zijn geweest als de LMRA (Laatste Minuut 
Risico Analyse) op een goede manier zou zijn toegepast. 
Het bewust zijn van het eigen handelen in situaties en 
daar naar handelen, juist ook als deze werkzaamheden 
meerdere malen per dag moeten worden uitgevoerd, 
kan bijdragen aan een verlaging van het aantal 
ongevallen. Daar wordt in 2014 dan ook extra aandacht 
aan besteed. Bij het bedrijfsonderdeel Energie hebben 
zich vier ongevallen voorgedaan, waarvan twee in 
Alkmaar, één bij de compostering en één in Dordrecht. 
Het betrof o.a. een chauffeur die bij de verlading kalk in 
het gezicht kreeg. Bij de Staf hebben twee ongevallen 
plaatsgevonden met verzuim.
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Er zijn in 2013 geen signifi cante spills geweest.

Na het dodelijk ongeval in 2012 heeft HVC een extern 
onafhankelijk onderzoekbureau opdracht gegeven het 
ongeval te onderzoeken. De adviezen van dit bureau 
zijn in 2013 geïmplementeerd. Gelijktijdig heeft een 
onderzoek door de Inspectie SZW plaatsgevonden. 
Dit laatste onderzoek leidt in 2013 tot een geldboete.
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“Prachtig dat we mensen gas terug kunnen geven voor hun gft”

“Sinds begin 2012 ben ik locatieleider, maar ik kwam 1996 bij HVC als medewerker compostering. De laatste 
tijd is er veel veranderd. Inhoudelijk is het werk anders dan voorheen. Dat heeft veel met de nieuwe technologie 
te maken, want sinds twee jaar hebben we vergisters voor gft. Daar halen we biogas uit om aardgas van te maken. 
Dat vind ik een mooi proces. Het is prachtig dat we mensen die hun gft inleveren, daar gas voor terug kunnen 
geven. Composteren blijven we ook doen, maar vooral voor de akkerbouw. En ook voor mensen in de buurt. 
Eenmaal per jaar houden we de compostdag, dan kunnen mensen gratis compost komen halen voor hun tuin. 
Met dat gas en die compost stimuleren we dat mensen hun gft goed scheiden, want er zit nog steeds te veel gft 
in het restafval.”

André Bout locatieleider Middenmeer/Purmerend
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10 Deelnemingen

De belangrijkste deelnemingen - Natuurgas Overijssel 
BV, Cyclas VOF en Sortiva BV - zijn nauw verweven met 
het operationele proces van HVC. Daarnaast zijn er 
andere deelnemingen die van invloed zijn. De relatie 
met de activiteiten van HVC wordt hieronder toegelicht. 
Een volledig overzicht van deelnemingen van HVC is 
opgenomen in de jaarrekening.

Algemeen
Een deelneming vormt voor HVC één van de mogelijk-
heden in het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. 
Criteria voor het aangaan van een deelneming zijn:

 ■ de activiteiten van de deelneming moeten passen 
binnen de missie en visie van HVC;

 ■ de deelneming heeft een welomschreven 
doelstelling die duidelijk maakt welke belangen 
de deelneming dient, hoe die worden geborgd 
en wat daarvoor de taak voor de deelneming is;

 ■ de deelneming moet in staat zijn om een rendement 
te behalen op zijn producten of diensten, passend 
bij de risico’s die met de ondernemingsactiviteiten 
gepaard gaan en waarbij de (fi nanciële) continuïteit 
van de deelneming wordt gewaarborgd.

Er vindt periodieke toetsing plaats of de doelstelling 
van de deelneming is gerealiseerd. Als de doelstelling 
is gerealiseerd kan HVC als aandeelhouder uittreden. 
Indien de taak echter van blijvende aard is dan kan 
de deelneming voor langere tijd in stand blijven.

Beheer van deelnemingen
HVC is actief betrokken bij benoemingen van 
bestuurders in de deelneming. Voor iedere deelneming 
is een lid van het directieteam aangewezen als verant-
woordelijke voor het beheer van de deelneming. 
HVC ziet als aandeelhouder er op toe dat het in 
deelnemingen geïnvesteerde vermogen op 
verantwoorde wijze wordt beheerd. 

Naast een gezonde vermogenspositie speelt ook goed 
risicobeheer een belangrijke rol bij de continuïteit van 
de deelneming. Deelnemingen worden blootgesteld 
aan ondernemingsrisico’s op strategisch, operationeel, 
fi nancieel en wet- en regelgevinggebied. HVC als 
aandeelhouder toetst het risicomanagementbeleid 
van de onderneming. Dit betekent dat de deelneming 
periodiek rapporteert over de belangrijkste risico’s, 
deze voor zover mogelijk kwantifi ceert en de getroffen 
beheersmaatregelen toelicht. Daarnaast vormt risico-
management een vast agendapunt bij periodieke 
overleggen met de deelneming. 

Natuurgas Overijssel
In Zwolle exploiteren ROVA en HVC een vergistings-
installatie die jaarlijks circa 45.000 ton gft-afval tot groen 
gas en compost verwerkt. Het groen gas wordt na 
opwerking bijgemengd in het hogedruk aardgasleiding-
net. Het is voor het eerst dat dit in Europa gebeurt. 

Net als in Middenmeer is de gasopwerking in 2013 
geoptimaliseerd. Invoeding in het hogedruknet 
stelt hoge eisen. De productie bedroeg in 2013 ruim 
1 miljoen m3, goed voor de jaarlijkse gasbehoefte van 
circa 700 huishoudens. In 2014 ligt de focus op een 
beperking van afvalwaterstromen.

Cyclas 
HVC werkt samen met Feniks Recycling BV in 
VOF Cyclas. Cyclas zorgt voor de afzet van de 
restproducten die vrijkomen bij de verbranding 
van afval, zoals bodemas en metalen.

Belang deelnemingen*

(x € 1.000)

Overige activa

 Participatie in wind op zee

 Overige deelnemingen
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15
47

Belang deelnemingen in verhouding tot totale 

balanswaarde (€ 1,030 miljoen).

45.000
ton gft-afval wordt jaarlijks tot groen gas en 

compost verwerkt bij Natuurgas Overijssel.
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Sortiva
Sortiva is in 1998 opgericht als dochteronderneming 
van HVC en GP Groot. Aanvankelijk richtte Sortiva zich 
op de verwerking van grof huishoudelijk afval. In 2005 
brachten beide moederbedrijven al hun recycling-
activiteiten onder in Sortiva. Nu verwerkt Sortiva 
afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor 
hergebruik. Door dat op een milieubewuste manier te 
doen, draagt Sortiva bij aan een duurzame samenleving. 
Afvalstoffen als sloophout, asfalt, betonpuin, kunststof 
en papier krijgen via recycling een nieuwe bestemming 
als grond-, bouw- of brandstof. 

KoreNet
KoreNet BV is een samenwerkingsverband tussen 
de bedrijven Recycling Centrale Korevaar BV en HVC. 
In Groot-Ammers hebben wij de beschikking over een 
bedrijfsterrein van circa 3,5 ha groot met een weegbrug, 
sorteerlijn, puin verwerkingslocatie e.d. Bij KoreNet 
wordt het grof huishoudelijk afval van onze aandeel-
houdende gemeenten in de regio Dordrecht verwerkt. 

Zavin
Het aandeel in Zavin CV is verworven in het kader van 
de overname van de activiteiten van de gemeenschap-
pelijke regeling Gevudo bij haar toetreding tot HVC. 
Zavin beheert een verbrandingsinstallatie voor specifi ek 
ziekenhuisafval, de enige in Nederland, waarin behalve 
HVC ook Sita en AVR-Van Gansewinkel deelnemen. 
Laatstgenoemde partijen zijn de belangrijkste aanbieders 
van specifi ek ziekenhuisafval. De installatie staat direct 
naast de afvalenergiecentrale van HVC in Dordrecht.

Tedcor
Tedcor is als afvalinzamelbedrijf actief in Zuid-Afrikaanse 
townships. HVC heeft gekozen voor deze participatie 
met het oog op het maatschappelijke belang van de 
activiteiten van Tedcor, een rendabele onderneming. 
Het risico voor HVC is beperkt tot het bedrag van 
de participaties. HVC adviseert over toekomstige 
ontwikkelingen rond het afvalbeheer.

Biocomp
Sinds 2011 draagt HVC bij aan de ontwikkeling van 
Biocomp, dat op duurzame wijze compost produceert 
in de vallei van Kathmandu, Nepal. De activiteiten 
omvatten de hele keten van inzamelen tot composteren 
en lokale afzet van compost aan boeren ter vervanging 
van kunstmest. Deze benadering voegt waarde toe 
aan de lokale landbouw, creëert werkgelegenheid 
en reduceert CO2. HVC adviseert op afstand over de 
inrichting van het proces.

Energiecoöperatie Dordrecht 
Steeds meer gemeenten willen duurzame lokale 
energieprojecten en energiebesparing bij huishoudens 
en bedrijven realiseren. Om de ambitieuze energie-
doelstellingen van de gemeenteraad te realiseren, 
richtten de gemeente Dordrecht en HVC op 6 juli 2012 
de Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) op, elk 
participerend voor 50%. 

Derden kunnen op termijn participeren in duurzame 
projecten en lokale partners kunnen bijdragen aan de 
levering van de producten en diensten. Ook bewoners 
kunnen op termijn participeren in de energieprojecten, 
bijvoorbeeld door te investeren in wind- en zonne-
energie. De gemeente en HVC accepteren een beperkt 
rendement waardoor marges binnen de coöperatie 
blijven en er op basis van het revolving-fundprincipe 
nieuwe energieprojecten kunnen worden gerealiseerd. 

Energiezorg 
NV Afvalzorg en HVC werken samen in Energiezorg BV 
met als doel gezamenlijk duurzame energieproductie-
middelen te ontwikkelen en exploiteren op de diverse 
stortlocaties van Afvalzorg.

11 Omgaan met risico’s 

Risicobeheer 
Deze paragraaf beschrijft de voor HVC relevante risico’s, 
uitgaande van de actuele situatie, zowel in- als extern. 
Risicomanagement is een integraal onderdeel van de 
bedrijfsvoering van HVC. Met deze inbedding is het 
mogelijk om bij besluitvorming eventuele risico’s op 
juiste wijze te wegen. Het afgelopen jaar is het 
risicobeheer van HVC verder verbeterd. De interne 
controle wordt naar een hoger niveau gebracht en de 
systematische analyse van strategische risico’s wordt 
versterkt. Mede met het oog hierop is eind 2013 een 
risicomanager geworven. 

Deze paragraaf start met een toelichting op 
de principes en methode van het risicobeheer. 
Vervolgens wordt ingegaan op de belangrijkste 
risico’s van HVC. 

Principes en methode
Het risicobeheer van HVC kent als uitgangspunt dat de 
lijn primair verantwoordelijk is. De decentrale structuur 
waarin bedrijfsonderdelen meer verantwoordelijkheden 
kennen, brengt ook de lijnverantwoordelijkheid voor het 
eigen risicobeheer met zich mee. Op centraal niveau 
worden beleidskaders opgesteld, vindt ondersteuning 
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plaats en worden de bedrijfsonderdelen gevraagd 
en ongevraagd van advies voorzien. 

Risicobeheer is per defi nitie toekomstgericht. 
Het richt zich op het tijdig identifi ceren van risico’s 
bij het realiseren van doelen en op maatregelen 
die deze risico’s mitigeren. Een voorbeeld van een 
mitigerende maatregel in dit verband is de afgesloten 
bedrijfsschadeverzekering voor de BEC, die HVC 
het afgelopen jaar heeft aangesproken. 

Risicobeheer is een cyclisch proces van vier basis-
stappen (zie onderstaande fi guur ‘Het proces van 
risicobeheer’): identifi ceren, analyseren, nemen 
van maatregelen (beheersing), en monitoren en 
rapporteren. Veranderende (inzichten in) interne en 
externe factoren en veranderende organisatiedoelen 
hebben invloed op de inschatting en priorisering van 
risico’s.
 
Niet alle risico’s hebben eenzelfde prioriteit. 
Zogenaamde ‘strategische’ risico’s raken de realiseer-
baarheid van de belangrijkste doelstellingen van HVC, 
raken mogelijk heel HVC en de continuïteit van het 
bedrijf. Hieronder vallen bijvoorbeeld risico’s als nieuwe 
wet- en regelgeving die leidt tot inperking van bepaalde 
vormen van afvalverwerking.

‘Operationele’ risico’s raken de dagelijkse processen. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld risico’s die te maken 
hebben met continuïteit en uitval van productie-
middelen, veiligheid en geautomatiseerde systemen.

Financiële risico’s betreffen bijvoorbeeld de liquiditeit, 
de ontwikkeling van rentetarieven en fi scale 
aangelegen heden, maar ook de representativiteit 
van de fi nanciële verslaggeving. 

Doel van risicobeheer
Het risicobeheer van HVC is gericht op het verschaffen 
van een redelijke mate van zekerheid ten aanzien van 
de realiseerbaarheid van ondernemingsdoelstellingen, 
de beheersing van risico’s in bedrijfsprocessen, 
de betrouwbaarheid van de fi nanciële verslaglegging 
en de naleving van relevante wet- en regelgeving. 
Hoofddoel daarbij is continuïteit van de organisatie. 
Bij het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen met 
een onzekere uitkomst worden de risico’s overwogen 
alvorens tot een besluit wordt gekomen. Sommige 
risico’s, zoals de kans op zeer ernstige ongevallen, 
zijn echter nimmer acceptabel.

De organisatie van het risicobeheer
HVC is zich ervan bewust dat voor sommige activiteiten 
een meer integrale benadering van het risicobeheer 
wenselijk is. Zo is in 2013 is een vervolg gemaakt met 
de versterking van het risicobeheer rond fi nanciële 
rapportages. 

Het lijnmanagement dat verantwoordelijk is voor 
de beheersing van risico’s ten aanzien van de eigen 
processen, wordt ondersteund door staffuncties als 
control, juridische zaken, KAM en risicomanagement. 
De derde lijn is de (externe) auditor. De directie van 
HVC is eindverantwoordelijk voor het risicobeheer. 

Het proces van risicobeheer
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Hierop wordt toezicht gehouden door de raad van 
commissarissen, met advisering door de audit-
commissie.
 
Om de kwaliteit van het risicobeheer te borgen zal 
het risicobeheer in 2014 worden gebaseerd op de 
fundamenten van het COSO-ERM model en de 
ISO 31000 richtlijn.

Toprisico’s
In het najaar van 2013 heeft de directie tezamen met 
de raad van commissarissen een strategische risico-
identifi catie uitgevoerd en besproken. Hieronder volgt 
een samenvatting van de voor HVC belangrijkste risico’s. 

Strategische risico’s
Op basis van keuzes in het verleden is ten behoeve 
van de organisatie van het afvalbeheer langjarig en 
kapitaalintensief geïnvesteerd in onder meer 
afvalenergie centrales. Indien door veranderende 
maatschappelijke wensen (grondstoffenbeleid) het 
aantrekkelijk is om bij te sturen, kan er spanning 
ontstaan vanwege de actuele wensen en verwachtingen 
en fi nanciële consequenties van eerdere keuzes. 
Beheersing van zo’n mogelijke mismatch vindt plaats 
aan de hand van een transparante dialoog tussen 
aandeelhouders, raad van commissarissen en directie 
over de toekomstige strategische kaders.

In relatie tot het vorenstaande bestaat er een risico 
van onderbezetting van de afvalenergiecentrales. 
De ambitie om grondstoffen uit afval te hergebruiken 
en de daaraan verbonden vermindering van de 
hoeveelheid huishoudelijk restafval, vergroot dit risico, 
mede gelet op mogelijke toekomstige onzekerheden 
rond het afvalaanbod uit import. De strategische 
herijking en de in dat kader doorgerekende afval-
aanbodscenario’s sterken de overtuiging dat de 

komende jaren voldoende mogelijkheden aanwezig 
zijn voor een verantwoorde exploitatie van de AEC’s.

Een strategisch risico van juridische aard, is de 
mogelijkheid van een wijziging van wet- en regelgeving 
die een beperking inhoudt van de exploitatiemogelijk-
heden van de (verwerkings-)installaties van HVC of die 
leidt tot een verslechtering van de positie van HVC, 
bijvoorbeeld door een gewijzigd subsidiebeleid of 
door de introductie van een verbrandingsbelasting. 
Deze laatste maatregel en veranderend buitenlands 
afvalbeleid beïnvloeden de concurrentiepositie van 
Nederlandse afvalenergiecentrales bij import van afval.

Operationele risico’s
HVC heeft diverse IT-systemen. Door het koppelen van 
de verschillende bedrijfskritische systemen en aandacht 
voor interne controle van ICT gesteunde processen 
tracht HVC de risico’s te reduceren dat deze variëteit 
een bedreiging vormt voor doelstellingen als 
operational excellence. 
Afgelopen jaar heeft HVC te maken gehad met de 
realisatie van twee zogenaamde high-impact-low- 
probability risico’s, waarvan één de brand in de BEC 
betrof. Een zeldzame opeenvolging van gebeurtenissen 
kan, zoals bij de BEC, leiden tot grote schades en 
langdurige uitval. Optreden van dergelijke incidenten 
is zeer onwaarschijnlijk. HVC heeft een uitgebreide 
analyse uitgevoerd, op basis waarvan - gesteund 
door externe experts, verbeterprogramma’s zijn 
geïmplementeerd.

