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   VOORWOORD

Overtuigd nutsbedrijf
Door de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, in 
combinatie met een rekenkamerrapport van een 
aantal gemeenten, heeft HVC het afgelopen jaar 
intensief kennisgemaakt met een groot aantal nieuwe 
gemeenteraden. Sommige kwamen bij ons op bezoek 
en andere nodigden ons uit om kennis te nemen  
van ons perspectief op het rapport. Terugblikkend 
kunnen we zeggen dat de soms intensieve discussies, 
zonder uitzondering, positief zijn geweest en hebben 
bijgedragen aan een beter beeld van HVC. Zij vormen 
het fundament onder het nutsbedrijf dat HVC wil zijn. 

Meer waarde uit afval halen
Sinds vorig jaar zijn we volop bezig met de inzameling 
en opwerking van afgedankte elektrische apparaten. 
Wij werken daarbij op twee locaties samen met 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Ook voeren we nu de regie over de sortering van de 
ingezamelde kunststoffen, die apart zijn gehouden 
door de inwoners in onze gemeenten. Samen met 
Midwaste is zo de basis gelegd om op een financieel 
solide manier, door de bundeling van tonnen,  
een aanzienlijke milieuwinst te boeken door hoge 
 scheidingsresultaten. Een belangrijke stap in het 
winnen van waardevolle grondstoffen zetten we  
ook door samenwerking met Slibverwerking 
Noord-Brabant en Ecophos. 

HVC heeft een jaar achter de rug waarin we een aantal belangrijke mijlpalen 
behaalden op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en 
duurzame energie. Daarnaast lag afgelopen jaar ook de focus op efficiency  
en kostenreductie om de toekomstbestendigheid van HVC te verbeteren.  
Ik ben dan ook verheugd dat we in 2014 – een jaar eerder dan gepland – zwarte 
cijfers schrijven, ondanks de nog steeds voortdurende economische tegenwind. 

Hierdoor zijn we straks in staat de schaarse grondstof 
fosfaat terug te winnen uit vliegas. Als ketenbedrijf  
op het gebied van grondstoffen en energie zijn  
we erin geslaagd om toonaangevend te zijn bij  
de ontwikkeling van vrij toepasbare stoffen in de 
wegenbouw uit bodemas. Bij de verbranding van afval 
resteert ongeveer 20% bodemas. Met een speciaal 
wasprocédé kan ongeveer 85% van de behandelde 
bodemas worden opgewerkt tot schone bouwstof,  
die zonder beperkingen kan worden toegepast. 
Hiermee voldoen we al aan de Green Deal met de 
sector waarin deze afspraak voor 2020 is gemaakt. 

Inwoners belangrijkste schakel in afvalketen
In het afgelopen jaar is ons inzamelbedrijf grondig  
op de schop gegaan. Hierdoor verwachten we als 
grootste publieke inzamelaar van huishoudelijk afval 
beter in staat te zijn onze schaalgrootte uit te nutten 
en waarde uit afval te halen, zowel in financiële zin  
als in de kwaliteit van dienstverlening. De nieuwe 
organisatie moet ons in staat stellen om de komende 
jaren de scheidingsresultaten bij de gemeenten waar 
wij inzamelen sterk te verbeteren, omdat deze nog 
onvoldoende zijn. Wij zien de inwoners als de 
belangrijkste schakel in de afvalketen: afvalscheiding 
vindt meestal plaats in de keuken. Het is belangrijk 
hen daarmee zoveel mogelijk te helpen. Steeds meer 
ontwikkelen we ons naar een circulaire economie waar 
afval niet meer bestaat, maar na opwerking weer als 
grondstof wordt gebruikt. Ons motto ”Samen halen  
we eruit wat erin zit“, refereert aan dat streven. 
 
HVC heeft een nieuwe communicatie-aanpak 
ontwikkeld die inwoners motiveert om afval te 
scheiden. Onderzoek heeft ons informatie gegeven 
over wat de belangrijkste drempels en motivatoren  
zijn om afval te scheiden. Ook wetenschappelijke 
inzichten over beïnvloedingsmechanismen en 
verschillende belevingswerelden maken dat we  
gericht kunnen communiceren op een wijze die 
aansluit bij de manier waarop een groot gedeelte  
van inwoners in Nederland geïnformeerd wil worden 
over afval en afvalscheiding. 

Een blik terug en vooruit

Onderzoek maakt duidelijk 
welke drempels en motivatoren 
inwoners ervaren om  
afval te scheiden.
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Meer duurzame energie
Op het gebied van duurzame energie hebben we ook 
belangrijke stappen gezet. Begin van het jaar is in 
Dordrecht de stoomleiding naar chemiebedrijf en 
buurman DuPont in bedrijf gekomen. Deze samen -
werking levert voor de stad Dordrecht een forse  
CO2 besparing op en draagt voor 10% bij aan onze 
duurzame-energieproductie. Door ondertekening van 
een Green Deal is de eerste stap gezet in het winnen 
van warmte uit de zogenoemde Trias grondlaag in het 
Westland op een diepte van meer dan 4 kilometer.  
We participeren in een proefboring naar warmte in  
deze aardlagen. Hieruit zal blijken of het mogelijk is 
onder aantrekkelijke voorwaarden warmte te winnen.  
Als dat wordt aangetoond kan maar liefst 80% van  
de warmte behoefte in dit gebied op een duurzame 
manier worden ingevuld. 

In oktober hebben we de bio-energiecentrale in 
Alkmaar, die door een brand in juli 2013 kwam stil  
te liggen, weer in bedrijf genomen. Deze installatie 
levert voor circa 60.000 huishoudens groene energie. 

Begin van de zomer startte de bouw van het grootste 
Nederlandse offshore windpark Gemini, waarin HVC 
voor 10% participeert en waar straks Nederlandse 
groene windenergie wordt opgewekt voor ruim 
650.000 huishoudens. De groene stroom die HVC uit 
dit park ontvangt is voldoende voor het verbruik van 
zo’n 100.000 huishoudens. Vorig jaar is ook de bouw 
van het nieuwe windpark Trianel Windpark Borkum 
afgerond. Tweeën dertig elektriciteits bedrijven en 
regionale nutsbedrijven uit Duitsland, Nederland, 
Oostenrijk en Zwitserland zijn eigenaar van dit 
windpark. Het park bestaat uit 40 windmolens en ligt 
op 45 km voor de kust van het Duitse Waddeneiland 
Borkum. De energie productie bedraagt op jaarbasis 
750.000 MWh. HVC heeft een belang van ruim 6%  
in dit park, waarmee we op jaarbasis ruim 14.000 
huishoudens van groene windstroom kunnen voorzien. 

In 2014 werd ook een lokaal duurzaam energiebedrijf 
actief: DECRA, waarbij Alkmaar, Bergen, Castricum  
en Heerhugowaard samen met HVC de duurzame-
energieproductie willen aanjagen en behaalde winsten 
opnieuw investeren in nieuwe duurzame energie-
projecten. 

De eerste project gefinancierde windturbine van  
HVC en DECRA is de afgelopen periode gebouwd  
en recentelijk in bedrijf genomen. 

NIEUW LOKAAL 
DUURZAAM ENERGIE
BEDRIJF
Alkmaar, Bergen, Castricum, 

Heerhugowaard en HVC gaan de 

samenwerking op het gebied van 

duurzame-energieproductie in de  

regio vergroten. Daarvoor is in november 

2014 de Duurzame Energie Coöperatie 

Regio Alkmaar (DECRA) opgericht. DECRA 

wil duurzame-energieprojecten in de  

regio aanjagen en de behaalde winsten 

investeren in nieuwe duurzame projecten.  

Het eerste project van DECRA is de  

vierde windturbine op industrieterrein  

de Boekelermeer in Alkmaar.  

Via een investeringsfonds wil DECRA 

burgers en bedrijven de gelegenheid 

geven te participeren in de duurzame 

projecten waarin het fonds investeert. 

Lokale energie-coöperaties worden 

uitgenodigd om hierin een rol te spelen. 

2014

Op het gebied van duurzame 
energie hebben we het 
afgelopen jaar belangrijke 
stappen gezet.
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Duurzame energie: 2014 groei bij warmte, 
verdere groei door wind-op-zee
(kWh)

De resultaten van de sorteerproeven over 2014  

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 het scheiden aan de bron.

Dankzij de groei van de warmtenetten is de productie in 

2014 licht toegenomen ten opzichte van 2013, ondanks de 

stilstand van de BEC. Richting 2017 verwachten we een 

sterke toename van de productie, vooral doordat de  

BEC weer  operationeel is en door de realisatie van  

de windparken op zee.

 37% Gft-afval

 16% Overig restafval

 13% Kunststof

 11% Oud papier & karton

 5% Glas

 5% Textiel

 5% Metaal

 3% Steen & puin

 3% Drankkarton

 3% Hout

Weer zwarte cijfers
HVC schrijft na drie jaren van verliezen in 2014 weer 
zwarte cijfers, ondanks de voor HVC nog steeds 
matige economische omstandigheden. Dit is vooral  
te danken aan de forse ombuigingsmaatregelen  
van de afgelopen jaren. Het nettoresultaat over 2014 
bedroeg € 5,1 miljoen. Het genormaliseerde nettore-
sultaat bedroeg € 4,2 miljoen, een stijging ten 
opzichte van 2013 met € 4,7 miljoen. Door een 
overvloedig aanbod van restafval uit het buitenland in 
het afgelopen jaar was er in de bedrijfsafvalmarkt 
sprake van een kentering met een opwaarts effect op 
de prijzen. Daartegenover staat dat er door diverse 
factoren een voortdurende neerwaartse druk is op de 
energieprijzen. 