Een centraal onderdeel van het beleid van HVC richt 
zich op het voorkomen van veiligheidsincidenten. 
Ter beheersing van veiligheidsrisico’s bestaan een 
veelheid aan programma’s. Voorbeelden zijn het in 
oktober gestarte programma ‘Maak je hart voor 
veiligheid’ en het HVC brede incidentenmanagement-

Besturing van en toezicht op het risicobeheer
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en Juridische Zaken)

3. Directie, 
(externe) Audit & RvC
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systeem dat vrijwel alle incidenten registreert en 
leereffecten bevordert.

Financiële risico’s
Ondanks dat het risico van een te lage solvabiliteit 
zeer beperkt is, betreft dit een risico-aspect dat gelet 
op de fi nanciële verbondenheid van de aandeelhouders 
met HVC altijd een nadere toelichting vraagt. 
Sinds de oprichting van HVC hebben de aandeel-
houders gekozen voor een fi nancieringsstructuur 
van HVC die in belangrijke mate is gebaseerd op 
garantstelling voor externe leningen teneinde de 
kapitaallasten, en daarmee de tarieven, zo laag mogelijk 
te houden. Financierbaarheid en kapitalisering zal de 
komende jaren een belangrijk aandachtsgebied blijven.

Het grootste deel van de leningenportefeuille betreft 
langlopende leningen. Financiering van de afvalenergie-
centrales vond plaats met leningen die een kortere 
looptijd hebben dan de afschrijvingsduur van de 
installaties. Hiertoe ontstaat het risico dat renteniveaus 
van deze leningen op het moment van herfi nanciering 
hoger liggen dan op het moment van investering. Dit 
risico wordt niet met fi nanciële instrumenten beheerst.

HVC hanteert een op conservatieve uitgangspunten 
gebaseerde middellange termijn strategie voor verkoop 
van opgewekte elektrische energie. Er is een 
neerwaartse trend van elektriciteitsprijzen op de 
energiemarkt zichtbaar. Dat geeft druk op de 
meer jarenprognoses van HVC. HVC onderzoekt 
mitigerende maatregelen.

In 2013 kwam een einde aan de landelijke overcapaciteit 
in de AECs door de import van afval. Dit had tevens 
licht herstellende prijzen tot gevolg. De mix in herkomst 
en prijzen van afval zijn door deze trend gewijzigd. 
Mede in het kader van de strategieherijking in 2013 zijn 
de effecten en risico’s van deze mixverandering 
doorgerekend. Hieruit kwam naar voren dat dit risico 
voor HVC, gegeven de gehanteerde uitgangspunten, 
voldoende gemitigeerd is. 

Op de balans van HVC staan diverse activa. Wijzigingen 
in de kernvariabelen van onderliggende business cases 
kunnen de toekomstige resultaten beïnvloeden, 
waardoor in sommige gevallen een waardevermindering 
plaats kan vinden. Voor het merendeel van de activa 
geldt dat deze verbonden zijn met langlopende 
contracten, waardoor feitelijke risico’s zijn beperkt. 
De vertegenwoordiging van HVC bij deelnemingen 
vindt plaats door de directie, het organisatorisch beheer 
valt samen met de personele organisatie van HVC. 

HVC kent enkele buitenlandse activiteiten, maar de 
voor HVC relevante geldstromen in buitenlandse valuta 
en bijbehorende koersschommelingen zijn minimaal. 

Een zeer groot deel van de omzet wordt gerealiseerd 
door dienstverlening aan de aandeelhouders. 
Deze vorderingen kennen de facto geen kredietrisico. 
Ten aanzien van vorderingen op private partijen geldt 
dat het grootste gedeelte van de bedrijfsafval-
leveranciers middels automatische incasso betaalt. 
HVC onderkent het belang van een actief krediet-
management, zeker indien de blootstelling aan 
kredietrisico’s verandert. 

12 Vooruitblik 2014

De bedrijfseconomische omstandigheden blijven ook 
in 2014 lastig. Naar verwachting zal de hoeveelheid 
huishoudelijk afval van de aandeelhouders afnemen. 
De opbrengsten uit energie staan onder druk als 
gevolg van de dalende tendens in de energieprijzen.
Als gevolg van de indexering van de tarieven is de 
verwachting dat per saldo de omzet licht zal toenemen 
ten opzichte van 2013.

De effecten van het in 2012 afgekondigde ombuigings-
programma zijn echter duidelijk merkbaar in de 
resultaten over 2013 en zullen in 2014 verder toenemen, 
met name bij het bedrijfsonderdeel Grondstoffen. 
HVC verwacht de opgaande lijn in 2014 verder 
zichtbaar te maken door break-even te draaien. 
Voor 2014 worden investeringen geraamd ten bedrage 
van € 43 miljoen voor vervangingsinvesteringen en 
modifi caties aan bestaande activa, alsmede 
investeringen samenhangend met het warmtenet in 
Dordrecht. Overige omvangrijke nieuwe investeringen, 
behoudens het verschaffen van eigen vermogen bij 
‘fi nancial close’ van het project Gemini zijn niet voorzien. 
Een centraal thema in 2014 is uitvoering van het project 
‘Inzamelen op Maat’, in overleg met de gemeenten 
waar HVC zorgdraagt voor afvalinzameling.

HVC onderkent het belang van 
een actief krediet management 
indien de blootstelling aan 
kredietrisico’s signifi cante 
proporties aanneemt. 
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Personalia directie en
raad van commissarissen

Directie

ir. W.C.H. (Wim) van Lieshout MBA
Algemeen directeur
Benoemd op 1 maart 2005

 

Raad van commissarissen

Prof. drs. A (Arie) Verberk
President-commissaris Persgroep Nederland
President-commissaris Ontwikkelingsmaatschappij N.V. Oost
President-commissaris Koninklijke Nederlandse Munt
President-commissaris Innovation Quarter/Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuid-Holland 
Commissaris Nedstaal n.v.
Voorzitter bestuur Space Expo
Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
en enkele adviesfuncties

Ing. H. (Harmen) Akkerman
Wethouder Giessenlanden
Lid raad van toezicht Stichting Ontmoeting
Vorige functies:
Wethouder Gorinchem
Adviseur agrobusiness

Drs. S.H. (Simon) Binnendijk
Wethouder gemeente Schermer 
Leider van de gemeentelijke delegatie in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijnwest 
(betreft overleg over de invoering van de kaderrichtlijn water). Daarbij vertegenwoordiger van 
het HHNK-gebied 
Lid van de VNG-projectcommissie water 
Voorzitter van de stuurgroep landelijke benchmark riolering
Vorige functies:
Voorzitter bestuur Milieudienst Regio Alkmaar 
Medeoprichter en lid platform gemeenten en water (samen met het HHNK)
Lid van de VNG-commissie milieu en mobiliteit 
Wethouder gemeente Alkmaar 
Wethouder gemeente Heerhugowaard 
Voorzitter van de VVI-Alkmaar e.o. 
Voorzitter Raad van Commissarissen houdstermaatschappij GKHN (gaskop) 
Voorzitter bestuur WNK 
Vice-voorzitter bestuur GGD 
Voorzitter stuurgroep vormgeving regionale uitvoeringsdiensten (Regio Alkmaar)
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Ir. M.G.M. (Martien) den Blanken
Algemeen directeur NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
Voor het overige geen voor HVC relevante nevenfuncties

Mr. J.C. (Jacques) Dekker
Diverse (interim)management- en adviesopdrachten, zowel in de publieke als in de private sector
Diverse lidmaatschappen van algemene en dagelijkse besturen op het gebied van fi nanciën, 
economische ontwikkeling, zorg, volkshuisvesting, waterbeheer en sport 
Diverse lidmaatschappen van raden van toezicht, verbonden aan maatschappelijke organisaties 
Vorige functie: 
Algemeen secretaris / directeur Kamer van Koophandel Hoorn

Ing. Ph. (Flip) van den Hoek
Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Flevoland
Voorzitter Raad van Commissarissen Landbouwwerktuigenfabriek Miedema

Drs. W.G. (Willem) Kooijman
Associate bij Hands On Consult
Lid Bestuur Stichting Pensioenfonds Holland Casino
Lid Raad van Commissarissen Ultra Centrifuge Nederland NV

Mr. J.H. (Hans) Oosters
Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Waddinxveen
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven
Voorzitter Vereniging Explosieven Opsporing (VEO)
Dagelijks bestuurslid Unie van Waterschappen
Bestuurslid Stichting Rioned

F.H. (Frank) Schreve
Voorzitter Raad van Toezicht van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam
Voorzitter van de Stichting Preferente Aandelen H.E.S. Beheer N.V.
Voorzitter van de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Voorzitter van de Stichting Waarborgfonds Sport
Vorige functies:
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Ten Cate N.V.
Voorzitter Raad van Bestuur van Heidemij/Arcadis
Voorzitter Raad van Bestuur van Rabobank International
Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij het beursgenoteerde fonds Fugro N.V.
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“Bij het wegen hoort ook administratie en controle” 

“Alle afvalstoffen die bij HVC worden aangeboden, moeten worden gewogen en geregistreerd. Dat doe ik al sinds 
1992, samen met mijn collega in Dordrecht. We hebben twee weegbruggen van 70 ton. Volle wagens gaan op de 
weegbrug om in te wegen. Na het legen wegen we ze opnieuw, en het netto gewicht registreren we in een 
weegprogramma met koppelingen voor de facturatie. Begeleidingsbrieven bij het afval en weegbonnen archiveren 
we. Er komt bij mijn werk dus ook veel administratie, controle en nazorg kijken.
Dat de nadruk van HVC op hergebruik ligt, is bij ons goed te merken. De verbrandingslijnen zijn erop aangepast. 
Het scheelt voor de temperatuur in de oven veel of er natte fractie in gaat of hoogcalorisch afval zoals bijvoorbeeld 
plastic, dat veel meer hitte oplevert bij verbranding. Het afval moet goed gemengd worden voor een gelijkmatige 
temperatuur. Vroeger was de samenstelling van afval anders en was het risico op temperatuurschommelingen 
kleiner.”

Arif Karacaoglan  weegbrugoperator afvalenergiecentrale 
Dordrecht
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Corporate governance

De Nederlandse corporate-governancecode is een gedragscode voor 
beursgenoteerde bedrijven. Deze code heeft als doel de transparantie in 
de jaarrekening, verantwoording aan de raad van commissarissen te verbeteren 
en de zeggenschap en bescherming van aandeelhouders te versterken. 

HVC is geen beursgenoteerde onderneming en dus niet 
verplicht de corporate-governancecode toe te passen. 
Toch onderschrijven wij het belang van openheid en 
transparantie van deze code. Daarom past HVC die 
vrijwillig toe.

Op enkele onderdelen is de code niet van toepassing. 
Alle voor HVC relevante bepalingen zijn geïmplemen-
teerd, behoudens gemotiveerde afwijking, en worden 
vermeld op extranet.
De corporate-governancecode heeft bij HVC gevolgen 
voor onder andere de reglementen voor de raad van 
commissarissen en de auditcommissie, de klokken-
luidersregeling en de statuten.

Structuur van de onderneming
NV HVC is een naamloze vennootschap naar 
Nederlands recht. Het bestuur en toezicht zijn 
gebaseerd op de structuurregeling. De vennootschap 
wordt bestuurd door de directie. Toezicht wordt 
uitgeoefend door een raad van commissarissen. Deze 
organen zijn onafhankelijk van elkaar. De vennootschap 
kent aandelen A en aandelen B. De aandelen A zijn 
geplaatst bij gemeenten en gemeenschappelijke 
regelingen van gemeenten. Deze gemeenten liggen 
in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland 
en Friesland. De aandelen B zijn per 11 januari 2010 
geplaatst bij aandeelhoudende waterschappen.

De formele relatie tussen de organen van de 
vennootschap – directie, raad van commissarissen 
en algemene vergadering van aandeelhouders – 
is vastgelegd in de wettelijke structuurregeling en 
de statuten. Daarnaast hebben aandeelhouders 
onderling afspraken gemaakt met het aangaan van 
de ballotageovereenkomst A en B, en hebben aandeel-
houders, raad van commissarissen en directie beleids-
afspraken gemaakt over de uitoefening van hun 
bevoegdheden, zoals in het kader van het bestuurlijk 
commitment bij het strategisch plan 2004, en de 
 besluitvorming tot fi nanciële herstructurering de 
dato december 2006 en december 2012.

Organisatie van de onderneming
Er is één statutaire directie voor de gehele 
onderneming. Dochterondernemingen worden 
bestuurd door de vennootschap, niet door natuurlijke 
personen. De operationele activiteiten van HVC 
zijn onderverdeeld in de segmenten ‘Grondstoffen’ 
en ‘Energie’. Deze segmenten worden operationeel 
georganiseerd binnen de gelijknamige bedrijfs-
onderdelen.

HVC: nutsbedrijf van en voor overheden
De aandeelhoudende overheden oefenen gezamenlijk 
de zeggenschap uit over HVC. Deze is gebaseerd op 
de statuten van HVC en op de als aandeelhouders-
overeenkomst fungerende ‘ballotageovereenkomst’. 
Op basis van nadere besluitvorming tussen de aandeel-
houdende overheden zijn afspraken gemaakt over de 
exploitatie, de strategie en de ontwikkelingsrichting 
van het bedrijf. De statuten bepalen dat (clusters van) 
aandeelhoudende overheden rechtstreeks vijf leden 
van de raad van commissarissen benoemen. Vier 
commissarissen benoemt de raad van commissarissen 
zelf, van wie één op voordracht van de centrale 
ondernemingsraad.

Naast de formele betrokkenheid van de aandeel-
houdende overheden als aandeelhouder en bij de 
raad van commissarissen zijn er verschillende vormen 
van overleg. Zo is er een Innovatieplatform dat bestaat 
uit bestuurders van de aandeelhoudende gemeenten 
en waterschappen. Het platform fungeert als sparring-
partner voor de directie voor ontwikkelingen op het 
terrein van duurzaamheid en innovatie. De focus ligt 
bij thema’s als CO2-reductie, energie en afval/grondstof. 
Er worden regelmatig kennismiddagen, symposia en 
workshops georganiseerd. Met kennisuitwisseling 
en discussie willen wij de samenwerking inhoudelijk 
versterken.
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Corporate-governancestructuur
Directie
HVC kent een eenhoofdige statutaire directie (‘directie’), 
die verantwoordelijk is voor het bestuur van de 
onderneming. De directie overlegt haar visie op de 
missie en de daaruit voortkomende doelstellingen 
van de onderneming aan de raad van commissarissen. 
Deze legt die ter vaststelling voor aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders.

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de bedrijfsstrategie die is opgedragen aan de 
bedrijfsonderdelen. In 2012 is de bedrijfsstructuur 
gewijzigd en zijn de bedrijfsonderdelen Energie, 
Grondstoffen, Strategie en Businessontwikkeling,
Financiën en Staf geformeerd. Implementatie hiervan 
vond begin 2013 plaats. De directie is ook verant-
woordelijk voor een transparant bestuur van de 
onderneming, zodat alle belanghebbenden een 
duidelijk inzicht hebben in de beslissingen en 
 besluitvormingsprocedures van de onderneming.

De directie vervult haar taken onder toezicht van de 
raad van commissarissen. Hierbij richt de directie zich 
naar de belangen van het bedrijf. Zij zorgt ervoor dat 
de raad van commissarissen tijdig over alle informatie 
en benodigde middelen beschikt om zijn taak behoorlijk 
te kunnen uitvoeren. Ook zorgt ze ervoor dat de raad 
van commissarissen en zijn individuele leden alle 
informatie die zij nodig hebben om als toezichthoudend 
orgaan van onze onderneming te functioneren, kunnen 
verkrijgen. De directie rapporteert over ontwikkelingen 
op het gebied van de bedrijfsactiviteiten aan de raad 
van commissarissen en de auditcommissie en bespreekt 
het interne risicobeheer- en controlesysteem met hen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid ligt bij de statutair 
directeur. Enkele functionarissen hebben een beperkte 
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel.

Gedragsregels
Binnen HVC gelden heldere gedragsregels die zijn 
vastgelegd in de bedrijfsreglementen. De naleving 
hiervan is onderdeel van de normale functievervulling. 
De leidinggevenden binnen de organisatie houden 
hier toezicht op. Medewerkers die onregelmatigheden 
melden of anderen helpen bij de melding daarvan, 
kunnen dit vertrouwelijk doen, zonder hun rechtspositie 
in gevaar te brengen. Meldingen die betrekking hebben 
op de directie worden gericht aan de voorzitter van de 
raad van commissarissen. HVC heeft daarvoor een 
klokkenluidersregeling vastgesteld en een vertrouwens-
persoon benoemd.

Beloning
Er is een beloningsbeleid voor de directie. Dit beleid is 
in 2005 vastgesteld door de algemene vergadering van 
aandeelhouders. De raad van commissarissen stelt de 
beloning van de directie vast op advies van de remune-
ratiecommissie en rekening houdend met de belonings-
systematiek zoals het ministerie van Financiën hanteert 
voor Staatsdeelnemingen.

Arbeidsovereenkomst met de directie
Met het oog op het belang van continuïteit in de 
directie is de algemeen directeur benoemd voor 
onbepaalde tijd.

Belangenverstrengeling
Elke vorm van belangenverstrengeling tussen HVC, 
directie, raad van commissarissen en functionarissen die 
namens HVC belangrijke transacties met derden kunnen 
aangaan, wordt zo veel mogelijk vermeden. In dat kader 
heeft ieder een integriteitsverklaring ondertekend en 
worden besluiten waarin een tegenstrijdig belang aan 
de orde is, ter goedkeuring voorgelegd aan de raad 
van commissarissen.

Intern risicobeheer- en controlesysteem
De directie is verantwoordelijk voor het interne 
risicobeheer- en controlesysteem van de onderneming 
en voor de beoordeling van de effectiviteit van dit 
systeem. De medewerkers control van de afdeling 
Financiën hebben een signalerende rol. 

Rapportages van de medewerkers control, de directeur 
Financiën en van de externe accountant over de 
kwaliteit van de fi nanciële processen en interne 
controles worden aan de directie voorgelegd en 
besproken met de audit commissie van de raad van 
commissarissen.
Het jaarverslag en de jaarrekening geven een nadere 
toelichting op het risicobeheer van HVC.

De raad van commissarissen
De raad van commissarissen is belast met het toezicht 
op het beleid van de directie en op de algemene gang 
van zaken in de vennootschap en de met haar 
verbonden onderneming.
Daarnaast geeft de raad van commissarissen de 
directie raad.

De raad van commissarissen heeft zijn functioneren 
vastgelegd in het reglement van de raad van 
 commissarissen. De raad van commissarissen evalueert 
onder andere de organisatiestructuur en het 
functioneren van de organisatie. 



63HVC jaarverslag 2013

CORPORATE GOVERNANCE

De verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering 
van zijn taken berust bij de raad van commissarissen 
als geheel.
De leden van de raad van commissarissen kunnen ten 
opzichte van de directie onafhankelijke standpunten 
innemen. De raad van commissarissen oefent zijn taken 
uit in het belang van onze onderneming en de daarmee 
verbonden zaken en zal daarvoor alle relevante 
belangen voor de onderneming laten meewegen.

Leden van de raad van commissarissen oefenen hun 
taak uit zonder mandaat en onafhankelijk van enig 
belang in het bedrijf. Zij behoren geen belang te 
ondersteunen zonder daarbij de andere belangen 
te laten meewegen. 

De corporate-governancecode schrijft voor dat in 
het verslag van de raad van commissarissen melding 
wordt gemaakt van afwijkingen van de best-practice-
bepalingen ten aanzien van onafhankelijkheid. 
Hieraan is gevolg gegeven door vermelding van de 
benoemingsregeling die bij HVC van toepassing is, 
op grond waarvan de meerderheid van de leden van 
de raad van commissarissen rechtstreeks door aandeel-
houders wordt benoemd. De raad van commissarissen 
is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen 
functioneren.

Benoeming, deskundigheid en samenstelling
Rekening houdend met de gewijzigde structuurregeling 
die per 1 oktober 2004 in werking is getreden, worden 
op grond van de statuten van de vennootschap, zoals 
hiervoor vermeld, vijf leden rechtstreeks benoemd door 
de aandeelhouders. Vier leden, onder wie de voorzitter, 
benoemt de raad van commissarissen zelf. De centrale 
ondernemingsraad heeft een versterkt aanbevelings-
recht voor één commissaris die wordt benoemd 
door de raad van commissarissen zelf. De raad van 
commissarissen heeft een profi el van zijn omvang en 
samenstelling opgesteld, daarbij rekening houdend met 
de aard en de activiteiten van de onderneming en de 
gewenste deskundigheid en achtergrond van zijn leden. 
Het profi el is te vinden op de website van HVC.

De raad evalueert periodiek het profi el en bespreekt het 
profi el met de Algemene Vergadering. Overeenkomstig 
de corporate-governancecode kan een commissaris 
maximaal twee keer worden herbenoemd. Bij eventuele 
herbenoeming wordt het functioneren van het 
betrokken lid van de raad van commissarissen expliciet 
aan de orde gesteld. Er wordt getracht situaties te 
vermijden waarin veel (her)benoemingen gelijktijdig 
plaatsvinden. De secretaris van de vennootschap staat 
de raad van commissarissen terzijde.

Voorzitter
De voorzitter van de raad van commissarissen stelt 
de agenda vast en zit de vergaderingen van de raad 
van commissarissen voor. Hij is verantwoordelijk voor 
het naar behoren functioneren van de raad van commis-
sarissen en van zijn commissies. De voorzitter initieert 
de beoordeling van het functioneren van de raad van 
commissarissen en de directie volgens de corporate-
governancecode. In lijn daarmee kan de voorzitter 
van de raad van commissarissen geen voormalig lid 
van de directie zijn.

Commissies van de raad van commissarissen
De raad van commissarissen heeft een auditcommissie 
en een remuneratiecommissie ingesteld. Een selectie- 
en benoemingscommissie is niet ingesteld. Selectie en 
benoeming worden door de raad van commissarissen 
integraal behandeld.

Auditcommissie
De auditcommissie voert haar taken uit volgens 
het reglement dat door de raad van commissarissen 
conform de voorschriften van de Nederlandse 
corporate-governancecode is goedgekeurd.
Taken die de auditcommissie voor de raad van commis-
sarissen uitvoert, zijn adviseren over en bewaken van:

 ■ de integriteit van de jaarrekening, de fi nanciering 
en fi nancieringgerelateerde strategieën;

 ■ de fi scale planning;
 ■ het functioneren van het risicobeheer- en controle-

systeem;
 ■ de toepassing van informatie- en communicatie-

technologie;
 ■ de verslaglegging inzake duurzaamheid.

Remuneratiecommissie
De commissie stelt een remuneratierapport op voor 
het bezoldigingsbeleid voor de statutair directeur. 
Zij doet een voorstel voor de bezoldiging van de 
directie. De algemene vergadering van aandeelhouders 
stelt het bezoldigingsbeleid vast.

Beloning
Voor de leden van de raad van commissarissen geldt 
een vergoedingsregeling die de algemene vergadering 
van aandeelhouders in 2009 heeft vastgesteld. 
De vennootschap verstrekt aan leden van de raad 
van commissarissen geen leningen of garanties.
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 
Voor verwerking van het voorstel tot resultaatbestemming / in € 1.000

ACTIVA
Noot 31-12-2013 31-12-2012

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 32 61
Goodwill 16.459 20.756

16.491 20.817

Materiële vaste activa 2

Gebouwen en terreinen 154.674 161.332
Machines en installaties 560.864 607.231
Andere vaste bedrijfsmiddelen 107.114 109.810
Niet aan de bedrijfsvoering dienstbare activa 7.482 7.482
Activa in ontwikkeling 11.403 9.514

841.537 895.369

Financiële vaste activa 3

Andere deelnemingen 62.841 54.532
Vorderingen op deelnemingen en participanten 11.886 12.164
Latente belastingvordering 3.009 3.228
Overige vorderingen 7.965 8.517

85.701 78.441

Vlottende activa

Voorraden 4 3.750 3.552

Vorderingen en overlopende activa 5 48.814 38.286

Liquide middelen 6 34.192 13.707

Totaal 1.030.485 1.050.172
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PASSIVA
Noot 31-12-2013 31-12-2012

Groepsvermogen 7

Aandeel vennootschap in groepsvermogen 63.248 68.213
Aandeel derden in groepsvermogen – 70 – 68

Voorzieningen 8

Latente belastingverplichtingen 12.489 14.489
Overige voorzieningen 4.591 9.112

17.080 23.601

Langlopende schulden 9

Schulden aan kredietinstellingen 763.559 782.792
Overige schulden 208 415

763.767 783.207

Kortlopende schulden 10

Schulden aan kredietinstellingen 112.165 105.332
Overige schulden en overlopende passiva 74.295 69.887

186.460 175.219

Totaal 1.030.485 1.050.172
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 
OVER 2013
in € 1.000

Noot 2013 2012

Netto-omzet 11 242.283 247.336
Overige opbrengsten 57.117 43.941

Som der bedrijfsopbrengsten 299.400 291.277

Kosten van grond- en hulpstoffen 12 25.557 26.402
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 92.650 96.358
Lonen, salarissen en sociale lasten 13 60.310 64.719
Afschrijvingen op vaste activa 14 73.851 70.667
Overige waardeveranderingen vaste activa 15 – 4.390
Overige bedrijfskosten 16 9.726 11.100

Som der bedrijfslasten 262.094 273.636

Bedrijfsresultaat 37.306 17.641

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 17 1.431 2.540
Rentelasten en soortgelijke kosten 18 46.144 46.315

– 44.713 – 43.775

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen – 7.407 – 26.134

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 19 393 3.985
Resultaat deelnemingen 20 2.077 2.663

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen – 4.937 – 19.486

Resultaat aandeel derden 3 – 1

Nettoresultaat na belastingen – 4.940 – 19.485
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN KASSTROMEN 
OVER 2013
in € 1.000

2013 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 37.306 17.641

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 73.851 72.866
Mutatie voorzieningen – 2.019 5.064
Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden – 198 – 953
Vorderingen – 10.528 – 1.061
Kortlopende schulden m.u.v. leningen – 592 11.425

60.514 87.341

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 97.820 104.982

Ontvangen interest 1.431 2.540
Ontvangen dividend 1.676 3.150
Betaalde winstbelasting – 1.388 – 66

1.719 5.624

Kasstroom uit operationele activiteiten 99.539 110.606

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa – – 278
Desinvesteringen in immateriële vaste activa – – 1
Investeringen in materiële vaste activa – 12.883 – 37.536
Desinvesteringen in materiële vaste activa 2.192 2.312
Verwerving van groepsmaatschappijen en deelnemingen – 10.507 – 3.169
Overige investeringen in fi nanciële vaste activa* – 3.139 – 5.264
Desinvesteringen in fi nanciële vaste activa 867 1.348

Kasstroom uit investeringsactiviteiten – 23.470 – 42.588

Vrije kasstroom 76.069 68.018

*  Bedragen 2012 en 2013 zijn exclusief de mutaties in de actieve belastinglatentie en de passieve belastinglatentie omdat deze correcties 

niet hebben geleid tot een kasstroom in 2012/2013.
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2013 2012

Vrije kasstroom 76.070 67.396

Opname leningen 79.500 63.536
Afl ossing leningen – 92.107 – 90.627
Betaalde interest – 43.031 – 46.315

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten – 55.638 – 73.406

Koers- en omrekenverschillen 53 21

Nettokasstroom 20.485 – 5.367

Beginstand liquide middelen 13.707 19.074
Eindstand liquide middelen 34.192 13.707

Mutatie liquide middelen 20.485 – 5.367

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN KASSTROMEN 
OVER 2013 (VERVOLG)
in € 1.000
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OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT 
OVER 2013
in € 1.000

2013 2012

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon  – 4.940  – 19.485

Totaalresultaat van de vennootschap  – 4.940  – 19.485
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Algemeen
Activiteiten
NV HVC (statutaire vestigingsplaats Jadestraat 1 te Alkmaar), hierna aangeduid met ‘de vennootschap’ of 
‘NV HVC’ is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht om een oplossing te bieden voor de groeiende 
afvalproblematiek. De vennootschap en haar groepsmaatschappijen, hierna aangeduid met ‘de groep’, heeft als 
doel ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van het beheer van afval, reststromen en duurzame energie 
ten dienste van gemeenten en waterschappen. De activiteiten van de groep bestaan uit: afvalinzameling, sortering, 
recycling en compostering, verwerking van afval en de daarmee verbonden opwekking en afzet van elektriciteit 
en warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige toepasbare restproducten, alsmede advisering van haar 
aandeelhouders op het gebied van duurzame energie.

De vennootschap is volledig eigendom van gemeenten en waterschappen en samenwerkingsverbanden van 
gemeenten en waterschappen. Voor een overzicht van de aandeelhouders wordt verwezen naar de toelichting 
op het vennootschappelijk eigen vermogen.

Dienstverlening uit concessie
NV HVC heeft met 26 (al dan niet via een gemeenschappelijke regeling) aandeelhoudende gemeenten 
dienstverleningsovereenkomsten gesloten voor de inzameling van afval, inclusief het beheer van afvalbrengdepots 
en in een aantal gevallen het beheer van openbare ruimte binnen die gemeenten. 
Deze dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan voor een langdurende periode van tenminste 10 jaar, 
meestal op basis van tarieven per woonhuisaansluiting die jaarlijks worden geïndexeerd op basis van 
overeengekomen onafhankelijk gepubliceerde prijsindexcijfers.

Grondslagen voor de jaarrekening
Uitgangspunten
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige 
uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen 
tegen historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben 
(matchingprincipe). Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd 
(realisatieprincipe).
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 
acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden (voorzichtigheidsprincipe).

De fi nanciële gegevens van NV HVC 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.

Schattingswijziging
In 2013 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Stelselwijzigingen
In 2013 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
EN WINST- EN VERLIESREKENING
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Consolidatie
Groepsmaatschappijen
NV HVC te Alkmaar staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. In de geconsolideerde jaarrekening 
van NV HVC zijn de fi nanciële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere 
rechtspersonen, waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale 
leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor 
de waardering en de resultaatbepaling van NV HVC.

De fi nanciële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en 
vennootschappen 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.

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen 
rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden 
de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen reële waarde. De betaalde goodwill wordt geactiveerd 
en afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten van afgestoten deelnemingen worden in de 
consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken.
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In de consolidatie zijn begrepen:

Vennootschap Aandeel Statutaire vestigingsplaats Consolidatie

NV HVC (Groepshoofd) 100% Alkmaar Volledig
DRSH Zuiveringsslib NV 100% Dordrecht Volledig
Stichting beheer registergoederen DRSH Dordrecht Volledig
HVC Cyclas BV 100% Alkmaar Volledig
HVC MeerWarmte BV 100% Alkmaar Volledig
HVC MeerWarmte II BV 100% Alkmaar Volledig
MeerWarmte vof* 100% Alkmaar Volledig
MeerRecycling BV 100% Medemblik Volledig
HVC Compostering BV 100% Purmerend Volledig
NV HVC Afval- en Grondstoffeninzameling 
Drechtsteden** 100% Dordrecht Volledig
Flevocollect Gemeenten NV 100% Lelystad Volledig
Flevocollect Recycling BV 100% Alkmaar Volledig
Reinunie NV 100% Alkmaar Volledig
HVC Energie BV 100% Alkmaar Volledig
HVC Deelnemingen BV 100% Alkmaar Volledig
HVC Mauritius BV* 90% Alkmaar Volledig
HVC Leerpark BV* 100% Alkmaar Volledig
HVC Leeuwenhoekweg BV 100% Alkmaar Volledig
HVC Wol Middelharnis BV 100% Alkmaar Volledig
Windpark 4/44 Haarlemmermeer BV 100% Alkmaar Volledig
Windpark Burgerveen-Oost BV 100% Alkmaar Volledig
Windpark A4 vof* 100% Alkmaar Volledig
Horizon Energy BV 100% Alkmaar Volledig
Horizon GmbH* 100% Aken, Duitsland Volledig
HVC Bio-energiecentrale Alkmaar BV 100% Alkmaar Volledig
HVC Landwind B.V. 100% Alkmaar Volledig
Wind Alkmaer B.V.* 100% Alkmaar Volledig
HVC Zeewind B.V.* 100% Alkmaar Volledig
HVC Windenergie B.V. 100% Alkmaar Volledig

* Niet-rechtstreekse deelneming NV HVC

** De naam van Netwerk N.V. is gewijzigd in N.V. HVC Afval- en Grondstoffeninzameling Drechtsteden

Deelnemingen
De groep heeft deelnemingen in vennootschappen waarin ze geen overwegende zeggenschap heeft of niet de 
centrale leiding voert. In verband met het ontbreken van overwegende zeggenschap (of te verwaarlozen betekenis 
in geval van Holland Compost vof) worden deze vennootschappen niet geconsolideerd.
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De groep heeft de volgende niet geconsolideerde deelnemingen:

Vennootschap Aandeel Statutaire vestigingsplaats

Sortiva BV 50,00% Alkmaar
KoreNet Beheer BV 50,00% Groot-Ammers
KoreNet BV 50,00% Groot-Ammers
Cyclas vof 50,00% Alkmaar
Zavin BV 33,00% Dordrecht
Zavin CV 33,00% Dordrecht
Holland Compost vof (in Liquidatie) 67,00% Purmerend
Tedcor Limited 4,00% Bryanston, Zuid-Afrika
Tedcor International 20,00% Zuid-Afrika
Texel Energie Coöperatie UA 12,50% Texel
Natuurgas Overijssel BV 50,00% Zwolle
Energiezorg BV 50,00% Haarlem
Energiecoöperatie Dordrecht 50,00% Dordrecht
Biocomp Pvt Ltd 10,00% Katmandu, Nepal
BuitenTO BV 33,30% Amsterdam
ZeeTO BV 33,30% Amsterdam
Trianel GmbH 2,68% Aken, Duitsland
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co.KG 6,61% Aken, Duitsland

Het overzicht van de deelnemingen van Sortiva BV is beschikbaar ten kantore van de vennootschap.

Acquisities en participaties
Eind december heeft NV HVC 4 bv’s opgericht. Het oprichten van deze vennootschappen heeft als primair doel 
de herstructurering van de belangen van NV HVC in wind op land en wind op zee projecten.

Vreemde valuta
De functionele valuta van NV HVC en alle groepsmaatschappijen en deelnemingen is de euro, met uitzondering 
van het belang van HVC Mauritius BV in Tedcor Zuid-Afrika welke luidt in rand.
De presentatievaluta is dan ook de euro. Alle in deze jaarrekening genoemde bedragen zijn in duizenden euro’s, 
tenzij anders vermeld. Transacties die luiden in een andere valuta dan de functionele valuta worden omgerekend 
tegen de geldende wisselkoers op de transactiedatum. Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende 
koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
De buitenlandse groepsmaatschappijen en niet-geconsolideerde deelnemingen kwalifi ceren als bedrijfsuitoefening 
in het buitenland met een andere functionele valuta dan die van de vennootschap. Voor de omrekening van de 
jaarrekening van deze bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt de koers op balansdatum gehanteerd voor 
de balansposten en de wisselkoersen op de transactiedata voor de posten van de winst- en verliesrekening. 
De omrekeningsverschillen die optreden, worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het groepsvermogen 
gebracht.
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Financiële instrumenten
Onder fi nanciële instrumenten worden zowel primaire fi nanciële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 
als fi nanciële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire fi nanciële instrumenten wordt verwezen naar 
de behandeling per balanspost.