Afscheid van voorzitter Raad van 
Commissarissen
2014 was ook het jaar waarin we afscheid hebben 
genomen van onze voorzitter van de Raad van 
Commissarissen, Arie Verberk, een gepassioneerd 
pleitbezorger van maatschappelijke ondernemingen 
als HVC, die zich vele jaren voor ons bedrijf heeft 
ingezet. We danken hem voor zijn jarenlange inzet.  
Hij heeft zijn taak per 11 december jl. overgedragen 
aan Philip Houben. 

Vooruitblik: meerwaarde en maatwerk
Ik vertrouw erop met dit verslag een gedegen beeld  
te geven van alle vorderingen om het hergebruik van 
producten en grondstoffen te maximaliseren, waarde-
vernietiging te minimaliseren en duurzame-energie-
productie te verhogen. Het is onze ambitie met onze 
kennis van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer 
en duurzame energie een steeds grotere bijdrage  
te leveren aan een circulaire economie. Meerwaarde  
en maatwerk zijn daarbij onze leidende principes.  
Er is nog veel werk te verzetten en waarde te winnen. 
Met onze aandeelhoudende gemeenten en 
waterschappen, samenwerkingspartners en  
collega’s doen we dat graag. 
Ik dank alle betrokkenen voor hun bijdrage het 
afgelopen jaar.

Wim van Lieshout, 
algemeen directeur
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Terugblik op 2014

In één oogopslag 

Januari 
■■ Start aanleg warmtenet 

Dordrecht
■■ Start toegang online 

trainingen voor 
medewerkers via 
GoodHabitz

April 
■■ Turbine en generator 

Dordrecht weer in bedrijf
■■ Overeenkomst HVC met 

WEEE NL (inzameling en 
verwerking van afgedankte 
elektronica)

■■ Scholen Sliedrecht en 
Papendrecht winnen 
Energierace

Juli 
■■ Aanschaf mobiele 

wasplaatsen
■■ Twee Lange Zware Vracht-

voertuigen in gebruik 
genomen

■■ Eerste projectfinanciering voor 
windmolen zonder garant-
stelling aandeelhouders

Oktober 
■■ Week van de 

Duurzaamheid bij RTV 
Noord-Holland

■■ Omgevingsvergunning 
voor windpark Rivium

■■ Bio-energiecentrale weer 
in bedrijf

Februari 
■■ Start verwerken afgedankte 

elektronische apparaten
■■ Start minicontainers oud 

papier en karton Den Helder
■■ Prijswinnaars afvalloterij 

afvalbrengstations
■■ HVC 3e plaats bij meest 

duurzame stroom-
leveranciers

Mei 
■■ Interne campagne ‘Maak je 

hart voor Veiligheid’
■■ Financiering offshore 

windpark Gemini rond

Augustus 
■■ Nieuwe CAO Afval en 

Milieu
■■ Contract Kennemer Wonen 

over warmtelevering
■■ Vernieuwde publieks-

website online

November 
■■ Overeenkomst HVC en 

Waardlanden over 
inzameling afgedankte 
elektronica

■■ HVC en Midwaste tekenen 
contract met SITA voor 
verwerking kunststoffen

■■ Succesvol HVC grond- 
stoffen- en energiecongres

Maart 
■■ Stoomleiding tussen HVC 

en buurman DuPont 
geopend

■■ Gratis compost voor 
inwoners op 22 maart

Juni 
■■ Warmtenet Dordrecht 

onder Wantij door
■■ HVC Afval App 

beschikbaar
■■ Green deal CO2- 

voorziening glastuinbouw 
Noord-Holland

■■ Start geurloos slibtransport

September 
■■ Ondertekening Green  

Deal voor geothermie 
Westland

■■ Inzameling Noordoost-
polder met vier mini- 
afvalcontainers bij 
huishoudens

December 
■■ Philip Houben nieuwe 

voorzitter RvC
■■ Opening afvalbrengstation 

voor Beverwijk en 
Heemskerk

■■ Overeenkomst fosfaat-
terugwinning

■■ Offshore Trianel Windpark 
Borkum  op elektrici-
teitsnet aangesloten
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HVC is een nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. Onze opdracht is om onze aandeelhouders te 
helpen bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en 
duurzame energie. Wij scheiden aan de bron zoveel mogelijk afval en werken dit afval op tot nieuwe grondstoffen. 
Van het afval dat niet tot grondstof kan worden opgewerkt, produceren wij door middel van vergisting en 
verbranding duurzame energie. Deze energie leveren wij aan onze aandeelhouders. Daarnaast helpen wij onze 
aandeelhouders bij het ontwikkelen van lokale initiatieven op het gebied van wind- en zonne-energie en warmte.

Profiel

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 

Derden/markt

Inzamelen
477.279
huishoudens

17
afvalbrengstations

Sorteren

Hergebruik

direct herbruikbaar

Papier

Kunststof 

Glas 

Textiel

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA)

Grof tuinafval 

Schoon puin 

Overig

Composteren/vergisten/verbranden
(1,53 mln kton)

Restfval

Gft

Slib

Afvalhout

Gecertificeerd slak

Compost

MetalenElektriciteit,

biomassa 

Elektriciteit, 

zon/wind

Warmte 

Gas

Duurzame
Energie 
(544 mln kWh)

Overige energie
(412 mln kWh)

Warmte Elektriciteit

Grondstoffen
(240 kton)

WKK/WKO

Wind, Zon

restafval, gft, afvalhout

restafval, gft, afvalhout, slib

grof huishoudelijk afval, AEEA
Huishoudelijk 
afval

bedrijfsafval, import afval, slib en afvalhout
Aandeelhouders
48 gemeentes en
6 waterschappen

Afval van 
derden

Afvalhout

Slib

Gft

Restafval

Gas

Warmte

zon/wind

Biomassa

Metaal

Compost

Slok

Warmte

Elektriciteit

Overig

Schoon puin

Grof tuinafval

AAEA

Textiel

Glas

Kunststof

Papier
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IN ÉÉN OOGOPSLAG  

Afvalhoeveelheden 
In Nederland is sprake van overcapaciteit op het gebied 
van afvalverbranding. In 2011 is HVC gestart met  
het importeren van afval uit  Groot- Brittannië.  
Het betreft gesorteerd afval dat in het buitenland  
zou worden gestort. Door dit afval te verwerken in  
onze afvalenergie centrales wekken we energie op.  
Afvalverbranding met energiewinning leidt tot een 
belangrijke reductie van CO2-emmissie ten opzichte  
van storten. 

(in kton) 

Kosten van verbranding 
De gemiddelde kosten van afvalverbranding per 
inwoner in het HVC-verzorgingsgebied zijn een 
belangrijk gegeven voor de aandeelhouders.  
Deze kosten worden bepaald door de hoeveelheid  
afval die aandeelhouders aanbieden en het 
HVC-verbrandingstarief. De gemiddelde verbrandings-
kosten zijn sinds 2010 afgenomen van ruim € 19 per 
inwoner tot € 17 à € 18 per inwoner. In 2014 nam het 
aangeboden afval met 1,3% af. Het tarief steeg met  
circa 3%. Door deze combinatie namen de kosten per 
inwoner toe van € 17,5 naar € 17,8 per inwoner.

(€ / inwoner / jaar) 

Omzet per activiteit
HVC behaalt circa 95% van de omzet uit het inzamelen van afval en de omzetting van afval/biomassa in duurzame 
energie. De totale omzet bedraagt € 304 miljoen.

energie uit zon en wind

energie uit afval

hergebruik

inzameling

30%

6%

3%

61%

Inzameling

Hergebruik 

Energie uit afval/biomassa

Energie uit zon en wind

Import
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IN ÉÉN OOGOPSLAG  

Activiteiten

Zoninstallaties

(Duurzame) warmte

Geothermie in onderzoek 

Afvalenergiecentrale

Bio-energiecentrale

Vergisting en/of 

compostering

Slibverbrandingsinstallatie

Aandeelhoudende 

gemeenten

Aandeelhoudende 

water- en hoog- 

heemraadschappen

Windmolenpark

Windmolenpark op zee

Afvalscheidings-

installatie/recyling
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Verzorgingsgebied

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Alblasserdam 54% 237 71 1.479 236

Alkmaar  230 60 7.072 291

Almere  191 - 8.934 171

Beemster  224 115 562 230

Bergen 58% 244 125 2.612 307

Beverwijk 44% 298 59 3.553 304

Castricum  207 125 2.785 293

Den Helder 47% 293  80 5.365 329

Dordrecht 52% 231  50 8.279 228

Drechterland 56% 217 137 1.639 274

Dronten  197  - 2.187 194

Enkhuizen 56% 230  59 1.531 269

Giessenlanden  220 102 931 222

Gorinchem  220 102 2.266 222

Graft-De Rijp  165  67 433 264

Hardinxveld Giessendam  220 102 1.143 222

Heemskerk 50% 237  83 3.276 283

Heerhugowaard  217  96 4.459 291

Heiloo  186 133 1.668 285

Hendrik-Ido-Ambacht 49% 249  50 2.221 237

Hollands Kroon 58% 229 134 2.637 293

Hoorn 56% 215  66 5.855 264

Koggenland 56% 205 103 1.843 263

Langedijk  215 120 2.322 294

Gemeente Gemeente

Leerdam  220 102 1.331 222

Lelystad 54% 211  86 5.169 217

Medemblik 56% 213 118 3.624 272

Molenwaard  220 102 1.875 222

Noordoostpolder 55% 226 108 3.459 237

Opmeer 56% 185 123 916 260

Papendrecht 49% 250  62 2.134 246

Purmerend  296  16 5.497 248

Schagen 58% 212 124 3.020 206

Schermer 57% 205 136 437 290

Sliedrecht  272  63 1.526 250

Smallingerland  179 154 3.517 0

Stede Broec 56% 220  92 1.792 0

Texel  259 105 1.251 0

Uitgeest  211 103 973 63

Urk  196 - 1.047 244

Velsen 46% 278 73 5.788 127

Westland  209 89 6.282 0

Wormerland 53% 189 89 1.279 81

Zaanstad 46% 252 52 12.592 137

Zederik  220 102 876 68

Zeevang  220 124 404 0

Zeewolde 58% 163 94 1.222 59

Zwijndrecht 53% 229 55 3.139 54

Materiaalhergebruik. De berekening is gebaseerd op het hergebruik van de verschillende deelstromen.  