Het effectieve deel van fi nanciële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen 
kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen 
van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Kritische schattingen en veronderstellingen
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de groep gebruik van kritische schattingen en doet de groep aannames 
omtrent de toekomst. De resulterende boekhoudkundige uitkomsten zullen per defi nitie zelden gelijk zijn aan de 
gerelateerde werkelijke resultaten. Schattingen en veronderstellingen worden continu 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. De gemaakte schattingen en veronderstellingen zijn bij 
de behandeling van de betreffende rubriek toegelicht.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaand jaar.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Van een bijzondere waardevermindering is sprake indien de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde. De realiseerbare waarde van een actief is gelijk aan de hoogste waarde van de verkoopprijs minus 
verkoopkosten of de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde van een actief wordt bepaald op basis van de contante 
waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. Deze contante waarde wordt berekend met een 
disconteringsvoet voor belastingen waarin de tijdswaarde van geld en de specifi eke risico’s van het actief tot 
uitdrukking komen.
Voor activa die niet zelfstandig kasstromen generen en afhankelijk zijn van de kasstromen van andere activa of 
groepen van activa, wordt de realiseerbare waarde bepaald voor de kasstroomgenererende eenheid waarvan de 
betreffende activa deel uitmaken.

Een kasstroomgenerende eenheid is de kleinst identifi ceerbare groep activa die zelfstandig kasstromen genereert 
welke grotendeels onafhankelijk zijn van de kasstromen uit andere activa of groepen van activa. 
Kasstroomgenererende eenheden worden onderscheiden op basis van de economische samenhang tussen activa 
en het genereren van externe kasstromen en niet op basis van afzonderlijke juridische entiteiten. Goodwill wordt 
bij eerste vaststelling toegewezen aan een of meerdere kasstroomgenererende eenheden, in overeenstemming 
met de wijze waarop intern de goodwill door de directie wordt beoordeeld.

Jaarlijks wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen. Als een dergelijke 
aanwijzing bestaat, wordt de realiseerbare waarde bepaald voor het betreffende actief of de kasstroomgenererende 
eenheid. Als de boekwaarde van aan kasstroomgenererende eenheden toegewezen activa hoger is dan de 
realiseerbare waarde wordt de boekwaarde tot de realiseerbare waarde teruggebracht. Deze bijzondere 
waardevermindering wordt ten laste van het resultaat gebracht. Een bijzondere waardevermindering wordt eerst 
in mindering gebracht op de goodwill die aan de betreffende eenheid is toegewezen en vervolgens naar rato in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de overige activa van de betreffende eenheid.



77HVC jaarverslag 2013

JAARREKENING

Op basis van een meerjarenprognose van de winst- en verliesrekening en balans zijn in 2013 en begin 2014 de vrije 
kasstromen in een prognoseperiode tot en met 2020 bepaald en is op basis van de geschatte nettokasstroom voor 
de periode daarna een restwaarde bepaald. De kasstromen in de prognoseperiode en de restwaarde zijn vervolgens 
contant gemaakt tegen de geschatte gemiddelde gewogen vermogenskostenvoet (wacc) van het vermogen van 
HVC. De prognoses zijn gebaseerd op onder meer de meerjarenbegroting voor de periode 2014 - 2016, de huidige 
contractportefeuille afvalbeheer en de huidige leningportefeuille alsmede verwachtingen van het management over 
de ontwikkelingen van opbrengsten en kosten. Daarbij is de consistentie met de in het verleden behaalde resultaten 
betrokken. De volgende aannames zijn gehanteerd: groeipercentage 1% (2012: 1%); prijsstijging kosten derden 
1,0% (2012: 1,0%); conservatieve prijsontwikkeling afvalbeheer en een wacc na belasting 5,5% (2012: 5,5%).

HVC beschouwt de activiteiten met betrekking tot afvalverwerking en inzameling, inclusief de aan de 
energiecentrales gekoppelde warmtenetten als één kasstroomgenererende eenheid.
In verband met de koppeling tussen de tariefstelling voor aandeelhouders en de exploitatie van de 
bio-energiecentrale wordt ook deze centrale als onderdeel van de hierboven beschreven kasstroomgenererende 
eenheid beschouwd. De belangen in wind op land, wind op zee, slibverwerking, zonne-energie en niet aan de 
energiecentrales gekoppelde warmtenetten worden als individuele kasstroomgenererende eenheden beschouwd.

Naar aanleiding van de uitgevoerde impairmentberekeningen is er in boekjaar 2013 € 3,1 miljoen aan activa 
versneld afgewaardeerd. Deze afwaardering heeft betrekking op een investering in een Duits windpark waarvan 
in 2013 duidelijk is geworden dat de oorspronkelijke business cases niet worden gerealiseerd.

Immateriële vaste activa
Goodwill
Goodwill is het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs van een acquisitie en de reële waarde van de aan 
de groep toerekenbare verworven netto activa en passiva op acquisitiedatum.
Goodwill die ontstaat bij acquisities, vertegenwoordigt betalingen die door de groep zijn gedaan in de verwachting 
van toekomstige economische voordelen, te behalen met actiefposten die niet individueel te identifi ceren en niet 
afzonderlijk te verantwoorden zijn. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de verwachte synergie-effecten als 
gevolg van de acquisitie van deze ondernemingen door de groep.

Goodwill wordt gedurende de economische levensduur in 10 of 15 jaar met lineaire bedragen ten laste van 
het resultaat gebracht. Indien van toepassing worden bijzondere waardeverminderingen in mindering gebracht. 
Hiermee is aansluiting gezocht met de duur van de bij de overname gesloten dienstverleningsovereenkomsten 
van 10 of 15 jaar.

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom
Onder deze rubriek is de van derden verkregen software opgenomen. De software wordt gewaardeerd tegen 
aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van verwachte levensduur, eventueel rekening 
houdend met een residuwaarde. De software wordt gedurende de economische levensduur in 3 - 7 jaar lineair 
afgeschreven.
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Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs verminderd met 
subsidies en cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen.
De kosten van zelf vervaardigde activa omvatten materiaalkosten, directe arbeidskosten en een overeenkomstig 
aandeel van de indirecte productiekosten.
De bouwrente op grootschalige projecten wordt geactiveerd. Ten aanzien van groot onderhoud worden de 
kosten geactiveerd en afgeschreven over de geschatte levensduur.

Onder de materiële vaste activa worden tevens de reserve onderdelen van de installatie gewaardeerd. 
De onderdelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van een voorziening, voor ouderdom.

De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische 
levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De gebruiksduur wordt periodiek beoordeeld 
gedurende de levensduur van het actief, om te waarborgen dat deze overeenkomt met de huidige situatie. 
Voor de afschrijvingen worden de volgende termijnen gehanteerd:

– Gebouwen, machines en installaties (Installatie huisvuilcentrale) 30 jaar / 25 jaar
– Gebouwen, machines en installaties (Installatie Bio-energiecentrale) 15 jaar
– Machines en installaties (overige) 5 jaar
– Andere vaste bedrijfsmiddelen 5 – 15 jaar
– Op niet aan bedrijfsvoering dienstbare activa wordt niet afgeschreven  
– Op terreinen en activa in ontwikkeling wordt niet afgeschreven  

Financiële vaste activa
Deelnemingen
De niet geconsolideerde deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en fi nanciële beleid 
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde doch niet lager dan nihil. 
Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van NV HVC.
Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden van de betreffende deelneming, 
wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige 
onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor 
de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en fi nanciële beleid wordt uitgeoefend, worden 
gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen op deelnemingen en participanten
Onder deze post worden opgenomen de vorderingen op deelnemingen en participanten al dan niet uit hoofde 
van leningen welke het karakter hebben de groep duurzaam te dienen. Deze vorderingen worden opgenomen 
tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Latente belastingvordering
Onder de fi nanciële vaste activa zijn actieve belastinglatenties gewaardeerd, tot het bedrag waarvan het 
waarschijnlijk is dat er toekomstige fi scale winsten beschikbaar zullen zijn voor de verrekening van fi scale verliezen. 
De actieve belastinglatentie wordt opgenomen tegen nominale waarde en gewaardeerd tegen het geldende 
belastingtarief.

Overige leningen
De onder fi nanciële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige 
vorderingen. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Voorraden
De voorraden zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van een eventuele voorziening voor 
incourantheid. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van fi fo-prijzen 
of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Na eerste verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen
Negatief eigen vermogen deelnemingen 
Zie de toelichting onder fi nanciële vaste activa.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten.

Latente belastingverplichtingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van tijdelijke verschillen tussen commerciële en 
fi scale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen. De passieve belastinglatentie wordt opgenomen 
tegen nominale waarde en gewaardeerd tegen het geldende belastingtarief.

Personeelsbeloningen
Langlopende personeelsbeloningen die deel uitmaken van het beloningspakket, zoals beloningen wegens jubilea 
en dergelijke, worden opgenomen onder de voorziening uitgestelde beloningen. De nettoverplichting voor deze 
personeelsbeloningen is de contante waarde van de verwachte toekomstige uitkering die werknemers in ruil voor 
hun diensten hebben verdiend in de huidige en vorige verslagperioden. Actuariële winsten en verliezen op overige 
langlopende personeelsbeloningen worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Bij de bepaling van de voorziening voor uitgestelde beloningen is rekening gehouden met een jaarlijkse 
salarisstijging van 2%, een disconteringsvoet van 4,5% en de blijfkans.

Onder deze voorziening is tevens opgenomen de verplichting voor voormalig personeel van Reinunie NV dat 
eind 2005 gebruik heeft gemaakt van de regeling voor vervroegd pensioen. Volgens deze regeling stort Reinunie NV 
tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van deze personen jaarlijks een premie aan de vroegpensioenverstrekkende 
instantie. De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte toekomstige premies bij een 
disconteringsvoet van 4,1%.
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Pensioenen
De pensioenregeling van NV HVC wordt gefi nancierd door afdrachten aan een pensioenuitvoerder, het 
bedrijfstakpensioenfonds ABP. 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 in de balans opgenomen in een voorziening.
Bij eindloonregelingen wordt een verplichting (voorziening) voor (coming) backservice opgenomen indien 
toekomstige salarisverhogingen op balansdatum reeds zijn toegezegd.

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per 
balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de verplichting 
gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige 
ondernemingsobligaties.
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en 
verliesrekening.

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de vennootschap beschikkingsmacht heeft 
over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de 
pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan de vennootschap en wanneer de pensioenvordering 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo 2013 (en 2012) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling 
van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
De dekkingsgraad van het pensioenfonds per 31 december 2013 bedraagt 105,9% (ultimo 2012: 96 procent). 
In overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt de door de pensioenuitvoerder (mogelijk) 
in rekening te brengen herstelpremie als last verantwoord op het moment dat de premie wordt verschuldigd.

Nazorg stortplaats
De groep heeft met ingang van 2007 de exploitatie van de stortplaats Crayestein-West te Dordrecht van 
Gemeenschappelijke Regeling Gevudo overgenomen. NV HVC heeft daarmee de  verplichting voor de toekomstige 
nazorg en afdekking van de stortplaats overgenomen. Deze verplichtingen zijn door een onafhankelijke derde 
berekend op basis van de voor het IPO (Interprovinciaal Overlegorgaan) ontwikkelde methode. Daarbij is rekening 
gehouden met een effectieve rente van 3,5% (5,5% rente minus 2% infl atie).
De Provincie Zuid-Holland heeft ook een berekening gemaakt van het benodigd doelvermogen voor de toekomstige 
nazorg van de stortplaats. In 2014 vindt overleg plaats tussen HVC en de Provincie Zuid-Holland over de hoogte 
van het benodigde doelvermogen en de overdracht van de nazorgverplichting. HVC heeft een inschatting gemaakt 
voor de hoogte van het benodigde doelvermogen en daar de voorziening, minus de middels gedane betalingen 
voor opgelegde heffi ngen, voor gevormd.

Reorganisatie
De in 2012 gevormde reorganisatievoorziening houdt verband met de gevolgen van de reorganisatie voor de 
medewerkers van de groep en is gerelateerd aan het Sociaal Plan. Deze voorziening heeft een langlopend 
karakter. Voor de bepaling van de reorganisatievoorziening wordt rekening gehouden met onder meer de 
herplaatsingsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt van betrokken medewerkers, tegen de nominale waarde. 
Eind 2013 heeft een extra dotatie aan de reorganisatievoorziening plaatsgevonden.
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Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste 
verwerking verwerkt tegen geamortiseerde kostprijs. De binnen een jaar vervallende afl ossingen worden 
aangemerkt als kortlopende schulden en als zodanig in de balans onder ‘Kortlopende schulden’ opgenomen.
De geactiveerde boeterentes met betrekking tot vervroegd afgeloste langlopende schulden worden in mindering 
gebracht op de ‘Langlopende schulden’. De boeterentes vallen lineair vrij ten laste van de winst- en verliesrekening 
(onder de post rentelasten) over de resterende looptijd van de leningen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Netto-omzet
Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte 
bedragen voor de inzameling, be- en verwerking van afval en geleverde energie, exclusief omzetbelasting. 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

Schade-uitkeringen van verzekeraars in verband met geleden bedrijfsschade worden verantwoord onder de 
overige opbrengsten.

Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de winst-en- verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort 
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het 
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en verliesrekening.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden 
meegenomen.

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een 
aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken.
De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifi ek voor de vervaardiging 
opgenomen leningen en op basis van de gewogen rentevoet van de leningen die niet specifi ek aan de vervaardiging 
van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.
De waardeverandering van kostprijs gewaardeerde deelnemingen wordt op een separate regel onder de rentelasten 
gepresenteerd.

Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en fi nanciële beleid, 
wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit 
resultaat wordt bepaald op basis van de bij NV HVC geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en fi nanciële beleid wordt uitgeoefend, wordt 
het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de fi nanciële baten en lasten.
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Koersverschillen
Koerverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening monetaire posten worden in de winst-en 
verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.

Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, 
waarbij rekening wordt gehouden met permanente en tijdelijke verschillen tussen de winstberekening volgens 
de jaarrekening en de fi scale winstberekening.

Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De nettokasstroom bestaat uit de 
nettomutatie tussen de liquide middelen in vergelijking met het voorgaande verslagjaar.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder fi nanciële leasing, worden niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen.
Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.
Geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen worden separaat weergegeven.

Beheersing van fi nanciële risico’s
De activiteiten van de groep stellen haar bloot aan diverse fi nanciële risico’s: marktrisico (waaronder valutarisico, 
renterisico en prijsrisico), kredietrisico en liquiditeitsrisico op kasstromen.
De directie is verantwoordelijk voor het interne risicobeheer- en controlesysteem van de onderneming en voor de 
beoordeling van de effectiviteit van dit systeem. De BU controllers, groupcontroller en manager corporate fi nance 
hebben een signalerende rol. Rapportages van genoemde medewerkers, de directeur Financiën en van de externe 
onafhankelijke accountant over de kwaliteit van de fi nanciële processen en interne controles worden aan de directie 
voorgelegd en besproken met de auditcommissie van de raad van commissarissen.

Prijsrisico
Prijsrisico is de kans dat de opbrengsten uit afvalbeheer en energielevering lager zijn door bewegingen in de voor 
HVC relevante prijzen. HVC is blootgesteld aan prijsrisico’s.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen afvalbeheer en energielevering. Ten aanzien van afvalbeheer worden 
de kostenverhogingen als gevolg van infl atie op basis van langjarige contracten doorberekend in de door HVC 
in rekening gebrachte tarieven. Voor de tarieven van afvalverwerking geldt dat deze op de commerciële markt 
onder druk staan, maar mede door het aandeelhoudersdeel van het afval is de volatiliteit op jaarbasis beperkt. 
Aangezien HVC Energie levert, wordt zij blootgesteld aan het prijsrisico op de energiemarkt.
HVC heeft een energiebeleid vastgesteld, waarbinnen zij handelt. Er worden geen speculatieve posities ingenomen.

HVC heeft relatief omvangrijke investeringsprojecten. Het risico op overschrijding van de investeringsbedragen 
wordt gemitigeerd doordat deze projecten turn-key worden aanbesteed Daarnaast zijn specifi eke garanties 
overeengekomen voor de te realiseren productie- en emissiegegevens.

Renterisico
Renterisico is de kans dat de fi nanciële resultaten lager zijn door schommelingen in de voor HVC relevante 
rentecurves.
Aangezien HVC niet beschikt over signifi cante rentedragende activa, zijn de inkomsten en de operationele 
kasstromen in grote mate onafhankelijk van wijzigingen in de rentetarieven op de markt. Het renterisico van 
HVC komt voort uit de externe fi nanciering.
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Een accounting risico, zonder cash effect, kan ontstaan wanneer de rente stijgt en daarmee de disconteringsvoet 
met een negatieve invloed op de berekening van bijzondere waardeverminderingen

In dit kader is de doelstelling van HVC om de fi nancierbaarheid van de activiteiten zeker te stellen tegen zo
laag mogelijke kosten. Het maximeren van zekerheid op lange termijn ten aanzien van de kasstromen in verband 
met de rentebetalingen is het leidende beginsel in het managen van renterisico, zonder dat daarbij, indien 
van toepassing, de voordelen van korte termijn fi nanciering volledig buiten beschouwing worden gelaten.
De langlopende leningen kennen een vaste rente voor een langere periode. HVC hanteert geen fi nanciële 
instrumenten om rentefl uctuaties te beheersen, behoudens hetgeen vermeld onder de niet uit de balans 
blijkende verplichtingen.

Valutarisico
Valutarisico is de kans dat fi nanciële resultaten lager zijn door schommelingen in de voor HVC relevante 
valutakoersen. Het risico van vreemde valuta is beperkt omdat nagenoeg alle kasstromen en posities in euro’s luiden.

Kredietrisico
Kredietrisico is de kans dat de opbrengsten uit vorderingen lager zijn door het niet (tijdig) terugbetalen van de 
verschuldigde bedragen door tegenpartijen.
HVC is niet blootgesteld aan aanzienlijke concentraties van kredietrisico. De vorderingen bestaan enerzijds uit 
vorderingen ten aanzien van dienstverlening aan gemeenten die tevens aandeelhouders zijn. Anderzijds zijn ten 
aanzien van het grootste deel van de vorderingen op bedrijfsafvalklanten, waarvoor automatische incasso’s zijn 
afgegeven.

Liquiditeits- en kasstroomrisico
Liquiditeitsrisico is de kans dat HVC niet aan haar verplichtingen kan voldoen door een gebrek aan liquide middelen 
en fi nancieringscapaciteit. De huidige economische situatie en het klimaat in de fi nanciële sector is ook een risico 
voor de fi nancierbaarheid van HVC.
De komende jaren moet HVC de afl ossing van langlopende schulden gedeeltelijk herfi nancieren. De oorzaak 
hiervan ligt in een mismatch van een kortere looptijd van de leningen ten opzichte van de langere levensduur van 
de installaties. De lange levensduur van de installaties, een gedegen bedrijfsvoering, een met langjarige contracten 
onderbouwde stabiele kasstroom en door de aandeelhouders afgegeven garanties mitigeren het risico van een 
moeilijk fi nancieringsklimaat.

De balans van HVC kenmerkt zicht door een lage solvabiliteit. Er is niet veel eigen vermogen aanwezig om 
resultaatschokken op te vangen. Tot op heden hebben de aandeelhouders van HVC ervoor gekozen slechts in 
beperkte mate eigen vermogen op te bouwen en investeringen te fi nancieren middels vreemd vermogen onder 
garantstelling van henzelf. Het doel hiervan is om de tarieven zo laag mogelijk te houden. In december 2012 
heeft de algemene vergadering van aandeelhouders deze lijn bevestigd in het kader van de besluitvorming over 
de fi nanciering van HVC. HVC en haar aandeelhouders hebben er toen voor gekozen een garantstellingsplafond 
van € 670 miljoen voor de jaren 2013-2015 in te stellen (in plaats van geleidelijk daling van garantstelling).
Financierbaarheid en kapitalisering zal de komende jaren een belangrijk aandachtsgebied binnen HVC blijven, 
waarover zowel met banken als aandeelhouders dialoog gevoerd zal worden.

Bijzondere waardeverminderingen
HVC is een kapitaalintensief bedrijf met veel installaties, maar ook participaties en deelnemingen op haar balans. 
Wanneer verdienmodellen zich wijzigen, kan dit de resultaten van HVC negatief beïnvloeden. In de meeste gevallen 
zijn er langlopende contracten verbonden met de activa, waardoor voor de afvalverwerkings- en inzamelactiva 
dit risico beperkt is. De deelnemingen en participaties vormen een uitzondering. Elke deelneming heeft een 
verantwoordelijke directeur binnen HVC die samen met een controller de gang van zaken monitort. 
De mate van invloed is daarbij uiteraard afhankelijk van het percentage zeggenschap.
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in € 1.000

1 / Immateriële vaste activa
Kosten van concessies,  

vergunningen en rechten 

van intellectuele eigendom Goodwill

Totaal

2013

Totaal

2012

Verkrijgingswaarde 161 54.695 54.856 54.576
Cumulatieve afschrijvingen - 100 - 33.939 - 34.039 - 27.569

Boekwaarde per 1–1 61 20.756 20.817 27.007

Mutaties boekjaar
Investeringen – – – 278
Desinvesteringen aanschafwaarde - 36 – - 36 2
Afschrijving desinvestering 36 – 36 - 1
Afschrijvingen - 29 - 4.297 - 4.326 - 5.070
Overige waardeveranderingen – – – - 1.399

- 29 - 4.297 - 4.326 - 6.190

Verkrijgingswaarde 125 54.695 54.820 54.856
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeveranderingen - 93 - 38.236 - 38.329 - 34.039

Boekwaarde per 31–12 32 16.459 16.491 20.817

De overige waardeveranderingen betreft in 2012 versneld afgeschreven goodwill naar aanleiding van uitgevoerde 
impairmentberekeningen.

De goodwill heeft voornamelijk betrekking op betaalde goodwill voor overname van de inzamelingsactiviteiten. 
De gemiddelde resterende afschrijvingsduur bedraagt 3 jaar.
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2 / Materiële vaste activa

Gebouwen 

en terreinen

Machines & 

installaties

Andere 

vaste 

bedrijfs-

middelen

Niet aan 

de bedrijfs-

uitvoering 

dienstbare 

 activa

Activa in 

 ontwikkeling

Totaal

2013

Totaal

2012

Verkrijgingswaarde 222.646 857.383 173.690 8.282 9.514 1.271.515 1.238.487
Cumulatieve afschrijvingen – 61.314 – 250.152 – 63.880 – 800 – – 376.146 – 312.105

Boekwaarde per 1–1 161.332 607.231 109.810 7.482 9.514 895.369 926.382

Mutaties boekjaar
Herrubricering 1.716 32 5.238 – – 6.984 2 –
Investeringen 899 3.633 4.112 – 9.239 17.883 37.536
Desinvesteringen aanschafwaarde – 177 – 6.307 – 3.875 – – 366 – 10.725 – 4.508
Desinvesteringen afschrijvingen 179 6.229 2.125 – – 8.533 2.196
Afschrijvingen – 9.275 – 49.954 – 10.296 – – – 69.525 – 65.437
Overige waardeveranderingen – – – – – – – 800

– 6.658 – 46.367 – 2.696 – 1.889 – 53.832 – 31.013

Verkrijgingswaarde 225.084 854.741 179.165 8.282 11.403 1.278.675 1.271.515
– 70.410 – 293.877 – 72.051 – 800 – – 437.138 – 376.146

Boekwaarde per 31–12 154.674 560.864 107.114 7.482 11.403 841.537 895.369

De niet aan de bedrijfsuitvoering dienstbare activa betreft het perceel Leeuwenhoekweg te Dordrecht.

De herrubricering heeft met name betrekking op de ingebruikname van warmtenetten, ingebruikname van een 
afvalbrengstation en het gereed zijn van een aantal automatiseringspakketten.

De investeringen 2013 in machines, installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen betreffen voornamelijk gepland 
periodiek groot onderhoud ten behoeve van de afvalinstallaties, investeringen / modifi caties in inzamelvoertuigen 
en -containers alsmede investeringen in warmtenetten.

De desinvestering heeft betrekking op de verkoop van materieel ten behoeve van inzameling van 
bedrijfsafvalactiviteiten alsmede de boekhoudkundige verwerking van de brand in de Bio-energiecentrale.

Voor 2014 is een verplichting aangegaan ad € 5 miljoen voor het opnieuw bouwen van de turbine van de 
Bio-energiecentrale.

De activa in ontwikkeling betreft voornamelijk de investering in de aanleg van warmtenetten, investering in een 
stoomkoppeling en diversen ondergrondse containers.

JAARREKENING
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3 / Financiële vaste activa

Andere 

deelnemingen

Vorderingen 

op deel-

nemingen en 

participanten

Latente 

belasting-

vordering

Overige 

vorderingen

Totaal

2013

Totaal

2012

Boekwaarde per 1–1 54.532 12.164 3.228 8.517 78.441 69.956

Mutaties boekjaar
Herrubricering – – 2.110 – – – 2.110 –
Investeringen 10.507 – – – 10.507 3.169
Desinvesteringen – 3.114 – – – – 3.114 –
Opnamen – 1.832 886 315 3.033 6.516
Afl ossingen – – – 1.105 – 867 – 1.972 – 1.439
Amortisatie – – – – – – 160
Resultaat huidig boekjaar 2.617 – – – 2.617 3.566
Uitgekeerd dividend deelnemingen – 1.676 – – – – 1.676 – 3.150
Rechtstreekse vermogensmutatie 
deelnemingen – 25 – – – – 25 – 17

Boekwaarde per 31–12 62.841 11.886 3.009 7.965 85.701 78.441

Onder andere deelnemingen vallen vier deelnemingen die tegen kostprijs zijn gewaardeerd. Zowel het eigen 
vermogen als het resultaat bedragen nul. De verkrijgingsprijs van deze deelnemingen bedraagt ca. € 48,3 miljoen. 
De investering heeft betrekking op het windmolenpark TWB.

De opnamen van leningen aan deelnemingen en participanten hebben voornamelijk betrekking op verstrekte 
fi nanciering ten behoeve van het windmolenpark Gemini.

De herrubricering onder vorderingen op deelnemingen en participanten betreft het omzetten van de lening 
in een agiostorting aan Natuurgas Overijssel BV.

Onder overige wordt grotendeels de bij de overname door Reinunie NV aan gemeenschappelijke regeling 
Reinunie verstrekte leningen opgenomen.
Bij de aankoop van de activiteiten zijn alle bijbehorende activa door ReinUnie NV gekocht met uitzondering 
van de onroerende zaken. Voor deze onroerende zaken hebben partijen over en weer lenings- en 
huurovereenkomsten gesloten, waarmee de betreffende activa ter beschikking komt van Reinunie NV. 
De lening heeft een looptijd van 10 jaar (eind 2013 restant 3 jaar), een annuïtair afl ossingsschema en een 
rentevergoeding van 7%. Van deze lening vervalt € 0,7 miljoen binnen 1 jaar.

In 2013 wordt een fi scaal verlies gerealiseerd. De eerder gewaardeerde fi scale verliezen ad € 1,1 miljoen verdampen.
Het gewaardeerd fi scaal verlies over 2012 en 2013 kan naar verwachting worden verrekend met fi scale winsten in 
2014 en verder.
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4 / Voorraden
31-12-2013 31-12-2012

Grond- en hulpstoffen 3.750 3.552

3.750 3.552

Een voorziening voor incourante voorraad wordt niet noodzakelijk geacht.

5 / Vorderingen en overlopende activa
31-12-2013 31-12-2012

Handelsdebiteuren 7.791 5.920
Deelnemingen en participanten 19.275 12.453
Overige vorderingen en overlopende activa 21.748 19.913

48.814 38.286

De vordering op aandeelhouders bedraagt € 14,3 miljoen (2012: € 6,6 miljoen) en maakt onderdeel uit van de 
vorderingen op deelnemingen en participanten.Deze vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

6 / Liquide middelen
31-12-2013 31-12-2012

Kas- en banktegoeden 34.192 13.707

De liquide middelen staan, behoudens een verstrekte bankgarantie à € 4 miljoen, volledig ter vrije beschikking 
van de groep.

7 / Groepsvermogen
Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de 
vennootschappelijke balans.

Het verloop 2013 van het aandeel van derden in het groepsvermogen is als volgt:

2013

Stand per 1 januari 2013 – 68

Aandeel derden in het resultaat 3
Rechtstreekse vermogensmutatie – 5

Stand per 31 december 2013 – 70
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8 / Voorzieningen

 

Voorziening 

negatief eigen 

vermogen 

deelnemingen

Latente 

belasting-

verplichtingen

Personeels-

beloningen

Reorga -

nisatie-

voorziening

Overige 

voorzieningen

Totaal

2013

Totaal

2012

Boekwaarde per 1–1 3.684 14.489 2.212 3.072 144 23.601 21.567

Mutaties boekjaar
Herrubricering – 2.110 – – – – – 2.110 –
Dotatie voorziening 550 – 476 804 – 1.830 6.653
Uitgaven ten laste van 
de voorziening – 942 – – 258 – 2.987 111 – 4.076 – 247
Vrijval uit de voorziening – – 2.000 – 165 – – – 2.165 – 4.372

Boekwaarde per 31–12 1.182 12.489 2.265 889 255 17.080 23.601

Het saldo van de voorziening inzake negatief eigen vermogen deelnemingen heeft betrekking op het belang 
in Natuurgas Overijssel BV. De herrubricering betreft het omzetten van de lening in een agiostorting.

De vrijval uit de voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de in 2011 
doorgevoerde schattingswijziging met betrekking tot de berekeningswijze van de afschrijvingen op de materiële 
vaste activa. Door deze schattingswijziging is het verschil tussen de fi scale en commerciële waardering van de 
materiële vaste activa afgenomen.

De voorziening personeelsbeloningen betreft zowel de langlopende personeelsbeloningen die deel uitmaken 
van het beloningspakket van HVC, zoals beloningen wegens jubilea en dergelijke als de van de gemeenten 
overgenomen voorziening voor het overnemen van de verplichtingen van de gemeenten onder het door 
hen afgesloten sociaal plan met de betreffende door NV HVC overgenomen personeelsleden.

Ultimo 2012 is een reorganisatievoorziening gevormd voor de verplichtingen voortvloeiend uit het Sociaal Plan 
dat eind 2012 is afgesloten met de bonden. De reorganisatievoorziening heeft een langlopend karakter.
Per eind 2013 heeft een extra dotatie aan de reorganisatievoorziening plaatsgevonden van € 0,8 miljoen.

De groep heeft met ingang van 2007 de exploitatie van de stortplaats Crayestein-West te Dordrecht van 
Gemeenschappelijke Regeling Gevudo overgenomen. NV HVC heeft daarmee de verplichting voor de toekomstige 
nazorg en afdekking van de stortplaats overgenomen. De voormalige stortplaats is in 2010 afgedekt.
Voor de contante waarde van de verwachte toekomstige verplichtingen uit hoofde van nazorg is een voorziening 
opgenomen. Hierop zijn in mindering betalingen inzake heffi ngen van de Provincie Zuid-Holland gebracht. 

De voorzieningen voor latente belastingverplichtingen en personeelsbeloningen zijn overwegend langlopend 
van aard.



89HVC jaarverslag 2013

JAARREKENING

9 / Langlopende schulden
Krediet-

instellingen

Overige 

schulden

Totaal

2013

Totaal

2012

Boekwaarde per 1–1 782.792 415 783.207 822.397

Nieuwe leningen 79.500 – 79.500 63.536
Afl ossingen 1.744 26 1.718 – 338
Afl ossingsverplichtingen korter dan 1 jaar – 100.477 – 181 – 100.658 – 102.388

Boekwaarde per 31–12 763.559 208 763.767 783.207

Voor een lening van € 15,2 miljoen en voor een lening van € 4,4 miljoen is een negatieve pledge-pari-passuverklaring 
en crossdefaultverklaring afgegeven.
Voor een lening van € 6,1 miljoen is een pandrecht afgegeven op de vordering van Netwerk NV op de gemeente 
Dordrecht en Zwijndrecht ter zake van de overdracht tegen boekwaarde aan elke gemeente van de zakelijke 
en/of economische eigendomsrechten met betrekking tot de onroerende inzamelmiddelen bij beëindiging van 
de opdrachtovereenkomst tussen Netwerk NV en deze gemeenten.
Voor een lening van € 4,7 miljoen is een eerste recht van hypotheek, alsmede pandrecht, afgegeven.
Voor een lening van € 4,4 miljoen is een hypotheek en diverse pandrechten afgegeven.

Het rentepercentage op de langlopende schulden varieert van 2,0% tot 4,99%. Het gemiddelde rentepercentage 
van alle schulden bedraagt per 31 december 2013 3,99% (2012: 4,02%).
Het bedrag van de langlopende schulden waarvan de resterende looptijd langer is dan vijf jaar bedraagt 
€ 441,3 miljoen (2012: € 438,7 miljoen).

Onder de overige schulden opgenomen verplichting is de van gemeenschappelijke regeling Reinunie overgenomen 
vooruitbetaling van de Reinunie-gemeenten opgenomen. Het betreft een vooruitbetaling op de dienstverlening 
door Reinunie NV voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst van 10 jaar. Het vooruitontvangen bedrag 
valt in jaarlijks gelijke bedragen ten gunste van het resultaat vrij.

Op de langlopende schulden is de geactiveerde boeterente in mindering gebracht ad € 2,2 miljoen 
(2012: € 3,4 miljoen) in mindering gebracht. Het kortlopende deel van € 1,2 miljoen is gesaldeerd met de 
afl ossingverplichting korter dan één jaar.
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10 / Kortlopende schulden
31-12-2013 31-12-2012

Schulden aan kredietinstellingen 112.165 105.332
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 19.357 9.642
Schulden aan deelnemingen en participanten 15.834 12.063
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 218 4.679
Schulden ter zake van vennootschapsbelasting 2.637 1.270
Schulden ter zake van pensioenen 888 825
Overige schulden en overlopende passiva 35.362 41.408

186.459 175.219

De overige schulden en overlopende passiva betreffen € 3,9 miljoen vooruitgefactureerde omzet, € 14,7 miljoen 
nog te betalen rente, € 4,3 miljoen nog te betalen vakantierechten en € 13,8 miljoen overige nog te betalen kosten.

Risico aandeelhouders
Overeenkomstig de Ballotageovereenkomst staan de aandeelhouders voor de onderstaande leningen garant voor 
de betaling van rente en afl ossing. Aan de aandeelhouders wordt garantstellingsprovisie betaald.