Deze gegevens zijn alleen beschikbaar van inzamelgemeenten.

Huishoudelijk afval (kg/inwoner)

Gft-afval (kg/inwoner)

De duurzame-energieproductie van HVC wordt toegerekend aan individuele aandeelhouders in het kader van hun eigen duurzaamheidsdoelstelling.  

Het getal geeft aan bij hoeveel huishoudens daarmee in de elektriciteitsvraag kan worden voorzien.

Aantal leerlingen van groep 8, die een bezoek hebben gebracht aan de afvalenergiecentrale in Alkmaar/Dordrecht,  

vergistingsinstallatie en afvalbrengstations in het kader van het lesplan ‘Watt’n Zooi’.

 

Aanvoer slibverbranding waterschappen
Totaal 310 kton, Dordrecht 2014

33%
Hoogheemraadschap

van Rijnland

26%
Hoogheemraadschap

van Delfland

25%
Waterschap

Hollandse Delta

9%
Hoogheemraadschap
van Schieland en de 

Krimpenerwaard

7%
Waterschap
Rivierenland
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Dialoog met stakeholders
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Aandeelhouders
Financiers
Medewerkers
Leveranciers
Kringloopbedrijven
Inwoners ‘inzamelgemeenten’
Energieklanten
Andere overheden (‘bevoegd gezag’)
Maatschappelijke belangenorganisaties 
(NGO’s) 
Vakorganisaties en brancheverenigingen
Omwonenden en andere 
belangstellenden
Leerlingen basisscholen in 
aandeelhoudende gemeenten 
Leerlingen/studenten MBO/HBO
Regionale leerwerkbedrijven

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.

Stakeholders
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IN ÉÉN OOGOPSLAG

Strategie op hoofdlijnen

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 hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en duurzame 
energie. Wij kiezen voor oplossingen met een zo hoog mogelijk milieurendement tegen 
verantwoorde kosten, waarbij financiële 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.

Visie 
Afval bestaat voor het grootste deel uit potentiële 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. 

Strategie
Onze doelen zijn meerwaarde en maatwerk leveren voor onze aandeelhouders door  
hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer 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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IN ÉÉN OOGOPSLAG

Doelstellingen

Meerwaarde en maatwerk leveren voor aandeelhouders 
■■ Minimaal 2% groei van energielevering aan aandeelhouders en eindverbruikers 

 
 

Verduurzaming 

■■ Een verdere stijging van het materiaalhergebruik tot 55%, afname van de hoeveelheid 
restafval per inwoner en een daling van de waardevolle stromen in het restafval

■■ 40% toename van de duurzame-energieproductie ten opzichte van 2014
■■ Reductie van het energieverbruik van installaties en wagenpark met 2% 

 
 

Een veilige en gezonde werkomgeving bieden, zowel sociaal  
als fysiek, waar voor medewerkers ruimte is voor ontwikkeling 
en groei

■■ 365 dagen zonder verzuim door ongevallen
■■ Score medewerkerstevredenheid hoger dan 7
■■ Ziekteverzuim minder dan 5,5% 

 

Een financiële marge nastreven voor de waarborging van de  
continuïteit van de bedrijfsvoering

■■ Nettoresultaat 3 tot 4% van de omzet
■■ Afbouw gegarandeerde leningen, tenminste onder het plafond van € 670 miljoen

Voor 2015 richten wij ons op de volgende doelstellingen:
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 IN ÉÉN OOGOPSLAG

Kritische Prestatie Indicatoren

Gelijkgebleven t.o.v. 2013 Stijging t.o.v. 2013 Daling t.o.v. 2013

Milieu

Duurzame-energieproductie
(in mln kWh)

Overige energieproductie
(in mln kWh)

Vermeden CO2 in de keten
(in kton)

Materiaalhergebruik
(in %)

Bijdrage duurzame-energieproductie HVC aan 
verduurzaming aandeelhoudersgebied

1351

1%

2013: 262013: 51

2013: 1%

Overtredingen

36
2013: 32

0

2013 2014 2013 2014

Duurzame energie Overige energie

160

320

480

640

Elektriciteit

Warmte

Gas
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IN ÉÉN OOGOPSLAG  

Mens

Aantal fte’s 
(excl. uitzendkrachten)

879
2013: 872

26,6

4,2

2013: 18,2

2013: 7,0

IF-index* 
Grondstoffen
(in %)

IF-index* 
Energie
(in %)

6,9

Tevredenheid van de medewerkers 

Opleidingskosten
(in percentage van  

de brutoloonsom)

Ziekteverzuim
(in percentage van  

de brutoloonsom)

Financieel

Vrije Kasstroom**

(in € mln)

42,6
2013: 76,0

EBITDA
(in € mln)

110
2013: 111

Gegarandeerde leningen
(in € mln)

639
2013: 642

Nettoresultaat
(in € mln)

Netto vermindering 
schuld
(in € mln)

– 10,0

Nettoresultaat Genormaliseerd
nettoresultaat

– 5,0

0,0

5,0

10,0

– 4,9

5,1

– 0,5

4.2

2014

2013

* Het aantal verzuimongevallen ten opzichte van het aantal gewerkte uren
** Exclusief investering in Gemini windpark: € 75,2 mln
*** Vermindering van de nettoschuld is lager dan in 2013 met name als

 gevolg van investeringen in windpark Gemini. De brutoschuld 
(kortlopende en langlopende leningen aan kredietinstellingen)  
is met € 29 mln afgenomen ten opzichte van 2013.
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2013 2014
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6,31
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Verslag van de 
Raad van Commissarissen

HVC heeft de omvangrijke ombuigingsopgave van €19 miljoen ruimschoots 
gerealiseerd. Na drie achtereenvolgende boekjaren met een negatief resultaat, 
wordt over 2014, een jaar eerder dan gepland, opnieuw een positief resultaat 
behaald. Kostenbeheersing blijft echter ook de komende jaren speerpunt, want 
dit is noodzakelijk om negatieve ontwikkelingen zoals afnemende opbrengsten 
van elektriciteit uit afval op te vangen. Het financieel perspectief van HVC is 
echter goed. Er is weer ruimte om onze energie te richten op de kerndoelstelling 
van HVC, een zo goed mogelijke dienstverlening aan de deelnemende 
gemeenten en waterschappen op het gebied van hergebruik van grondstoffen, 
afvalbeheer en duurzame energie. 

Toezicht in 2014

Bio-energiecentrale
Een brand in de bio-energiecentrale (BEC) d.d. juni 
2013 leidde onder meer tot onherstelbare schade aan 
de turbine-generator. De directie heeft hierop een 
projectteam gevormd om de BEC zo spoedig mogelijk 
weer in bedrijf te kunnen nemen. Het project is 
gerealiseerd binnen planning, medio oktober 2014 kon 
de energieproductie worden hervat. Voor dekking van 
de bedrijfsschade is de verzekering aangesproken. 

De brand is intern uitvoerig geëvalueerd en lessen zijn 
getrokken. De Raad is nauw betrokken bij de 
afwikkeling van dit dossier. 

Gemini
Nadat de aandeelhoudersvergadering in december 
2010 goedkeuring verleende aan de participatie in het 
te realiseren Nederlandse offshore windpark Gemini,  
is het project ontwikkeld, met een belangrijke rol 
daarin voor HVC. In 2013 is met de mede-project-
eigenaren overeengekomen dat de participatie van 
HVC afneemt naar 10% en dat HVC het recht heeft  
15% van de geproduceerde groene elektriciteit af  
te nemen. Medio mei 2014 vond financial close plaats 
en is de bouw gestart, een voor alle betrokkenen 
bijzonder positieve ontwikkeling. Wij hebben de 
voortgang van het project elke vergadering uitgebreid 
met de directie besproken. 

Governance 

Het afgelopen jaar heeft met een groot aantal 
gemeentelijke aandeelhouders overleg plaatsge-
vonden naar aanleiding van het verschijnen van de 
rapportage van een gemeenschappelijk rekenkamer-
onderzoek van een aantal aandeelhoudende 
gemeenten. In de rapportage wordt een aantal 
adviezen gegeven, waarvan wij de meeste 
ondersteunen. In de aandeelhoudersvergadering van 
december jl. hebben wij met de aandeelhouders 
besproken hoe HVC hieraan invulling kan geven. 
Concreet gaat het om de volgende punten: een betere 
ondersteuning van colleges en dagelijkse besturen bij 
hun communicatie over HVC naar raden en algemene 
besturen, een betere borging van de exploitatie van 
de afvalenergiecentrales en het ontwikkelen van een 
alternatief voor de huidige financiering van HVC, 
waartegen het continueren van de huidige structuur 
kan worden afgewogen. In overleg met de aandeel-
houders zullen deze punten worden uitgewerkt, 
waarbij wij ernaar streven in de loop van 2015 een 
voorstel aan de algemene vergadering te kunnen 
voorleggen. Wij zijn overigens blij met de conclusie 
van het rekenkameronderzoek dat HVC zich volledig 
heeft gehouden aan de governance-afspraken met  
de aandeelhouders.
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VERSLAG RVC

De Raad van Commissarissen 
heeft het gevoerde beleid 
kritisch gevolgd en  
beoordeeld.