Aandeel-

houders A

Aandeel-

houders B 31-12-2013 31-12-2012

Langlopende leningen 593.324 48.812 642.136 643.296
Kortlopende leningen - - - -

Bedrag van de garantstelling 593.324 48.812 642.136 643.296
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Onroerende goederen 
Voor het terrein van het overslagstation Den Helder is met de gemeente Den Helder het erfpachtcontract verlengd 
met een looptijd van 20 jaar vanaf 2012. De verschuldigde canon bedraagt circa € 34.000 per jaar (ultimo 2012: 
€ 34.000), en circa € 170.000 over vijf jaar. 

Voor het terrein van de Leeghwaterhaven is met de gemeente Alkmaar een erfpachtcontract gesloten met een 
looptijd van 50 jaar vanaf 2000. De verschuldigde canon bedraagt circa € 40.000 per jaar (ultimo 2012: idem), 
en circa € 1,3 miljoen over meer dan vijf jaar. 

Bij de overname van de activiteiten van gemeenschappelijke regeling ReinUnie zijn alle bijbehorende activa 
overgenomen, met uitzondering van onroerende zaken. Voor deze onroerende zaken heeft de groep met 
gemeenschappelijke regeling ReinUnie huurovereenkomsten gesloten met een looptijd van 10 jaar ingaande 2007.
De verschuldigde jaarhuur bedraagt € 1,5 miljoen (ultimo 2012: idem). 

Energieposities 
Op de OTC-markt zijn per 31 december 2013 contracten aangegaan inzake het leveren van energie in 2014 en 
2015 voor een totaal bedrag ad € 14,6 miljoen (ultimo 2012: € 9,8 miljoen). 

Voor de periode 2014 tot en met 2017 zijn contracten aangegaan voor een totaalbedrag van € 37,0 miljoen 
inzake het leveren van energie aan eindgebruikers. Deze levering betreft zowel eigen produktie, als inkoop. 
Per 31 december 2013 zijn contracten aangegaan inzake het inkopen van energie op de termijnmarkt voor de 
periode van 2014 tot en met 2016 voor een totaalbedrag van € 14,8 miljoen (ultimo 2012 € 2,1 miljoen). 

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting en omzetbelasting 
NV HVC vormt met onderstaande dochterondernemingen een fi scale eenheid voor de vennootschapsbelasting. 

Vennootschap 
HVC Cyclas BV HVC Energie BV 
HVC MeerWarmte BV HVC Deelnemingen BV 
MeerRecycling BV HVC Mauritius BV 
HVC Compostering BV HVC Wol Middelharnis BV 
Flevocollect Gemeenten NV HVC Leerpark BV 
Flevocollect Recycling BV HVC Leeuwenhoekweg BV 
Reinunie NV NV HVC Afval-en Grondstoffeninzameling Drechtsteden

NV HVC vormt met onderstaande dochterondernemingen een fi scale eenheid voor de omzetbelasting. 

Vennootschap 
DRSH Zuiveringsslib NV HVC Leerpark BV 
Stichting beheer registergoederen DRSH Windpark 4/44 Haarlemmermeer BV 
MeerWarmte vof Windpark Burgerveen-Oost BV 
HVC Compostering BV Windpark A4 vof 
NV HVC Afval-en Grondstoffeninzameling Drechtsteden HVC Bio-energiecentrale Alkmaar BV 
Flevocollect Gemeenten NV V.O.F. Holland Compost 
Reinunie NV Horizon Energy BV 
HVC Energie BV 



92 HVC jaarverslag 2013

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Deelnemingen 
NV HVC heeft een aandeel in Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co.KG (TWB) van (6,61%). De aandelen zijn 
als zekerheidstelling aan de fi nancierende banken van TWB verpand. Daarnaast hebben de aandeelhouders van 
Trianel op verzoek van de fi nancierende banken van TWB in 2013 een borgstelling afgegeven en extra fi nanciering 
toegezegd. De totale verplichtingen ultimo 2013 bedragen voor HVC circa € 4,8 miljoen. 

NV HVC staat hoofdelijk garant voor de nakoming van de verplichtingen van 50% dochter KoreNet Beheer BV 
en haar 50% dochter KoreNet BV onder de met Rabobank gesloten fi nanciering. De restant hoofdsom bedraagt 
eind 2013 circa € 5,1 miljoen (ultimo 2012: circa € 5,3 miljoen). 

NV HVC staat hoofdelijk garant voor de nakoming van de verplichting van 50% dochter Sortiva BV onder de 
met Rabobank gesloten fi nanciering met een verhoging van 35% voor eventuele aanvullende kosten. De restant 
hoofdsom bedraagt eind 2013 circa € 14,8 miljoen (ultimo 2012: circa € 14,0 miljoen). Met de andere aandeelhouder 
in Sortiva, die overigens ook hoofdelijk garant staat, is overeengekomen dat bij een aanspraak op de garantie, 
de aandeelhouders deze gelijkelijk zullen dragen. 

NV HVC staat voor 50% garant voor de nakoming van de verplichting van 50% dochter Natuurgas Overijssel BV 
onder de met ABN AMRO Bank gesloten fi nanciering. Het aandeel van 50% in de restant hoofdsom bedraagt 
eind 2013 circa € 3,9 miljoen (ultimo 2012: circa € 4,2 miljoen). Tevens is overeengekomen dat exploitatieverliezen 
worden aangezuiverd door de aandeelhouders. 

NV HVC heeft de verplichting om op fi nancial close van project Gemini haar aandeel (10%) in het eigen vermogen 
te storten. Naar verwachting vindt fi nancial close ultimo maart 2014 plaats. De cash-out op fi nancial close bedraagt 
een saldo van circa € 38 miljoen en er zullen aanvullende bankgaranties verstrekt worden. 

De NV HVC is als vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de deelnemingen in Holland Compost vof 
en Cyclas vof. Ter zake van de deponering van de jaarrekening van de overige (100% HVC) groepsmaatschappijen 
wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling ex artikel 2:403 BW. 

Operationele huurovereenkomsten 
De groep heeft operationele huurverplichtingen van circa € 1,1 miljoen per jaar (ultimo 2012: € 1,2 miljoen), 
de gemiddeld resterende looptijd bedraagt tussen de 4 en 5 jaar. 

Saldocompensatie 
Met de ING Bank zijn rekening-courantovereenkomsten gesloten waarbij de saldi en rente van de rekeningcouranten 
van alle 100%-dochters bij de desbetreffende banken gecompenseerd worden. Bij de Rabobank zijn rekening-
courantovereenkomsten gesloten voor saldocompensatie tussen de verschillende rekeningen van NV HVC, 
HVC Energie B.V., Flevocollect Gemeenten NV en Flevocollect Recycling B.V.

De groep heeft de volgende rekening courant faciliteiten:

Rekeningcourant faciliteit
31-12-2013 31-12-2012

ING Bank  20.000  20.000 
Rabobank  4.500  4.500 
Bank Nederlandse Gemeenten  3.000  3.000 
Nederlandse Waterschapsbank  10.000  10.000 

 37.500  37.500
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Bankgaranties 
NV HVC heeft bankgaranties verstrekt ten behoeve van ondergrondse (olie)containers en grensoverschrijdende 
transporten van in totaal circa € 1,8 miljoen (ultimo 2012: € 1,9 miljoen). 
NV HVC heeft een bankgarantie verstrekt ad € 1,9 miljoen ten behoeve van een overeengekomen mogelijke 
naverrekening van in 2011 door NV HVC overgenomen activiteiten. Deze naverrekening vindt alleen plaats indien 
bepaalde positieve marktontwikkelingen zich voordoen, leidend tot een hogere koopprijs van de activiteiten. 

NV HVC heeft een garantie ad € 5,9 miljoen verstrekt inzake de nakoming van de verplichtingen aan haar 
energiehandelaar Trianel (2012: € 5,9 miljoen). 

Ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen van project Gemini uit de SDE beschikking, heeft HVC 
een bankgarantie ad € 4,0 miljoen verstrekt. 

Financiële instrumenten 
Netwerk NV past kostprijshedge accounting toe voor een renteswap die ervoor zorgt dat bepaalde variabele 
rentende schulden worden omgezet in vastrentende leningen. Het ineffectieve deel van de waardeverandering 
van de renteswap wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening onder de fi nanciële baten en lasten. 
Bij het toepassen van kostprijshedge accounting is de eerste waardering en de resultaatbepaling van het 
instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent in dit geval dat aangezien de afgedekte post tegen 
kostprijs in de balans wordt verwerkt, ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd wordt. 

Netwerk NV heeft een renteswap afgesloten voor een bedrag van eind 2013 € 6,1 miljoen (2012: € 6,7 miljoen). 
De resterende looptijd is 4 jaar en 9 maanden. Op dit contract wordt een variabele rente ontvangen van 3-maands 
Euribor en een vaste rente betaald van 4,65%. De reële waarde bedraagt ultimo 2013 € 0,9 miljoen negatief 
(2012: € 1,2 miljoen negatief). 

Convenanten 
Inzake twee projectfi nancieringen is met de betreffende kredietverstrekkers als convenant een minimale DSCR 
(debt service coverage ratio) eis overeengekomen. Vastgesteld is dat over 2013 aan de minimale eis wordt voldaan.

In de leningovereenkomsten met de BNG is overeengekomen dat aandeelhouders jaarlijks minimaal 500 kton 
afval aanleveren en dat dit door HVC moet worden verwerkt. Vastgesteld is dat voor 2013 aan deze eis is voldaan.
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11 / Netto-omzet
2013 2012

De netto-omzet is als volgt samengesteld:
Verwerking 102.688 99.295
Inzameling 91.950 97.678
Energielevering 47.645 50.363

242.283 247.336

De subsidie opbrengsten (verantwoord onder de overige opbrengsten) betreffen met name de MEP-subsidie 
(€ 12,0 miljoen) over de elektriciteitsproductie van de Bio-energiecentrale en de slibinstallatie, de SDE-subsidie 
(€ 3,3 miljoen) over de elektriciteitsproductie van de 5e lijn te Dordrecht, en zon- en windenergie en 
groengasproductie van de vergister.
Onder de overige opbrengsten vallen de opbrengsten uit dienstverlening voor activiteiten ten aanzien van beheer 
openbare ruimten, opbrengsten uit onderhoud van externe voertuigen en verkoopresultaat op verkoop van activa.
De ingediende schadeclaim bij de verzekeringsmaatschappij met betrekking tot de brand in de bio-energiecentrale 
en de kortsluiting aan de generator worden ook onder de overige opbrengsten verantwoord.
De overige opbrengsten bedragen € 41,2 miljoen.

De totale omzet wordt gerealiseerd in Nederland.

12 / Kosten van grond- en hulpstoffen
2013 2012

Gasverbruik en overige verbruiksgoederen 17.373 16.873
Inkoop energie 6.330 5.553
Inkoop hout 1.854 3.976

25.557 26.402

13 / Lonen, salarissen en sociale lasten
2013 2012

Lonen en salarissen 50.265 52.324
Pensioenlasten 7.551 7.162
Vergoedingen 1.614 3.363
Sociale lasten 2.507 3.341
Geactiveerde personeelskosten – 1.627 – 1.471

60.310 64.719

Aantal werknemers HVC Groep
Het aantal werknemers ultimo december bedroeg 919 990
Het aantal werknemers in fte ultimo december bedroeg 872 937
Het aantal werknemers werkzaam buiten Nederland – –
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Het aantal in de groep werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteiten bedroeg:
2013 2012

Grondstoffen 500 525
Energie 254 261
Staf 118 151

872 937

De bezoldiging van de directie over 2013 en 2012 is als volgt:
2013 2012

De éénhoofdige statutaire directie van NV HVC wordt gevoerd 
door de heer ir. W.C.H. van Lieshout
Deeltijdfactor 100% 100%
Bruto-inkomen (vaste componenten)* 193 191
Werkgeversbijdrage pensioenpremie 63 54
Variabele beloningen** – 20

Bezoldiging 256 265 

Werkgeversbijdrage sociale lasten 14 15
Heffi ng wet op de loonbelasting 1964, art. 32 bd 7 10

Totaal loonkosten 277 290

Consumentenprijs auto van de zaak 67 67
Eigen bijdrage auto van de zaak – –
Privé gebruik auto van de zaak Nee Nee

* De stijging komt overeen met de voor HVC toepasselijke CAO’s.

**  De variabele beloning betreft de in het boekjaar 2012 uitbetaalde beloning over 2011. Gezien de economische situatie heeft de bestuurder de variabele beloning 

over 2012 en 2013 afgewezen.

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen in 2013 en 2012 is als volgt:
2013 2012

Prof. drs. A. Verberk (voorzitter) 25 24
Ing. H. Akkerman 17 15
Drs. S.H. Binnendijk 11 15
Ir. M.G.M. den Blanken 20 18
Mr. J.C. Dekker 1 –
Ir. F.G. van Hoek – 9
Ing. Ph. van den Hoek 17 16
Drs. W.G. Kooijman 20 18
F.H. Schreve 17 16
Mr. J.H. Oosters 12 15

140 146
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14 / Afschrijvingen op vaste activa
2013 2012

Afschrijvingen immateriële vaste activa 4.326 5.070
Afschrijvingen materiële vaste activa 69.525 65.597

73.851 70.667

15 / Overige waardeveranderingen vaste activa
2013 2012

Waardeverminderingen:
Immateriële vaste activa – 1.399
Materiële vaste activa – 800
Financiële vaste activa – 2.191

– 4.390

De waardeverandering betreft de waardeveranderingen naar aanleiding van uitgevoerde impairmentberekeningen.
De waardeverandering op kostprijsgewaardeerde deelnemingen wordt met ingang van 2013 gepresenteerd onder 
rentelasten en soortgelijke kosten. De vergelijkende cijfers voor 2012 zijn aangepast. 

16 / Overige bedrijfskosten
2013 2012

Verzekeringen en belastingen 5.948 6.019
Overige personeelskosten 3.778 5.081

9.726 11.100

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Binnen de business unit Strategie en Business Ontwikkeling houdt 1 fte zich volledig bezig met onderzoek en 
ontwikkeling. Deze persoon geeft leiding aan de ‘Ontwerp Advies Groep’, afhankelijk van de aard van het project 
worden medewerkers van andere disciplines ingeschakeld. Deze personele kosten zijn verantwoord onder de lonen 
en salarissen.
In 2013 is in het kader van onderzoek en ontwikkeling onder andere aandacht besteed aan de volgende projecten:
– Milena; vergassing van biomassa: € 0,15 miljoen voornamelijk ‘in kind’
– Op- en bewerken reststromen huishoudelijk afval; nieuwe sorteertechniek
– Terugwinning van fosfaat uit reststoffen van de slibverbrandingsinstallatie
– Optimaliseren stoomproductie turbine slibverbrandingsinstallatie
– Nieuwe opwerkingstechniek bodemassen afvalenergiecentrales: € 0,44 miljoen
– Nieuwe opwerkingstechniek rookgasreinigingszout afvalenergiecentrales
– Pyrolyse kunststofafval tot dieselolie
– Optimalisatie non ferro afscheiding bodemas opwerking (Cyclas € 0,3 miljoen)
– Gasbesparende techniek rookgasreiniging afvalenergiecentrales
– Optimalisatie brandstofsamenstelling biomassaenergiecentrale

De totale out of pocket kosten (na verrekening ontvangen subsidies) bedragen voor 2013 circa € 0,8 miljoen 
(2012: € 1,0 miljoen). Gezien de fase waarin bovenstaande studies zich bevinden zijn de uitgaven niet geactiveerd.
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17 / Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2013 2012

Rente leningen u/g 1.431 2.540

18 / Rentelasten en soortgelijke kosten
2013 2012

Rente langlopende geldleningen 36.597 38.978
Waardeveranderingen op kostprijs gewaardeerde deelnemingen 3.114 622
Garantstellingsprovisie 6.433 6.715

46.144 46.315

Met ingang van 2013 worden de waardeveranderingen op kostprijs gewaardeerde deelnemingen onder 
de rentelasten en soortgelijke kosten gepresenteerd. De vergelijkende cijfers voor 2012 zijn hiervoor aangepast. 

19 / Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belastingbate 2013 is uitgedrukt in een percentage van het commerciële verlies relatief laag. Dit wordt 
veroorzaakt door niet aftrekbare kosten (voornamelijk afschrijving goodwill) en correcties in 2013 op de fi scale 
positie met betrekking tot voorgaande jaren. Correcties met betrekking tot voorgaande jaren hebben o.a. betrekking 
op herrekening van de passieve latentie en correcties op de actieve latentie in verband met verliesverdamping. 
Ook de belastingdruk 2012 is afwijkend ten opzichte van het nominale percentage in verband met niet aftrekbare 
kosten en correcties voorgaande jaren.