TWB
De bouw van het Duitse offshore windpark Trianel 
Windpark Borkum West II (TWB) is in het boekjaar 
afgerond. Zoals eerder aan de aandeelhouders is 
toegelicht, was er gedurende de bouwfase een aantal 
malen sprake van overschrijdingen van kosten en 
planning. Ook de voortgang van de bouw van dit park 
is elke vergadering met de directie besproken. 

Veiligheid
Veiligheid van medewerkers is een centraal thema voor 
de Raad. Elke vergadering vindt daarom bespreking 
plaats van de eventuele ongevallen met verzuim die 
zich sinds de vorige vergadering hebben voorgedaan. 
De Raad constateert dat het thema veiligheid, mede 
naar aanleiding van het dodelijk ongeval in 2012 bij  
het organisatieonderdeel Energie veel aandacht krijgt. 
Deze richt zich enerzijds op verbetering van de veilig-
heidscultuur binnen het bedrijfsonderdeel, anderzijds 
wordt waar nodig de infrastructuur aangepast. 
Afgesproken is dat deze programmatische aanpak  
ook binnen het bedrijfsonderdeel Grondstoffen zal 
worden gevolgd. 

Stakeholders
De opdracht van de aandeelhouders aan HVC brengt 
met zich mee dat met de stakeholders een intensieve 
dialoog wordt gevolgd. Hiervoor, onder governance, 
hebben wij reeds de belangrijkste gespreksthema’s 
met de aandeelhouders voor 2015 benoemd. 
 Aandeelhouders van HVC zijn ook klant. Vanuit die 
hoedanigheid benaderen wij onze gemeenten en 
waterschappen het komende jaar om de dienst-
verlening nader af te stemmen op hun wensen en 
doelen. De mate waarin wij daaraan bijdragen bepaalt 
het bestaansrecht van HVC. Wij houden toezicht op de 
versterking daarvan. 

Investeringen
De Raad volgt kritisch voornemens tot nieuwe 
investeringen. In het kader van de ombuigingen is  
de directie de afgelopen jaren zeer terughoudend 
geweest met het doen van investeringen, anders dan 
ter vervanging van technisch afgeschreven activa. Wij 
verwachten ook voor 2015 geen grote investeringen. 
Voor de periode vanaf najaar 2015 wordt rekening 
gehouden met toenemende investeringen in 
mini containers en ondergrondse inzamelvoorzieningen 
ten behoeve van de gescheiden inzameling van 
afvalstoffen in het kader van het hergebruikbeleid. 

Daarnaast worden investeringen voorzien in infra-
structuur voor de benutting van warmte die door  
de BEC wordt geproduceerd, om voortgezette 
subsidiering van de energieproductie van de BEC 
mogelijk te maken. 

Risicobeheersing
De afgelopen periode is de directie gestart met  
een structurele invulling van het proces van risico- 
management als onderdeel van de reguliere bedrijfs-
activiteit. In dat kader worden rollen en verantwoorde-
lijkheden toebedeeld, en wordt het managen van 
risico’s onderdeel van de bestaande planning & control 
cyclus. De Raad toetst periodiek de voortgang.

Overig
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 aandeelhoudersvergadering d.d. 3 juli 
2014 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. De Raad heeft één 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 financiële monitoring is de afgelopen tijd belangrijk 
verbeterd. Dit proces vraagt veel aandacht, ook van  
de Raad. 
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VERSLAG RVC

Samenstelling en bijeenkomsten  
Raad en Commissies

Raad
De Raad heeft in 2014 zeven maal vergaderd.  
Alle commissarissen zijn, op enkele uitzonderingen
na, bij alle vergaderingen aanwezig geweest.  
Als permanente commissies fungeerden in het 
verslagjaar de Auditcommissie en de Remuneratie-, 
selectie- en benoemings commissie. 

Tegen het einde van het verslagjaar hebben we 
afscheid genomen van president-commissaris  
Arie Verberk, die drie volle termijnen aan de Raad  
was verbonden. Met zijn brede financiële kennis heeft 
hij HVC gedurende dertien jaar met grote toewijding 
terzijde gestaan. HVC is hem veel dank verschuldigd. 
In zijn plaats trad Philip Houben aan, die onder  
meer lid is van de Raden van Commissarissen van 
TKH-Group en Stork. Daarvoor was Philip Houben 
onder meer CEO van Wavin. 
De leden Frank Schreve en Hans Oosters zijn in het 
verslagjaar voor een tweede termijn herbenoemd. 

Auditcommissie
Gedurende het verslagjaar bestond de Audit-
commissie uit Willem Kooijman (voorzitter), Harmen 
Akkerman, Martien den Blanken en Frank Schreve.
De Commissie heeft vijf keer vergaderd. Op één 
uitzondering na waren alle leden op alle vergaderingen 
aanwezig. De Auditcommissie heeft het afgelopen jaar 
het financieel beleid, de financiële voortgang en 
ombuigingen, de financiering, de interne controle,  
de fiscaliteit, het risicomanagement en de lopende 
projecten besproken. Tevens zijn gesprekken met  
de accountant gevoerd inzake de managementletter 
(interim controle), het accountantsverslag inzake de 
jaarrekening en de evaluatie vanuit de accountant.

Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie
De Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie 
bestond in het verslagjaar uit Arie Verberk,  
Simon Binnendijk en Flip van den Hoek. 
Naar aanleiding van de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) die op 1 januari 2013 in werking is getreden, 
krijgt de Raad van aandeelhouders soms vragen over 
de toepassing van deze wet binnen HVC. 

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 financiële, 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 struc-
tuurvennootschap 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 
gekwalificeerde 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 Raad kent  
op dit moment geen vrouwelijke leden. Het is daarom 
wenselijk dat bij de invulling van vacatures rekening 
wordt gehouden met het belang van een evenwichtige 
samenstelling. In de vastgestelde profielschets, die  
in december 2013 met de algemene vergadering is 
besproken, wordt dit belang geëxpliciteerd. De Raad 
heeft beperkte invloed op de benoeming van zes van 
haar leden. Voor een van de leden die de Raad wel zelf 
benoemd, de voorzitter, ontstond het afgelopen jaar 
een vacature. Bij de selectie van de te benoemen 
kandidaat vond een weging plaats van het belang van 
een evenwichtige samenstelling. 

Volgens de Nederlandse corporate governance code 
is een commissaris onder meer niet onafhankelijk 
indien hij/zij bestuurder, commissaris of anderszins 
vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die 
tenminste tien procent van de aandelen in de 
vennootschap houdt. Wij achten het voor de positie 
van de aandeelhouders van belang dat zij de 
meerderheid van de leden van de Raad van Commis-
sarissen rechtstreeks benoemen, een gebruikelijke 
structuur bij overheidsvennootschappen. 

Gelet op dit belang, achten wij het niet bezwaarlijk dat 
een lid van de Raad werkzaam is bij de overheid die 
hem als commissaris heeft benoemd en om die reden 
niet kan worden gekwalificeerd als onafhankelijk in de 
zin van de corporate governance code. 
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De Raad stelt vast dat de WNT formeel niet op  
HVC van toepassing is. De met de directie gemaakte 
beloningsafspraken zijn gebaseerd op het door de 
algemene vergadering vastgestelde beloningsbeleid, 
nader ingevuld aan de hand van de beloningssyste-
matiek van het Rijk voor Staatsdeelnemingen, dat naar 
de mening van de Raad voor bedrijven als HVC een 
adequaat handvat biedt. 

Financiële resultaten en uitkeringen  
aan aandeelhouders

Aan de aandeelhouders A en B (zie hiervoor de 
structuur van de onderneming bij het hoofdstuk 
‘Corporate Governance’) is overeenkomstig eerdere 
besluiten van de algemene vergadering van aandeel-
houders een bedrag aan garantstellingsprovisie 
uitgekeerd ter grootte van € 6,4 miljoen. HVC heeft 
over 2014 een nettoresultaat behaald van € 5,1 miljoen. 
Het genormaliseerde nettoresultaat uit gewone 
bedrijfsvoering bedraagt € 4,2 miljoen. 
In 2014 is voorzichtigheidshalve voor € 1,7 miljoen aan 
eenmalige afwaarderingen genomen en hebben een 
aantal eenmalige belastingbaten een positief effect  
op de resultaten (€ 3,3 miljoen). In het directieverslag 
wordt in het hoofdstuk ‘Financiële ontwikkelingen’ het 
resultaat nader toegelicht. De vrije kasstroom over 
2014, na storting van het eigen vermogen in Gemini, 
bedroeg € 43 miljoen (2013: € 76 miljoen).  
Op de  leningenportefeuille werd gedurende het 
boekjaar € 29 miljoen afgelost. De nettoschuldpositie 
(langlopende en kortlopende schulden aan krediet-
instellingen minus liquide middelen) daalde met  
€ 1 miljoen.

Wij danken directie en medewerkers voor hun 
inspanningen gedurende het verslagjaar.

Voorstel aan de algemene vergadering 
van aandeelhouders

De Raad van Commissarissen stelt de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders voor: 

■■ het resultaat toe te voegen aan de overige reserves, 
waardoor het eigen vermogen toeneemt tot  
€ 68,4 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.

Dordrecht, 18 maart 2015
De Raad van Commissarissen
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Naam functie

“Ik ben graag de katalysator voor een goede samenwerking”

“De kracht van de mensen in mijn afdeling ontwikkelen, mensen met elkaar verbinden en samen dingen oplossen. 
Daar richt ik me op als hoofd Technische Dienst. Dat ben ik nu twee jaar. Mensen in teams en ook teams onderling 
goed laten samenwerken vind ik belangrijk en daar wil ik graag de katalysator voor zijn. Ik kwam 24 jaar geleden  
bij HVC als meet- en regelmonteur en ben via verschillende functies naar deze  leidinggevende rol gegroeid.  
Ik stuur 34 mensen aan. De laatste jaren is de filosofie over onderhoud flink veranderd. Bijvoorbeeld bij de 
slib installatie. Daar willen we optimaal productie draaien als de aanvoer van slib hoog is. Bij minder aanvoer doen  
we het onderhoud, want dat is het voordeligst. Maar het kan zomaar gebeuren dat er tijdens een onderhoudstop  
toch ineens veel aanvoer komt. Dan moet je flexibel zijn. Samen met de afdeling Productie leren we dat spel steeds 
beter spelen. Dat is een goed voorbeeld van een samenwerking die vruchten afwerpt.”

Ben Kock hoofd Technische Dienst in Dordrecht
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Dialoog met onze stakeholders 

Wij brengen onze activiteiten zo veel mogelijk in 
balans met de belangen van de diverse stakeholders. 
Daarnaast spelen de stakeholders een belangrijke rol  
in het monitoren en herzien van de strategische 
agenda. De belangrijkste stakeholders zijn onze 
aandeel houdende gemeenten en waterschappen,  
de omwonenden, de burgers die gebruik maken van 
onze diensten en onze medewerkers. Wij onderhouden  
op diverse manieren contacten met alle belang-
hebbenden.

Aandeelhouders
De activiteiten van HVC als nutsbedrijf dienen ter 
uitvoering van het beleid van onze aandeelhouders  
op het gebied van hergebruik van grondstoffen, 
afvalbeheer en duurzame energie. Zij bepalen  
daarom de strategie van HVC. Bovendien zijn zij  
de belangrijkste afnemers van onze diensten.  
Aandeelhoudersvergaderingen vinden in de regel 
tweemaal per jaar plaats.

Aandeelhoudersvergadering
In 2014 werden in de aandeelhoudersvergaderingen 
de volgende onderwerpen besproken.

■■ het jaarverslag over 2013;
■■ de voortgang van het ombuigingsprogramma, 

waardoor HVC weer ‘zwarte cijfers’ zal gaan 
noteren;

■■ het gezamenlijk onderzoek van een aantal 
rekenkamer(commissie)s naar de relatie tussen  
de aandeelhoudende gemeenten en HVC, en de 
conclusies en geformuleerde actiepunten van 
directie en Raad van Commissarissen; 

■■ de voortgang van het project ‘Materiaalhergebruik’;
■■ de ontwikkelingen met betrekking tot energie,  

zoals de internationale marktsituatie, het opnieuw  
in gebruik nemen van de BEC, de financiering van 
het project Gemini en de voortgang op het  
gebied van de productie van groene energie.

HVC en het Rekenkameronderzoek
In mei 2014 is de eindrapportage van het Rekenkamer-
onderzoek ‘Onderzoek naar de relatie tussen aandeel-
houdende gemeenten en HVC’ gepubliceerd.  
HVC werd vanaf de start bij dit onderzoek betrokken 
als bron van feitelijke informatie. De publicatie heeft 
tot veel bestuurlijke aandacht geleid. Daaraan werd 
bijgedragen door publicaties hierover in de media  
met uiteenlopende inhoud. 

Verslag van de directie

Ten behoeve van de behandeling van het onderzoek 
door de gemeenteraad werd HVC met regelmaat 
gevraagd om een presentatie te verzorgen of om 
vragen te beantwoorden. Ook werd HVC door enkele 
colleges gevraagd te voorzien in feitelijke informatie 
voor de beantwoording van raadsvragen.
Het onderzoek en de daarop volgende behandeling 
door colleges en raden heeft voor HVC geleid tot een 
aantal conclusies. Deze zijn tezamen met de daaruit 
voortvloeiende actiepunten door directie en Raad van 
Commissarissen tijdens de aandeelhoudervergadering 
van december 2014 besproken. De belangrijkste zijn: 

■■ HVC zal onderzoeken op welke wijze de exploitatie 
van verbrandingscapaciteit voor bedrijfsafval beter 
kan worden geborgd, waardoor risico’s kunnen 
worden beperkt;

■■ HVC gaat de colleges en dagelijkse besturen meer 
informatie op maat leveren voor communicatie naar 
de raad/het algemene bestuur;

■■ tezamen met de aandeelhouders zal onderzoek 
plaatsvinden naar alternatieve financierings-
mogelijkheden.

HVC is blij met de conclusie uit het onderzoek dat HVC 
zich meer dan goed heeft gehouden aan de afspraken 
die met onze aandeelhouders zijn gemaakt en dat HVC 
haar aandeelhouders in ruime mate van informatie 
voorziet.

Bijeenkomsten met aandeelhouders
Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben drie 
netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden met 
wethouders en raadsleden met als thema het 
jaarverslag en de lopende ontwikkelingen.  
Daarnaast is een bijeenkomst georganiseerd voor  
de waterschappen op het gebied van slib verwerking, 
fosfaatterugwinning en voedsel vermaling, alsmede 
(afval)water in de bebouwde omgeving.
Tijdens het HVC Afval- en energiecongres zijn  
de aandeelhouders geïnformeerd over actuele 
 ontwikkelingen op het gebied van afvalbeheer  
en duurzame energie.
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Adviesgesprekken met ambtenaren  
en bestuurders
Om tot 60–65% hergebruik te komen, worden alle 
25 gemeenten waar HVC zorgdraagt 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.  
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. 

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. 

NVRD masterclass
Nieuwe raadsleden konden op 30 september 2014 
meedoen aan een masterclass Afvalbeheer en 
Openbare Ruimte van de NVRD, Vereniging voor    
afval- en reinigingsmanagement. HVC was gastheer 
van deze bijeenkomst. Voorafgaande aan deze 
masterclass werden de circa 25 deelnemers rondgeleid 
door een van de HVC installaties.

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. 

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. 

ZELF CONTAINERS WASSEN
Het regelmatig laten reinigen van de  

ruim 4.700 ondergrondse en boven-

grondse afvalcontainers brengt hoge 

kosten met zich mee. HVC heeft in 2014 

een mobiele wasunit ontwikkeld die op 

een zogenoemde haakarmauto wordt 

gemonteerd en die, nadat eerst de 

container is geleegd, deze vervolgens 

door middel van hoge druk reinigt. 

Met dit unieke systeem loopt HVC  

voorop in Nederland.

4.700

Het klanttevredenheids
onderzoek was mede aanleiding 
tot het lanceren van een  
nieuwe publieksvriendelijke 
website en een speciale 
HVCafvalapp.
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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. Daarin gaat het 
onder andere over de sortering en het vermarkten van 
kunststof verpakkingen, de recycling van elektrische 
apparaten, de doelstelling van 60–65% hergebruik  
uit afval en een nieuw model voor leverings- en 
netwerkkosten. 

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. 

De omwonenden en de inwoners
Klanttevredenheidsonderzoek
Het meten van klanttevredenheid heeft eind 2013 
plaatsgevonden. Naar aanleiding van de resultaten van 
dit onderzoek is een nieuwe, meer toegankelijke 
website gelanceerd. 

De site is erop gericht het bezoekers zo makkelijk 
mogelijk te maken informatie over afval en energie  
te vinden. Zo kunnen bezoekers nu online hun vragen 
stellen. Er zijn ruim 2.500 vragen en antwoorden voor 
zowel grondstoffen als energie in de database 
opgenomen, waardoor bezoekers direct antwoord  
op hun vraag krijgen. De database wordt continu 
gemonitord en als er vragen of antwoorden ontbreken, 
wordt het bestand aangevuld. Omdat de grootste 
groep bezoekers van onze site rechtstreeks naar de 
digitale afvalkalender surft, staat de ‘ingang’ naar  
de kalender prominent op de site.

Ook beschikt HVC sinds kort over een ‘afval-app’. 
Inwoners van gemeenten waar wij inzamelen krijgen 
hiermee direct het overzicht wanneer de verschillende 
typen afval in hun straat worden opgehaald. Ook is het 
mogelijk hiermee een reminder te krijgen op de dag 
dat het afval wordt ingezameld. Ook het adres van  
het dichtstbijzijnde afvalbrengstation is via de app  
te vinden. 

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

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 
bedrijfsontwikkelingen en de emissies.

Wekelijks leiden wij 
volwassenen en scholieren van 
groep 8 van de basisschool  
op onze locaties rond.

Rondleidingen
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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.

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 film 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. 

Energie Race
De Energie Race is een initiatief van Duurzaamheids-
centrum Weizigt en HVC waarbij op een leuke manier 
aandacht wordt besteed aan energie besparen.  
Per 1 januari 2014 ging de Energie Race van start;  
welke school in de Drechtsteden bespaart de meeste 
energie? Tegelijkertijd had dit voordelen voor de 
energierekening van de school. Totaal waren dertien 
scholen in de race. HVC heeft voor deze actie de 
website ‘Samen Besparen’ beschikbaar gesteld, zodat 
de scholen daar hun meterstanden op konden invullen. 
Scholen uit Papendrecht en Sliedrecht hebben  
‘De Energie Race’ gewonnen. Zij ontvingen ieder een 
bedrag van € 2500 om te besteden aan duurzame 
maatregelen op school.