Aansluiting nominale en effectieve belastingdruk
2013 2012

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen – 5.333 – 23.469

Nominale belastingen 25,00% – 1.333 25,00% – 5.867

Correcties
Fiscaal niet-aftrekbare kosten – 17,24% 920 – 3,55% 832
Resultaten deelnemingen en onbelaste activiteiten – 4,90% 262 – 3,31% 776
Toepassing energie investeringsaftrek 0,00% – 0,39% – 91
Overige mutaties 15,08% – 804 – 0,17% 40
Correctie voorgaande jaren – 10,54% 562 – 1,38% 325

– 17,62% 940 – 8,02% 1.882

Effectieve belasting 7,38% – 393 16,98% – 3.985
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2013 2012

Specifi catie effectieve belasting
Acute belastingen
Belastingen 2013/2012 1.387 1.175

Uitgestelde belastingen
Mutatie latente belastingvordering 220 – 1.161
Mutatie latente belastingverplichtingen – 2.000 – 3.999

Effectieve belasting – 393 – 3.985

20 / Resultaat deelnemingen
2013 2012

Cyclas vof 3.009 3.649
Sortiva BV – 335 3
KoreNet Beheer BV 30 – 40
eCollect BV – – 33
Tedcor Limited 41 16
Tedcor International – – 11
RTC – 51
Zavin cv 114 33
Natuurgas Overijssel BV – 600 – 968
Energie Coöperatie Dordrecht – 58 – 45
Swiss Association Biocomp – 8 8
Energiezorg BV – 116 –

2.077 2.663

Transacties met verbonden partijen
De in rekening gebrachte vergoedingen voor afvalverwerking, energielevering en afvalinzameling 
bestaan voor circa 80 procent (2012: 80 procent) uit transacties met verbonden partijen.
Tevens wordt aan verbonden partijen een vergoeding betaald voor de door hen verstrekte hoofdelijke 
garantstellingen inzake door NV HVC afgesloten leningen (zie toelichting nr. 18 voor betaalde provisie). 
De tarieven inzake transacties met verbonden partijen worden op zakelijke gronden bepaald. 
Kortingen kunnen worden verleend indien contractueel overeengekomen afspraken leiden tot langjarige 
dienstverlening en/of volume garanties.
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Vóór verwerking van het voorstel tot resultaatbestemming / in € 1.000

ACTIVA
Noot 31-12-2013 31-12-2012

Vaste activa
Immateriële vaste activa 10.817 13.240
Materiële vaste activa 1 708.411 754.525
Financiële vaste activa 2 190.177 169.844

909.405 937.609

Vlottende activa
Voorraden 2.646 2.594
Vorderingen 34.996 22.674
Liquide middelen 13.136 3.424

50.778 28.692

Totaal 960.183 966.301

PASSIVA
Noot 31-12-2013 31-12-2012

Eigen vermogen 3

Geplaatst en gestort kapitaal 151 151
Wettelijke reserve 7.533 5.723
Overige reserves 60.501 81.824
Resultaat boekjaar – 4.937 – 19.485

63.248 68.213

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen 12.489 14.489
Overige voorzieningen 7.557 12.007

20.046 26.496

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 701.719 719.149

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 107.318 98.214
Overige schulden en overlopende passiva 67.852 54.229

175.170 152.443

Totaal 960.183 966.301
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2013 2012

Resultaat uit deelnemingen 7.232  – 7.680
Overige baten en lasten – 12.169  – 11.805

Resultaat na belastingen  – 4.937  – 19.485

VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING 
OVER 2013
in € 1.000
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TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE
BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
in € 1.000

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 
Dezelfde waarderingsgrondslagen zijn gehanteerd als voor de geconsolideerde jaarrekening. Voor de gehanteerde 
grondslagen alsmede de toelichting op de te onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen 
naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

Per 1 januari 2011 is de berekeningswijze van de afschrijvingen op materiële vaste activa gewijzigd van de 
annuïtaire methode naar de lineaire methode. Zie de paragraaf ‘schattingswijziging’ als onderdeel van het 
hoofdstuk ‘grondslagen voor de jaarrekening’ voor een nadere toelichting op deze doorgevoerde 
schattingswijziging.

De fi nanciële gegevens van NV HVC 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.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en fi nanciële beleid 
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. 
Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van NV HVC.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap 
geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting 
heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening 
gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen 
op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

1 / Materiële vaste activa

Gebouwen 

en terreinen

Machines & 

installaties

Andere vaste 

bedrijfs-

middelen

Activa in 

ontwikkeling

Totaal

2013

Totaal

2012

Verkrijgingswaarde 168.300 774.816 126.577 5.605 1.075.298 1.052.525
Cumulatieve afschrijvingen – 45.812 – 225.358 – 49.603 – – 320.773 – 268.058

Boekwaarde per 1–1 122.488 549.458 76.974 5.605 754.525 784.467

Mutaties boekjaar
Herrubricering 1.709 – 152 2.976 – 4.831 – 298 69
Investeringen 447 3.640 2.853 4.469 11.409 24.625
Desinvesteringen aanschafwaarde 1 – 5.383 – 731 – 32 – 6.145 – 1.921
Desinvesteringen afschrijvingen 1 5.312 565 – 5.878 46
Afschrijvingen – 7.268 – 43.464 – 6.226 – – 56.958 – 52.761

– 5.110 – 40.047 – 563 – 394 – 46.114 – 29.942

Verkrijgingswaarde 170.457 772.921 131.675 5.211 1.080.264 1.075.298
Cumulatieve afschrijvingen – 53.079 – 263.510 – 55.264 – – 371.853 – 320.773

Boekwaarde per 31–12 117.378 509.411 76.411 5.211 708.411 754.525
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De herrubricering heeft met name betrekking op de ingebruikname van warmtenetten en afvalbrengstation.

De investeringen 2013 in machines, installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen betreffen voornamelijk gepland 
periodiek groot onderhoud ten behoeve van de afvalinstallaties, alsmede vervanging van inzamelvoertuigen en 
-containers.

2 / Financiële vaste activa

Deelnemingen 

in groepsmaat-

schappijen

Vorderingen 

op 

groepsmaat-

schappijen

Andere  

deel-

nemingen

Vorderingen 

op deel-

nemingen en 

participanten

Latente 

 belasting- 

 vordering Overig

Totaal

2013

Totaal

2012

Boekwaarde per 1–1 18.712 82.496 52.909 12.164 2.933 630 169.844 160.599

Mutaties boekjaar
Herrubricering – – – 15.000 – 12.164 – – – 27.164 286
Investering – – 10.507 – – – 10.507 3.169
Desinvesteringen – – – 3.114 – – – – 3.114 –
Opnamen – 70.553 – – 886 – 71.439 24.750
Afl ossingen – – 31.366 – – – 1.055 – 151 – 32.572 – 9.725
Afschrijving/Amortisatie – - – – – – – –
Resultaat huidig boekjaar 3.359 – – 464 – – – 2.859 – 2.995
Uitkering dividend 
deelnemingen – 1.643 – – 15 – – – – 1.658 – 6.240

Boekwaarde per 31–12 20.428 121.683 44.823 – 2.764 479 190.177 169.844

Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar de in de toelichting op de geconsolideerde balans 
en winst- en verliesrekening opgenomen overzichten.
Voor een toelichting op de investeringen in andere deelnemingen en de opnamen van de vorderingen op 
deelnemingen en participanten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en 
verliesrekening.

Het resultaat huidig boekjaar is ongelijk aan het resultaat uit deelneming uit de vennootschappelijke winst- en 
verliesrekening. Dit wordt veroorzaakt door presentatie van het negatieve resultaat deelneming onder voorziening 
negatief eigen vermogen deelneming.
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3 / Eigen vermogen

Geplaatst 

en gestort 

kapitaal

Wettelijke 

reserve 

ingehouden 

winst deel-

nemingen

Reserve 

omrekenings-

verschillen

Overige 

reserve

Resultaat 

boekjaar

Totaal

2013

Totaal

2012

Boekwaarde per 1–1 151 5.723 – 4 81.828 – 19.485 68.213 87.719

Mutaties boekjaar
Mutatie – 1.810 – – 1.810 – – –
Uitkering dividend vorig boekjaar – – – – – – –
Resultaat vorig boekjaar – – - – 19.485 19.485 – –
Resultaat huidig boekjaar – – – – – 4.937 – 4.937 –19.485
Overige – – – 28 – – – 28 – 21

Boekwaarde per 31–12 151 7.533 – 32 60.533 – 4.937 63.248 68.213

De reserve omrekenverschillen heeft betrekking op deelneming Tedcor limited. De mutatie betreft omrekening 
resultaat.
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Geplaatst en gestort kapitaal
2013 2012

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 245.430 verdeeld in 
5.000 aandelen A van elk € 45,45 en 400 aandelen B van elk € 45,45

Per 31 december zijn aandeelhouder:

Aantal aandelen A
Afvalschap IJmond Zaanstreek 529 529
Openbaar Lichaam V.V.I. Alkmaar e.o. 529 529
Gemeenschappelijke Regeling Gevudo e.o. 529 529
Gemeente Den Helder 112 112
Gemeente Hollands Kroon 31 31
Gemeente Schagen 47 31
Gemeente Zijpe* – 16
Gemeente Texel 24 24
Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland 358 358
Gemeente Almere 173 173
Gemeente Dronten 48 48
Gemeente Lelystad 93 93
Gemeente Noordoostpolder 62 62
Gemeente Urk 23 23
Gemeente Zeewolde 20 20
Gemeente Smallingerland 78 78
Gemeente Westland 130 130
Gemeente Purmerend 102 102
Gemeente Zeevang 8 8
Gemeente Beemster 11 11
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 7 7

Totaal 2.914 2.914

Aantal aandelen B
Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 397 397

Totaal 397 397

*  Gemeente Zijpe is op 1 januari gefuseerd met gemeente Schagen en gemeente Harenkarspel. De gemeente Harenkarspel valt onder Openbaar Lichaam V.V.I. 

Alkmaar e.o.

De aandelen A worden gehouden door gemeenten, gemeenschappelijke regelingen van gemeenten 
of waterschappen. De aandelen B worden gehouden door uitsluitend waterschappen.
Aandeelhouders van aandelen A staan al dan niet hoofdelijk garant voor fi nancieringsverplichtingen 
van NV HVC voor afvalactiviteiten en aandeelhouders B voor slibverwerkingsactiviteiten.
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8 / Voorzieningen

 

Voorziening 

negatief eigen 

vermogen 

deelnemingen

Latente 

belasting-

verplichtingen

Personeels- 

beloningen

Overige 

voorzieningen

Totaal

2013

Totaal

2012

Boekwaarde per 1–1 7.055 14.489 1.736 3.216 26.496 23.281

Mutaties boekjaar
Dotatie voorziening – 3.152 – 282 804 – 2.066 12.109
Uitgaven ten laste van de voorziening 663 – – 96 – 2.876 – 2.309 – 4.639
Vrijval uit de voorziening – – 2.000 – 75 – – 2.075 – 4.255

Boekwaarde per 31–12 4.566 12.489 1.847 1.144 20.046 26.496
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Onroerende goederen 
Voor het terrein van het overslagstation Den Helder heeft NV HVC met de gemeente Den Helder het 
erfpachtcontract verlengd met een looptijd van 20 jaar vanaf 2012. De verschuldigde canon bedraagt 
circa € 34.000 per jaar (ultimo 2012: € 30.000), en circa € 170.000 over vijf jaar. 

Voor het terrein van de Leeghwaterhaven heeft NV HVC met de gemeente Alkmaar een erfpachtcontract 
gesloten met een looptijd van 50 jaar vanaf 2000. De verschuldigde canon bedraagt circa € 40.000 per jaar 
(ultimo 2012: idem), en circa € 1,3 miljoen over meer dan vijf jaar. 

Deelnemingen
NV HVC heeft een aandeel in Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co.KG (TWB) van (6,61%). De aandelen 
zijn als zekerheidstelling aan de fi nancierende banken van TWB verpand. Daarnaast hebben de aandeelhouders 
van Trianel op verzoek van de fi nancierende banken van TWB in 2013 een borgstelling afgegeven en extra 
fi nanciering toegezegd. De totale verplichtingen ultimo 2013 bedragen voor HVC circa € 4,8 miljoen. 

NV HVC staat hoofdelijk garant voor de nakoming van de verplichtingen van 50% dochter KoreNet Beheer BV 
en haar 50% dochter KoreNet BV onder de met Rabobank gesloten fi nanciering. De restant hoofdsom bedraagt 
eind 2013 circa € 5,1 miljoen (ultimo 2012: circa € 5,3 miljoen). 

NV HVC staat hoofdelijk garant voor de nakoming van de verplichting van 50% dochter Sortiva BV onder de 
met Rabobank gesloten fi nanciering met een verhoging van 35% voor eventuele aanvullende kosten. De restant 
hoofdsom bedraagt eind 2013 circa € 14,8 miljoen (ultimo 2012: circa € 14 miljoen). Met de andere aandeelhouder 
in Sortiva, die overigens ook hoofdelijk garant staat, is overeengekomen dat bij een aanspraak op de garantie, 
de aandeelhouders deze gelijkelijk zullen dragen. 

NV HVC staat voor 50% garant voor de nakoming van de verplichting van 50% dochter Natuurgas Overijssel BV 
onder de met ABN AMRO Bank gesloten fi nanciering. Het aandeel van 50% in de restant hoofdsom bedraagt eind 
2013 circa € 3,9 miljoen (ultimo 2012: circa € 4,2 miljoen). Tevens is overeengekomen dat exploitatieverliezen worden 
aangezuiverd door de aandeelhouders. 

NV HVC heeft de verplichting om op fi nancial close van project Gemini, haar aandeel (10%) in het eigen vermogen 
te storten. Naar verwachting vindt fi nancial close ultimo maart 2014 plaats. De cash-out op fi nancial close bedraagt 
een saldo van circa € 38 miljoen en er zullen aanvullende bankgaranties verstrekt worden. 

De NV HVC is als vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de deelnemingen in Holland Compost vof 
en Cyclas vof. Ter zake van de deponering van de jaarrekening van de overige (100% HVC) groepsmaatschappijen 
wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling ex artikel 2:403 BW. 

Operationele huurovereenkomsten 
De groep heeft operationele huurverplichtingen van circa € 1,1 miljoen per jaar (ultimo 2012: € 1,2 miljoen), 
de gemiddeld resterende looptijd bedraagt tussen de 4 en 5 jaar. 

Saldocompensatie 
Met de ING Bank zijn rekening-courantovereenkomsten gesloten waarbij de saldi en rente van de rekeningcouranten 
van alle 100%-dochters bij de desbetreffende banken gecompenseerd worden. Bij de Rabobank zijn rekening-
courantovereenkomsten gesloten voor saldocompensatie tussen de verschillende rekeningen van NV HVC, 
HVC Energie B.V., Flevocollect Gemeenten NV en Flevocollect Recycling B.V.
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Rekeningcourant faciliteit 
31-12-2013 31-12-2012

De NV HVC heeft de volgende rekeningcourant faciliteiten:
ING bank  20.000  20.000 
Rabobank  4.500  4.500 
Bank Nederlandse Gemeenten  3.000  3.000 

 27.500  27.500

Bankgaranties
NV HVC heeft bankgaranties verstrekt ten behoeve van ondergrondse (olie)containers en grensoverschrijdende 
transporten van in totaal circa € 1,8 miljoen (ultimo 2012: € 1,9 miljoen).
NV HVC heeft een bankgarantie verstrekt ad € 1,9 miljoen ten behoeve van een overeengekomen mogelijke 
naverrekening van in 2011 door NV HVC overgenomen activiteiten. Deze naverrekening vindt alleen plaats indien 
bepaalde positieve marktontwikkelingen zich voordoen, leidend tot een hogere koopprijs van de activiteiten. 

NV HVC geeft een garantie ad € 5,9 miljoen verstrekt inzake de nakoming van de verplichtingen van haar 
energiehandelaar Trianel (2012: € 5,9 miljoen). 

Ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen van project Gemini uit de SDE beschikking, heeft HVC een 
bankgarantie ad € 4,0 miljoen verstrekt. 

Convenanten 
In de leningovereenkomsten met de BNG is overeengekomen dat aandeelhouders jaarlijks minimaal 500 kton 
afval aanleveren en dat dit door HVC moet worden verwerkt. Vastgesteld is dat voor 2013 aan deze eis is voldaan.

Fiscale eenheid
De vennootschap maakt deel uit van een fi scale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond hiervan is 
de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden inzake vennootschapsbelasting van de fi scale eenheid. 
De vennootschap maakt deel uit van een fi scale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond hiervan is de 
vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden inzake omzetbelasting van de fi scale eenheid.

Aantal werknemers
2013 2012

Aantal werknemers NV HVC
Het aantal werknemers in fte ultimo december bedroeg  639  666
Het aantal werknemers werkzaam buiten Nederland  -  - 

Het aantal in de groep werkzame werknemers, berekend 
op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteiten bedroeg: 
Grondstoffen  275  267
Energie  254  261
Staf  110  138 

Totaal 639 666
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Honoraria accountant
Ingevolge artikel 2:382a wordt in dit overzicht een specifi catie verstrekt van de in het boekjaar ten laste 
van de vennootschap gebrachte totale honoraria van externe onafhankelijke accountants op geconsolideerde basis. 
Met ingang van 2012 worden deze kosten toegerekend aan het jaar waar zij betrekking op hebben.

Pricewaterhouse -

Coopers 

Accountants N.V. Deloitte

Totaal

2013

Totaal

2012

Controle van de jaarrekening 208 – 208 464
Andere controleopdrachten 29 – 29 148
Adviesdiensten op fi scaal terrein 75 227 302 354
Andere niet-controlediensten 28 – 28 11

Totaal 340 227 567 977

Ondertekening van de jaarrekening 
Alkmaar, 20 maart 2014

de directeur de Raad van Commissarissen: 
Ir. W.C.H. van Lieshout MBA Prof. drs. A. Verberk (voorzitter) 

Ing. H. Akkerman 
Drs. S.H. Binnendijk 
Ir. M.G.M. den Blanken 
Ing. Ph. van den Hoek 
Mr. J.C. Dekker
Drs. W.G. Kooijman 
Mr. J.H. Oosters 
F.H. Schreve 
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Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring. 

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat 
Artikel 19 van de statuten van de vennootschap luidt als volgt: 
1  Onder winst ter verdeling wordt verstaan het saldo van de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

vastgestelde winst- en verliesrekening met inachtneming van de door de wet voorgeschreven dan wel door die 
vergadering nodig geoordeelde reserveringen. 