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. Een 
voorbeeld hiervan is de campagne ‘Afval scheiden – 
Samen halen we eruit wat erin zit’. De boodschap is dat 
iedere afvalstroom waardevolle materialen bevat, die 
kunnen dienen als grondstof voor een nieuw product. 
Burgers kunnen hun steentje bijdragen aan het 
behouden van deze grondstoffen door hun afval  
thuis goed te scheiden en door het grof huishoudelijk 
afval naar een ABS of milieustraat te brengen.  

Dit heeft HVC onder andere gestimuleerd via een 
afvalloterij als proef op twee afvalbrengstations, 
waarbij burgers iedere keer dat ze een waardevolle 
stroom kwamen brengen bij het ABS een lot 
ontvingen. Hieronder is een aantal leuke prijzen 
verloot. Ook vragen we ideeën van inwoners op  
over gescheiden inzameling.
Voor het programma om tot 60–65% hergebruik te 
komen, hebben we onderzoek gedaan naar de beste 
manier om met inwoners te communiceren over afval-
scheiding. Dit heeft er toe geleid, dat wij een speciaal 
‘communicatie-grid’ hebben ontwikkeld, dat in 
samenwerking met de gemeenten ingezet kan worden.

Week van de duurzaamheid
In samenwerking met HVC organiseerde Radio en  
TV Noord Holland (RTV NH) de ‘Week van de 
Duurzaamheid’. Het onderwerp afval en het scheiden 
van afval is tijdens deze week onder de aandacht 
gebracht van de inwoners van Noord-Holland. Er zijn 
radiocommercials gemaakt en er zijn speciale radio-  
en tv-uitzendingen opgenomen.

Maatschappelijke deelnemingen (buitenland)
HVC participeert in een tweetal deelnemingen met het 
oog op het maatschappelijk belang van de activiteiten 
hiervan.

■■ Tedcor
Tedcor is als afvalinzamelbedrijf actief in Zuid-
Afrikaanse townships. HVC adviseert over toekomstige 
ontwikkelingen rond het afvalbeheer. Het risico voor 
HVC is beperkt tot het bedrag van de participaties.

■■ Biocomp
Biocomp produceert op duurzame wijze compost 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 en het 
risico is beperkt tot het bedrag van de participatie.

Met omwonenden voeren  
wij overleg over de mogelijke 
overlast of impact van  
onze activiteiten op de 
omgeving.

VERSLAG VAN DE DIRECTIE
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Missie, visie en strategie

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 hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en 
duurzame energie. Wij kiezen voor oplossingen  
met een zo hoog mogelijk milieurendement tegen 
verantwoorde kosten, waarbij financiële opbrengsten 
terugvloeien naar de maatschappij. Wij richten ons  
op 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. 

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 
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.  
Fosfaat is een steeds schaarsere grondstof die 
essentieel is voor de mondiale voedselproductie. 

HVC zet zich in om zo veel mogelijk van deze 
materialen uit huishoudelijk afval en afvalwater 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. 

GEOTHERMIE
Westland wil onafhankelijker worden van 

fossiele brandstoffen. Er wordt gezocht 

naar nieuwe manieren om kassen en 

woningen van energie te voorzien, een 

essentiële stap voor de toekomst van  

de glastuinbouwcluster in het Westland. 

Eén daarvan is gebruikmaken van  

de warmte die diep in de aarde zit: 

aardwarmte. Aardwarmte is warmte  

uit aardlagen dieper dan 500 meter.  

Door het boren van twee putten, één om 

warm water omhoog te pompen en één  

om het afgekoelde water weer terug in  

de grond te pompen, kan warm water uit 

de diepe ondergrond worden gebruikt 

voor het verwarmen van bijvoorbeeld 

kassen en huizen. HVC participeert in  

een proefboring, waaruit moet blijken  

of het mogelijk is onder aantrekkelijke 

voorwaarden warmte te winnen.  

Als aangetoond is dat het Trias op 4 km 

diepte geschikt is voor de productie van 

geothermische warmte, kan op deze 

manier 80% van de warmtebehoefte in  

het gebied worden ingevuld.

80%
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“Het motiveert als medewerkers zien dat er iets met hun ideeën gebeurt” 

“Teamleider worden was altijd al mijn ambitie. Dan kon ik meebeslissen, dingen verbeteren en het bedrijf op  

een hoger plan brengen. Ik ben onder aan de ladder begonnen. In 1995 startte ik bij HVC op het overslagstation,  

en na een aantal maanden werd ik medewerker acceptatie en ging ik afval controleren op locatie Alkmaar.  

Sinds 2012 ben ik teamleider en stuur ik twintig mensen aan. Het is vooral veel overleggen en verzoeken verwerken.  

Ik kan er mijn ei prima in kwijt. Elke ochtend begint ons overleg standaard met het onderwerp veiligheid. Daarin merk 

ik een omslag, mensen spreken elkaar er meer op aan. Even belangrijk als opmerken wat er misgaat, is successen 

benoemen. En vooral ook mensen erbij betrekken. Laatst is de bebording op het terrein veranderd. De snelheden  

zijn verlaagd en heftrucks krijgen een andere parkeerplaats. Daar hebben de medewerkers in werkgroepjes ideeën 

voor geleverd en die zijn uitgevoerd. Dat werkt heel motiverend.”

John Dekker (43)  teamleider Verlading en Civiel  
in Alkmaar
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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 ondersteunt HVC de gemeenten  
bij het uitvoeren van hun klimaatbeleid. In aansluiting 
hierop ontwikkelen we ook op lokaal niveau 
alternatieve bronnen van energie, zoals zon en  
wind aansluitend op de specifieke wensen van 
aandeelhouders. 

Strategie
Onze doelen zijn meerwaarde en maatwerk leveren 
voor onze aandeelhouders op het gebied van 
hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer 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. We dragen bij aan het 
realiseren van de ambitie van 14% duurzame energie  
in 2020 voor gemeenten en waterschappen. En onze 
bedrijfsvoering verduurzamen we zo veel mogelijk.  
We investeren in innovatieve projecten, bieden een 
veilige werkomgeving en staan voor transparante 
communicatie met onze stakeholders.

Meerwaarde en maatwerk 
Als nutsbedrijf heeft HVC de opdracht een bijdrage  
te leveren aan de duurzaamheidsagenda van onze 
aandeelhouders op het gebied van hergebruik van 
grondstoffen, afval(water)beheer en duurzame 
energie. Het maatschappelijk belang van onze 
activiteiten staat daarmee voorop; het realiseren  
van een voldoende financiële marge is een 
rand voorwaarde voor de continuïteit ervan. 

HVC levert alleen meerwaarde als onze stakeholders 
dat ook zo ervaren. De aansluiting van de bedrijfs-
activiteiten op de agenda van de aandeelhouders 
staat daarom centraal. De afgelopen jaren is veel 
energie van HVC uitgegaan naar het versterken van  
de financiële basis onder het bedrijf. Die aandacht 
blijft bestaan. Nu echter de ombuigingsdoelstelling  
is gerealiseerd, ontstaat ruimte voor meer aandacht 
voor de ontwikkeling van onze activiteiten. 

Samenwerking en afstemming is van belang  
waar operationele activiteiten van HVC en van 
aandeelhouders elkaar raken. Zo is de slibeind-
verwerking door HVC verbonden met de riool-
waterzuivering, veelal in beheer bij die waterschappen 
die verant woordelijk zijn voor het waterkwaliteits-
beheer.  

De komende periode willen wij in overleg met  
de waterschappen bezien of en hoe meerwaarde  
kan worden gecreëerd binnen de keten van het 
ontstaan en be- en verwerken van zuiveringsslib. 

60-65% gescheiden inzameling en  
hergebruik in 2015, 75% in 2020
Afval bestaat voor het overgrote deel uit potentiële 
grondstoffen die schaarser worden of waarvan de 
productie veel energie kost. Waar afval eerder werd 
gezien als reststof, is de focus van de overheid, en 
daarmee van HVC, steeds meer verschoven naar het 
hergebruik van materialen en het terugwinnen van 
grondstoffen. 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.  
De overheid heeft dit percentage voor 2020 op  
75 gesteld. Wij spannen ons in die ambitieuze 
doelstelling voor onze deelnemende gemeenten  
te realiseren. 

Bronscheiding is bij afvalinzameling voor ons 
uitgangspunt, nascheiding een optie indien 
bronscheiding niet toereikend is. Belangrijker dan 
hergebruik is preventie, omdat hier de meeste 
milieuwinst kan worden behaald. Het benadrukken  
van het belang daarvan maakt voor de burger 
 afvalscheiding tastbaar en geloofwaardiger. 

14% duurzame energie in 2020
De productie van duurzame energie moet  
verder stijgen om de landelijke doelstelling van  
14% duurzame energie in 2020 te realiseren.  
HVC draagt daaraan bij. Energie uit afval is voor  
een groot deel duurzaam. Als het gaat om de 
opwekking van duurzame energie uit andere  
bronnen, zoals warmte, zon, wind en geothermie  
kiest HVC primair voor lokale oplossingen, binnen  
het grondgebied van onze aandeelhouders. 

In onze visie is de kern van het draagvlak voor 
duurzame energie dat deze decentraal wordt 
opgewekt en beheerd, door gemeente en burgers.  
De vraag van onze aandeelhouders naar zulke  
energie-oplossingen neemt toe. 
HVC heeft de mogelijkheden om deze oplossingen  
te helpen realiseren.
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Veilige werkomgeving
Onze medewerkers vormen het belangrijkste  
kapitaal van de onderneming. HVC wil bijdragen  
aan de gezondheid, de motivatie en het opleidings-
niveau van medewerkers. Een veilige en gezonde 
werkomgeving voor medewerkers, zowel sociaal  
als fysiek, waar ruimte is voor ontwikkeling en  
groei met de veranderingen in het bedrijf,  
vormen kernpunten van het beleid. 

Verduurzaming bedrijfsvoering en SROI
Wij streven ernaar onze activiteiten zoveel mogelijk  
in te passen in de omgeving. Dat geldt voor de  
fysieke impact van onze activiteiten op de omgeving 
door milieubelasting te minimaliseren en waar mogelijk 
geven wij invulling aan Social Return on Investment 
(SROI). In relatie tot arbeidsmarktbeleid heeft  
SROI als doel om werkzoekenden met afstand  
tot de arbeidsmarkt aan een werkplek te helpen.  
SROI maakt deel uit van de maatschappelijke taak  
van onze aandeelhoudende gemeenten, waaraan  
HVC een bijdrage wil leveren. 

Innovatie 
HVC wil een toonaangevend nutsbedrijf zijn. Innovatie 
is een voorwaarde voor de continuïteit van ons bedrijf 
en de mogelijkheid onze producten en diensten 
voortdurend te verbeteren. 

Stakeholderdialoog
HVC hecht een groot belang aan communicatie met  
de omgeving. Wij spreken graag met aandeelhouders, 
omwonenden, burgers die van onze diensten gebruik 
maken en andere geïnteresseerden over de wijze 
waarop zij HVC ervaren, wat beter kan en wat zij goed 
vinden gaan. 

Financiën 
Wij beogen een financiële marge van 3 – 4% van de 
omzet, voorlopig jaarlijks toe te voegen aan het eigen 
vermogen, voor het realiseren van een voldoende 
financiële buffer ter waarborging van de continuïteit 
van de onderneming.

Deelnemingen
Het deelnemen in een andere onderneming vormt 
voor HVC één van de mogelijkheden voor het bereiken 
van de bedrijfsdoelstellingen. Criteria voor het 
aangaan en continueren van een deelneming zijn: 

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

BIOENERGIECENTRALE  
IN BEDRIJF
De bio-energie centrale in Alkmaar wekt 

energie op met voornamelijk afvalhout, 

maar ook met een kleine hoeveelheid 

gedroogd zuiveringsslib. Bij een brand in 

2013 liep de turbine van deze centrale 

onherstelbare schade op. In oktober 2014 

is de bio-energiecentrale weer volledig  

in bedrijf genomen met een geheel  

nieuwe turbine.

2014
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De focus is verschoven naar  
het terugwinnen van 
grondstoffen uit afval.
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■■ 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, passend bij de risico’s  
die met de ondernemingsactiviteiten gepaard  
gaan en waarbij de (financiële) continuïteit van  
de deelneming wordt gewaarborgd. 

Bedrijfsactiviteiten

De bedrijfsactiviteiten van NV HVC zijn organisatorisch 
opgedeeld in twee clusters: Grondstoffen en Energie. 
Met Grondstoffen richt HVC zich op het inzamelen  
en hergebruiken van zoveel mogelijk afvalstromen.  
We proberen aan de bron zoveel mogelijk afval te 
scheiden en na inzameling zo nodig verder te sorteren 
en op te werken tot recyclebare stromen.
Met 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 energie-
voorziening.

Grondstoffen

Highlights
■■ Ontwikkeling inzamelconcept voor realisering 

landelijke hergebruiksdoelstellingen 2015/2020. 
■■ Procedé om de bodemas uit de afvalenergie-

centrales op te werken tot bouwstof succesvol 
beproefd en gereed voor implementatie.

Kengetallen
2014 2013

Percentage materiaalher-
gebruik huishoudelijk afval

51% 51%

Aantal huishoudens waar  
HVC afval inzamelt

477.279 479.419

Aantal klachten per 1.000 
woonhuisaansluitingen

2 Niet 

geregis-

treerd

Overtredingen 30 30
 

Ontwikkelingen
■■ De landelijke overheid heeft zich tot doel gesteld 

om de hoeveelheid gestort of verbrand afval in tien 
jaar tijd te verminderen tot 5 miljoen ton. Daarnaast 
is het de ambitie van het kabinet om de doelstelling 
voor gescheiden inzameling/recycling van het 
huishoudelijk afval te verhogen van 60-65% in 2015 
naar 75% in 2020.

■■ De per 1 januari 2015 ingevoerde belasting op het 
storten en verbranden van afval is een extra 
aansporing om zoveel mogelijk afval te recyclen. 
Overigens geldt deze belasting niet voor het 
verbranden van slib en biomateriaal in de SVI 
respectievelijk BEC.

■■ Op landelijk niveau wordt opnieuw gediscussieerd 
over statiegeld. Het al dan niet afschaffen van 
statiegeld heeft aanzienlijke gevolgen voor de 
hoeveelheid en de samenstelling van ingezameld 
kunststofverpakkingsmateriaal en daarmee op  
het sorteren en vermarkten van deze stromen.  
In het kader van het belang van afvalpreventie is 
HVC vóór handhaving van het statiegeldsysteem. 

■■ De inzameling van drankenkartons wordt de 
 verantwoording van de gemeenten.

■■ Per 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk  
voor het sorteren van ingezamelde kunststof-
verpakkingen.

Doelstellingen
De belangrijkste doelstellingen van de bedrijfs-
activiteit Grondstoffen betreft het bieden van 
meerwaarde en maatwerk bij de transitie van afval  
naar grondstoffen. Hieronder lichten wij dit toe. 

Meerwaarde en maatwerk 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen 
van afval. Deze taak voert HVC, net als in 2013, voor 
25 aandeelhoudende gemeenten uit. Doel van HVC  
bij afvalinzameling is om kringlopen zo veel mogelijk  
te sluiten. Dat wil zeggen dat we zo veel mogelijk 
ingezameld afval kunnen hergebruiken als grondstof  
of anders zo hoogwaardig mogelijk toepassen, zodat 
zo min mogelijk restafval overblijft. Inzamelen van zo 
zuiver mogelijke stromen is daarvoor een voorwaarde. 

Nieuwe inzamelconcepten
Waar tot voor kort het Rijk een doelstelling voor 2015 
hanteerde van 60-65% materiaalhergebruik, is vorig 
jaar deze doelstelling voor 2020 aangescherpt naar 
75% en 100 kg restafval per persoon. Het gemiddeld 
(gewogen) hergebruikspercentage van de gemeenten 
waar HVC de inzameling verzorgt bedraagt in 2014 
51%. Het is daarmee duidelijk dat hier voor alle 
betrokken partijen een grote opgave ligt. 
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We hebben daarom de afgelopen periode concepten 
ontwikkeld voor inzamelmethoden, in combinatie met 
wijkgerichte communicatieplannen, waarmee deze 
doelstellingen kunnen worden bereikt. Samen met elke 
gemeente worden deze methoden op maat gesneden, 
rekening houdend met de lokale wensen en 
mogelijkheden. Zo is in Den Helder gestart met een 
extra minicontainer voor oud papier en karton en  
in Noordoostpolder met een systeem van 4 mini-
containers. De implementatie van deze concepten  
in de overige gemeenten zal naar verwachting dit  
jaar starten, volgend op gemeentelijke besluit-
vorming. 

Ketenintegratie 
Wij zien het belang voor HVC van be- en opwerking 
van gescheiden ingezamelde deelstromen. Bron-
gescheiden grondstoffen kunnen via opwerking direct 
worden verbonden met productieprocessen. Wanneer 
het eigendom van gesorteerde stromen bij HVC ligt, 
kan regie worden gevoerd over de afzet hiervan,  
zoals in het geval van kunststofverpakkingen. 

Dat geeft betere mogelijkheden om aan te sluiten op 
de ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardiger afzet-
mogelijkheden, waar mogelijk lokaal. Wij onderzoeken 
waar het zinvol is onze positie in de keten uit te 
breiden.

Hiervoor hebben wij toegelicht dat wij de komende 
periode tezamen met de deelnemende waterschappen 
willen bezien of en hoe operationele meerwaarde kan 
worden gecreëerd binnen de keten van het ontstaan 
en be- en verwerken van zuiveringsslib. 

Verbeteren dienstverlening naar burgers 
Om de contacten tussen de bewoners en onze mede- 
werkers te verbeteren is een aantal projecten gestart.