2  De winst ter verdeling staat geheel ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012 
De jaarrekening 2012 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 4 juli 2013 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform 
het daartoe gedane voorstel. Dit betekent dat het resultaat over 2012 is onttrokken aan de overige reserves.

Voorstel bestemming resultaat 2013
Voorstel resultaatbestemming voor het resultaat over 2013 

2013

Het nettoresultaat 2013 bedraagt: – 4.937

Voorgesteld wordt het nettoresultaat als volgt te bestemmen: 
– Uitkering aan aandeelhouders – 
– Onttrekken aan de overige reserves – 4.937

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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Indicator Omschrijving 2013 GRI scope

1. Strategie en analyse
1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van 

de organisatie (bv. bestuursvoorzitter, directeur of 
gelijkwaardige leidinggevende functie) over de relevantie van 
duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.

p. 6 belangrijke ontwikkelingen
p. 16-17 een blik terug en vooruit
p. 25 strategische doelstellingen

V

1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en 
mogelijkheden.

p. 7 doelstellingen
p. 23-28 verslag directie

V

2. Organisatieprofi el
2.1 Naam van de organisatie. Achterzijde omslag V
2.2 Voornaamste kenmerken, producten en/of diensten. p. 4-5

p. 8-9
V

2.3 Operationele structuur van de organisatie. p. 4 V
2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie. Achterzijde omslag V
2.5 Aantal landen waar de organisatie actief is met ofwel 

grootschalige activiteiten, ofwel met specifi eke relevantie 
voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de 
orde komen.

p. 10-11 verzorgings gebied V

2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm. p. 18
p. 61-63

V

2.7 Afzetmarkten. p. 43 (gescheiden deelstromen), 
49 (elektriciteit, warmte en 
groen gas)

G

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie. p. 8-9 (kengetallen) V
2.9 Signifi cante veranderingen tijdens verslagperiode. p. 5 V
2.10 Onderscheidingen die in de verslagperiode zijn toegekend. n.v.t. V

3. Verslagparameters
3.1 Verslagperiode. p. 2 V
3.2 Datum van het meest recente verslag. p. 2
3.3 Verslaggevingscyclus. Jaarlijks V
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan. p. 2 V
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag. p. 2 
3.6 Afbakening van het verslag. p. 2 V
3.7 Beperkingen voor de reikwijdte van het verslag. p. 2 V
3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, 

dochterondernemingen in gedeeltelijk eigendom, 
gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere 
entiteiten die de vergelijkbaarheid tussen verschillende 
verslagperioden of verslaggevende organisaties aanzienlijk 
beïnvloeden.

p. 2 V

GRI REFERENTIETABEL

V = Volledig  G = gedeeltelijk
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GRI REFERENTIETABEL

Indicator Omschrijving 2013 GRI scope

3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van 
eerder verstrekte informatie (bijvoorbeeld fusies of overnames, 
verandering van referentiejaar of verslaggevingsperiode en 
veranderingen met betrekking tot de aard van de activiteiten 
of de meetmethoden).

p. 8-9 V

3.11 Signifi cante veranderingen ten opzichte van vorige 
verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening 
of meetmethoden die voor het verslag zijn toegepast.

n.v.t. V

3.12 Tabel waarin staat waar in het verslag de standaardonderdelen 
van de informatievoorziening te vinden zijn.

p. 110-113, GRI-tabel V

3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het betrekken 
van externe assurance van het verslag. 

p. 2 V

4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van 

commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam 
en verantwoordelijk zijn voor specifi eke taken, zoals het 
bepalen van de strategie of het overzicht over de organisatie.

p. 18-19, 61-64 V

4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam 
eveneens een leidinggevende functie heeft (en, zo ja, 
zijn/haar functie binnen het kader van de organisatie en 
de redenen voor deze situatie).

p. 62 V

4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: 
vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende 
leden van het hoogste bestuurslichaam.

p. 18-19, 62-63 V

4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de 
gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of 
medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste 
bestuurslichaam.

p. 18-19, 61 V

4.6 Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam 
waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden.

p. 62 V

4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, 
gedragscodes en uitgangspunten die van belang zijn voor 
de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, 
met vermelding van de mate van invoering ervan.

www.hvcgroep.nl
p. 62

V

4.9 Procedures van het hoogste bestuurslichaam voor het 
overzien van de inventarisatie en het beheer door de 
organisatie van economische, milieugerelateerde en 
sociale prestaties, met inbegrip van relevante risico’s en 
mogelijkheden en naleving van of conformiteit 
met internationaal overeengekomen standaarden, 
gedragscodes en principes.

p. 18-19, 61-63 V

4.10 Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van 
het hoogste bestuurslichaam, in het bijzonder betreffende 
economische, milieugerelateerde en sociale prestaties.

p. 63 G

V = Volledig  G = gedeeltelijk
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GRI REFERENTIETABEL

Indicator Omschrijving 2013 GRI scope

4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid (vervolg)
4.13 Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) 

en/of nationale/internationale belangenorganisaties.
 ■ Koninklijke Vereniging voor 

Afval- en Reinigings-
management (NVRD)

 ■ Vereniging Afval  bedrijven (VA)
 ■ Nutriëntenplatform; 

specifi eke vakoverleggen 
verbranding & recycling

 ■ STOWA (overleg afval -
waterketen)

 ■ Energy Board provincie 
Noord-Holland

 ■ Confederation of European 
Waste-to-Energy Plants

 ■ E-decentraal

G

4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft 
betrokken.

p. 14, 26-29 V

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden 
die moeten worden betrokken.

p. 14, 26-29 V

4.16 Benadering van het betrekken van belanghebbenden, 
waaronder de frequentie ervan per type en groep 
belanghebbenden.

p. 14, 26-29 G

4.17 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren 
zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden 
en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer 
via haar verslaggeving.

p. 14 G

Economische prestaties
EC1* Directe economische waarden die zijn gegenereerd en 

gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele 
kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige 
maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en 
betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden.

p. 68-69
p. 9, kengetallen
p. 31-36

V

EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het 
vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie.

Medewerkers in dienst van HVC 
zijn verplicht verzekerd voor 
pensioen en werkloosheid.

V

EC4* Signifi cante fi nanciële steun van de overheid. Subsidies p. 24 V

*  = indicator beoordeeld

V = Volledig  G = gedeeltelijk
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GRI REFERENTIETABEL

Indicator Omschrijving 2013 GRI scope

Milieuprestaties
EN3* Direct energieverbruik door primaire energiebron. p. 47 V
EN4* Indirect energieverbruik door primaire energiebron. p. 47 V
EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-effi ciënte of op 

duurzame energie gebaseerde producten en diensten, 
evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat 
van deze initiatieven.

p. 50 V

EN 16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen 
naar gewicht.

p. 51 V

EN 18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikas-
gassen en gerealiseerde verlagingen.

p. 41-51 V

EN20* NO, SO en andere signifi cante luchtemissies naar type 
en gewicht.

p. 115 V

EN23* Totaal aantal en volume van signifi cante lozingen. p. 49, n.v.t. V
EN28* Monetaire waarde van signifi cante boetes en totaal 

aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven 
van milieuwet- en -regelgeving.

p. 51 (€ 9.000) V

Sociale prestaties
LA1* Totale personeelsbestand naar type werk, 

arbeidsovereenkomst en regio, verdeeld naar geslacht.
p. 40 V

LA2* Totaal aantal en snelheid van personeelswerving en 
personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio.

p. 37 V

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve 
arbeidsovereenkomst valt.

p. 40 V

LA6* Percentage van het totale personeelsbestand dat is 
vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo  -
commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen
aan de controle op en advies over arboprogramma’s.

13 leden 
VGWM-commissies = 1,4 %

LA7* Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers 
en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio.

p. 36, 51 G

LA11* Programma’s voor competentiemanagement en levenslang 
leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers steunen 
en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan.

p. 40 G

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen 
maatregelen.

0 meldingen bekend bij 
vertrouwenscommissie 

V

SO8 Monetaire waarde van signifi cante boetes en totaal 
aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven 
van wet- en regelgeving.

p. 51 (€ 9.000) V

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip 
van resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid.

p. 27-28 G

V = Volledig  G = gedeeltelijk
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Verklaring registratie Wm-componenten 2013 

HVC Alkmaar, HVC Dordrecht en SVI Dordrecht 
 

KEMA Emission Verification Services B.V. heeft de registratie geverifieerd van de emissiejaar-

vrachten en jaargemiddelde concentraties van Wm-componenten van HVC Alkmaar, HVC Dordrecht 

en SVI Dordrecht, die in het kader van de Wm volgens wettelijke voorschriften dienen te worden 

gerapporteerd aan het bevoegd gezag voor het kalenderjaar 2013.  

 

KEMA Emission Verification Services B.V. heeft geverifieerd overeenkomstig het volgende 

toetsingskader: 

• NEN 14181 voor de registratie van de concentratie Stof, NOx, HCl, SO2, NH3, CO, CxHy, en CO2 

• geaccrediteerde meetprotocollen van de meetinstanties voor het meten en registreren van SO2, stof,  

HCl, HF, NH3, dioxines / furanen, som zware metalen, Cd + Ti en Hg 

• voor N2O en Zn zijn de jaarvrachten getoetst aan de drempelwaarden volgens de E-PRTR. 

 

Afhankelijk van de Wm-beschikking en de geïmplementeerde Activiteitenregeling worden 

concentraties van componenten continu of discontinu gemeten, en zijn er verschillen in toetsingskader 

per component per inrichting. 

De verklaring heeft betrekking op de emissiejaarvrachten en jaargemiddelde concentraties van alle 

verbrandingslijnen met betrekking tot de Wm-componenten van HVC Alkmaar, HVC Dordrecht en 

SVI Dordrecht. De periode van registratie is 2013. 

 

Het management van HVC is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van systemen voor 

generatie, aggregatie en registratie van data conform de wettelijke voorschriften (BVA).  

Het is de verantwoordelijkheid van KEMA Emission Verification Services om een onafhankelijk 

oordeel te geven over de registratie van de emissiejaarvrachten en jaargemiddelde concentraties voor 

2013. De beoordelingswerkzaamheden zijn uitgevoerd in lijn met kwaliteitssysteem ISO 17020. 

 

Conclusie 

Op grond van onze beoordelingswerkzaamheden is ons niet gebleken, dat de meting, aggregatie en 

registratie van de emissiejaarvrachten en jaargemiddelde concentraties van de eerder omschreven Wm-

componenten van HVC Alkmaar, HVC Dordrecht en SVI Dordrecht over 2013 niet conform de 

wettelijke eisen, Wm-voorschriften, Activiteitenregeling en afspraken met het bevoegd gezag zijn 

uitgevoerd.  

Details van emissiegegevens en uitgangspunten zijn per inrichting opgenomen in de bijlagen van drie 

deelverklaringen. 

 

Arnhem, 17 maart 2014 

KEMA Emission Verification Services B.V. 

 

R.L. de Bruijn 

Operationeel Directeur 

Arnhem, 17 maart 2014
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AEC Alkmaar BEC Alkmaar AEC Dordrecht SVI Dordrecht Totaal

NOx (kg) 227.526 46.990 120.500 36.500 431.516
CO (kg) 31.888 8.020 10.300 2.500 52.708
CxHy (kg) 551 532 276 1.200 2.559
NH3 (kg) 2.962 1.776 875 180 5.793
SO2 (kg) 23.538 4.105 1.070 4.600 33.313
Stof (kg) 2.709 62 462 630 3.863
HCl (kg) 3.462 0 950 680 5.092
Dioxinen en 
furanen (mg TEQ) 19,7 0,60 2,7 0 23
Hg (kg) 0 0 2,6 1,5 4,1
Som zware metalen 
(kg) 23,28 4,73 4,5 7 39,51
Cadmium (kg) 0 0 0 < 1 <1
HF (kg) 167,2 0 174 26 367,2
N2O (kg) 42.653 –* 21.000 114.000 177.653
Zn (kg) 70,57 50,13 -* 18 138,7

* Niet gemeten

JAARVRACHTEN VERBRANDINGSINSTALLATIES HVC 2013
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Aan: de algemene vergadering van N.V. HVC

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2013 van N.V. HVC te Alkmaar gecontroleerd. Deze 
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde 
en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor fi nanciële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het directieverslag, beide in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en 
de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. 
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor fi nanciële 
verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

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

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van N.V. HVC per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Alkmaar, 20 maart 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door: drs. M.R.G. Adriaansens RA
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Aan: de directie van N.V. HVC

Rapport betreffende het duurzaamheidsverslag

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben het in dit jaarverslag opgenomen duurzaamheidsverslag 2013, zoals opgenomen in het Verslag van 
de directie in de hoofdstukken 1 t/m 5, 7 en 9 (hierna: ‘het duurzaamheidsverslag’) van N.V. HVC te Alkmaar 
beoordeeld. In dit duurzaamheidsverslag legt N.V. HVC verantwoording af over de maatschappelijke prestaties
in 2013.

Een beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid op basis van werkzaamheden die 
minder diepgaand zijn dan bij een controleopdracht. De mate van zekerheid die wordt verkregen naar aanleiding van 
beoordelingswerkzaamheden is daarom ook lager dan de zekerheid die wordt verkregen naar aanleiding van 
controlewerkzaamheden.

Wij geven geen zekerheid bij de vooronderstellingen en de haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in 
het duurzaamheidsverslag, zoals doelstellingen, verwachtingen en ambities. 

De directie van N.V. HVC is verantwoordelijk voor het opstellen van het duurzaamheidsverslag. Het is onze 
verantwoordelijkheid een assurance-rapport bij het duurzaamheidsverslag te verstrekken.

Verslaggevingscriteria
N.V. HVC heeft verslaggevingscriteria ontwikkeld die zijn gebaseerd op de in 2011 gepubliceerde ‘G3.1 Richtlijnen’ 
van het Global Reporting Initiative (GRI), als vermeld op pagina 2 in de paragraaf ‘Over dit verslag’ van het 
jaarverslag. Wij achten de verslaggevingscriteria relevant en toereikend voor ons onderzoek.

Reikwijdte en werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 3410N ‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’.

Onze uitgevoerde werkzaamheden hebben in hoofdzaak bestaan uit:

 ■ het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het verkrijgen van inzicht in de branche, relevante maatschappelijke 
thema’s en kwesties, relevante wetten en regels en de kenmerken van de organisatie;

 ■ het beoordelen van de aanvaardbaarheid van het verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing hiervan, 
waaronder het beoordelen van de uitkomsten van de dialoog met belanghebbenden en de redelijkheid 
van schattingen gemaakt door het management, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het 
duurzaamheidsverslag;

 ■ het beoordelen van de systemen en processen voor informatieverzameling, interne controles en verwerking 
van de overige informatie, waaronder de aggregatie van gegevens tot informatie zoals opgenomen in het 
duurzaamheidsverslag;

 ■ het beoordelen van de interne en externe documentatie om te bepalen of de informatie in het duurzaamheids-
verslag adequaat is onderbouwd;

 ■ het beoordelen van de algemene presentatie van het duurzaamheidsverslag, conform de verslaggevingscriteria 
van N.V. HVC;

 ■ het beoordelen van de consistentie tussen ’maatschappelijke prestaties in het duurzaamheidsverslag en de andere 
onderdelen van het jaarverslag 2013 van N.V. HVC;

 ■ het beoordelen van het toepassingsniveau volgens de G3.1 Richtlijnen van GRI.

ASSURANCE-RAPPORT
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ASSURANCE-RAPPORT

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat het duurzaamheidsverslag geen, in alle van materieel belang zijnde opzichten, betrouwbare en toereikende 
weergave bevat van het beleid van N.V. HVC ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen, van de 
bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied in het verslagjaar, in overeenstemming met de 
verslaggevingscriteria van N.V. HVC.

Alkmaar, 20 maart 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door: drs. M.R.G. Adriaansens RA
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AEEA
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

AEC
Afvalenergiecentrale 

BEC
Bio-energiecentrale

Diftar-systeem
Kosten van de burger zijn afhankelijk van frequentie 
en/of hoeveelheid aangeboden afval (gedifferentieerde 
tarieven) 

EpE-protocol
Protocol voor het bepalen van de CO2-emissie in de 
hele keten

Geothermie
Aardwarmte

Gft
Groente-, fruit- en tuinafval

GRI
Het Global Reporting Initiative (GRI) is een 
internationale organisatie die richtlijnen voor 
duurzaamheidsverslaggeving opstelt 

IF-index
Het aantal verzuimongevallen ten opzichte van het 
aantal gewerkte uren

Interest Coverage Ratio
Dit geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is om 
zijn renteverplichtingen te voldoen

KAM
Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu

KPI
Kritische prestatie-indicator

NGO
Natuurgas Overijssel

NVRD
Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement

SDE+
Stimulering duurzame energieproductie 
(subsidieregeling van de overheid)

SROI
Social return on investment is een methodiek 
voor het meten van de effecten en het rendement 
van maatschappelijke projecten

VCA
Veiligheid checklist aannemers

Zon-PV
Zonnepanelen (pv is een afkorting van photovoltaic)

BEGRIPPENLIJST
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COLOFON

NV HVC
Postbus 9199
1800 GD  Alkmaar
(072) 54 11 311
www.hvcgroep.nl
info@hvcgroep.nl

Tekst, vormgeving en productie: 
Domani B.V., Weesp

Fotografi e: 
HVC, Marc Dorleijn fotografi e

Druk:
Zwaan Printmedia, Wormerveer

Dit verslag is gedrukt op Cocoon Silk. Dit papier voldoet aan de hoogste milieu- en kwaliteitseisen.
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