■■ training in het denken in ‘grondstoffen’ voor de 
medewerkers van de afvalbrengstations (ABS) en  
de medewerkers van de klantenservice;

■■ aanstellen van een klachtencoördinator, waarmee 
het oplossen van klachten beter wordt begeleid.  
Zo waren er begin 2014 veel klachten over het  
niet goed uitvoeren van inzamelcorrecties (niet 
geleegde minicontainer). Door extra aandacht van 
de teamleiders en een andere klachtenafhandeling 
werd gedurende het jaar een duidelijke daling 
zichtbaar. Het gemiddeld aantal klachten per 
woonhuisaansluiting is 0,2%, de figuur toont de 
uitsplitsing per inzamelgemeente. Naar aanleiding 
van het relatief hoge percentage klachten in  
Velsen en Bergen is in 2014 een aantal wijzigingen 
aangebracht in de interne organisatie om dit  
te verbeteren;

■■ medewerkers op de voertuigen in de wijken beter 
voorzien van informatie over afvalscheiding en 
materiaalhergebruik, zodat zij vragen van burgers 
goed kunnen beantwoorden;

■■ optimaliseren van de ABS’en op het gebied van 
route en communicatie, waardoor een bezoek  
aan het ABS een prettiger ervaring wordt.  
Een voorbeeld van zo’n verbetering is de 
vervanging van het ABS Tolhek in Heemskerk voor 
de inwoners van Beverwijk en Heemskerk dat niet 
meer aan de huidige standaard voor een dergelijke 
voorziening voldeed. Het renoveren van dit ABS was 
niet mogelijk. De nieuwe voorziening in Beverwijk  
is onlangs geopend. 
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60-65% gescheiden inzameling en  
hergebruik in 2015 / 75% in 2020 
Afvalscheiding aan de bron is mensenwerk.  
Zoals hiervoor vermeld, wordt daarom met wijkgerichte 
communicatie getracht het afvalscheidingsgedrag  
van bewoners positief te beïnvloeden. 
HVC heeft een op onderzoek gebaseerde communi-
catieaanpak ontwikkeld die is gericht op belevingswe-
relden van verschillende groepen mensen en die 
rekening houdt met drempels en motivatoren van 
mensen om afval te scheiden. Uit onderzoek blijkt dat 
deze communi catieaanpak aansluit op de wijze waarop 
een groot gedeelte van de inwoners geïnformeerd wil  
worden over afval en afvalscheiding. 
In dat kader willen wij ook passende vormen van 
beloning van afvalscheidingsgedrag toepassen om het 
weglekken van waardevolle stromen naar de grijze bak 
of naar derden te voorkomen. Uit iedere volle groene 
minicontainer van 140 liter die voor inzameling wordt 
aangeboden, wordt naast biogas zo’n 15 tot 20 kilo 
compost geproduceerd. Optimaal hergebruik van  
gft, want deze compost is een geweldig goede 
grondstof voor de bodem. Jaarlijks organiseert HVC 
voor inwoners een compostdag, waarbij inwoners 
gratis compost kunnen scheppen als dank voor het 
scheiden van hun groente-, fruit- en tuinafval.

De resultaten van afvalscheiding in hoogbouw-
gebieden blijven over het algemeen achter.  
Bewoners in de hoogbouw scheiden minder afval  
en dus komt er meer restafval vrij: zeer stedelijke 
gebieden (50-80% hoogbouw) hebben gemiddeld  
120 kilogram meer restafval per persoon per jaar  
in vergelijking met gebieden zonder hoogbouw.  
Afvalinzameling in gemeenten met veel stedelijke 
hoogbouw vraagt om specifieke maatregelen  
om meer afval als grondstof te kunnen benutten. 

In het kader van het VANG-programma (Uitvoerings-
programma Huishoudelijk Afval) heeft een aantal 
partijen, waaronder HVC, een onderzoeksproject 
opgezet om te bepalen welke maatregelen succesvol 
kunnen worden ingezet. De fracties die onderdeel  
zijn van dit project zijn gf(t), papier, glas, plastic en 
textiel. Het beoogde resultaat is een menukaart  
met interventies die zijn getoetst in de praktijk.  
Deze menukaart is opgesteld op basis van ervaringen 
in reeds aanwezige literatuur, het veldonderzoek en  
de pilots. Het streven is de samenwerking ook vast te 
leggen in de ‘Green Deal VANG’ als bijdrage aan een 
betere scheiding bij de hoogbouw en daarmee aan 
meer duurzaamheid. Het project loopt door tot  
eind 2016. 

Wij voeren met de gemeenten 
overleg over de meest 
gewenste inzamelstructuur  
en de meest gewenste 
ondersteuning hiervan.

WARMTENET ALKMAAR
Alkmaar wil nog duurzamer. Nu worden in 

Alkmaar nog veel fossiele brandstoffen 

gebruikt, terwijl lokaal duurzamere 

alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente, 

woningcorporaties en HVC zetten zich 

daarom samen in om ongebruikte energie 

van de afvalenergiecentrale beter te gaan 

benutten door middel van de aanleg van 

een warmtenet in de stad. Het warmtenet  

is een ondergronds leidingnet, dat  

warmte verspreidt om huizen, bedrijven  

en instellingen te verwarmen. Door het 

aanleggen van een warmtenet in (de regio) 

Alkmaar komt duurzame warmte voor  

zo’n 10.000 huishoudens en bedrijven 

binnen handbereik. 

10.000
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Marktonderzoek toont aan dat ook voor de burger 
aandacht voor preventie belangrijk is. HVC onderzoekt 
op welke wijze, bijvoorbeeld via winkelketens, burgers 
bewuster kunnen worden gemaakt van de grote 
hoeveelheden verpakkingen die zij ‘consumeren’.  
Voor schoolkinderen in groep 8 binnen het verzor-
gingsgebied van HVC is een lesprogramma ontwikkeld 
waarin preventie van afval centraal staat. Onderdeel 
van dat programma is een bezoek aan een locatie van 
HVC, bijvoorbeeld een afvalbrengstation, een vergis-
tingsinstallatie of een afvalenergiecentrale. Jaarlijks 
ontvangt HVC zo’n vijf- tot zesduizend schoolkinderen. 

Ook meer producthergebruik (kringloop) leidt  
tot minder restafval. Met drie kringloopbedrijven 
(Noppes, Rataplan en Opnieuw & Co) maken wij 
afspraken om in 2015 producthergebruik te 
intensiveren. 

Inzameling, opwerking en vermarkting van  
elektronisch afval
In 2014 is de inzameling, sortering, opwerking en 
vermarkting van elektrische apparaten georganiseerd. 
Elektrische apparaten kunnen op afvalbrengstations 
ingeleverd worden en in samenwerking met de  
sociale werkvoorziening zorgt HVC voor sortering, 
demontage en gereed maken voor verdere opwerking. 
De gesorteerde fracties worden vervolgens door 
WEEE NL en Wecycle afgezet naar erkende verwerkers 
in binnen- en buitenland.

Inzameling en verwerking van kunststoffen 
In samenwerking met coöperatieve vereniging 
Midwaste is de opdracht voor sortering van circa 
40 kton kunststof verpakkingsafval (KFF), zoals dat 
vrijkomt in de in HVC deelnemende gemeenten, 
aanbesteed en vervolgens gegund aan Sita. 

Het door de burger gescheiden aangeboden  
KFF wordt na inzameling, overslag en transport  
naar de sorteerder in vijf stromen gescheiden die  
elk als grondstof kunnen worden gerecycled.  
Eind 2014 is het sorteerproces verbeterd, waardoor 
vanaf 1 januari 2015 90% van het kunststofverpakkings-
afval wordt hergebruikt. De verontreinigde, niet 
herbruikbare, restfractie wordt benut als brandstof 
voor energie productie in een AEC.

HVC blijft eigenaar van de gesorteerde stromen om, 
zoals hiervoor aangegeven, te kunnen inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunststof-
hergebruik. 

Sinds 2015 wordt 90%  
van het kunststof
verpakkingsmateriaal 
hergebruikt.

Uiteindelijk levert preventie van afval de meeste 
milieuwinst op. Resultaten op dat gebied zijn een 
voorwaarde om als gemeente de afvalscheidings-
doelstellingen van het Rijk voor 2020 te kunnen 
realiseren. In dat kader zullen ook fabrikanten van 
verpakkingsmateriaal en winkelketens een bijdrage 
moeten leveren. We voeren daarom met producenten 
overleg om zwarte kunststof niet meer toe te passen  
in verpakkingen, omdat deze kunststof met de  
huidige technieken niet kan worden gesorteerd voor 
hergebruik. Wij onderzoeken of grootwinkelbedrijven 
zoals supermarkten, bereid zijn mee te werken aan 
maatregelen die afvalpreventie kunnen bevorderen. 
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Verduurzaming bedrijfsvoering 
HVC en SROI
HVC heeft afspraken gemaakt met diverse organisaties 
die helpen bij het creëren van werkgelegenheid voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

■■ via BST (Buurt Service Team) worden mensen 
ingezet als beladers;

■■ via sociale werkvoorziening Drechtwerk worden 
medewerkers ingezet voor diverse werkzaamheden 
waaronder als chauffeur en voor zwerfafval-
verwijdering;

■■ samen met kringloopbedrijven, en bij uitbesteding 
van activiteiten op het gebied van beheer openbare 
ruimte, wordt additionele werkgelegenheid 
gecreëerd voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

In totaal werken hierdoor bij HVC 10 à 20 mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Minder kilometers
Sinds kort worden bij de afdeling Logistiek twee LZV 
(‘lange-zware-vrachtvoertuigen’)-combinaties ingezet. 
Deze combinaties, die bestaan uit een haakarmauto  
en een LZV-aanhanger, hebben de maximale wettelijk 
toegestane lengte van 25,25 meter en wegen maximaal 
60 ton. Op de combinatie passen drie containers in 
plaats van twee op de gebruikelijke combinaties.  
Zo wordt een derde van het aantal ritten bespaard. 

Geurloos slibtransport
HVC heeft in samenwerking met de deelnemende 
waterschappen een trailer ontwikkeld waarmee 
geuroverlast door het transport en het verladen  
van zuiveringsslib sterk wordt teruggedrongen.  
Deze manier van verladen van zuiveringsslib is uniek  
in Europa. Een luchtdicht systeem zorgt ervoor dat 
geur niet kan ontsnappen tijdens het verladen en 
tijdens het transport. Ook kan de container beter 
worden geleegd, waardoor het aantal slibtransporten 
daalt met vijf procent.

Overtredingen
Op de locatie Middenmeer worden ook door derden 
activiteiten op het terrein van HVC uitgevoerd,  
waarbij HVC houder is van de relevante vergunningen. 
Bij het door het bevoegd gezag constateren van 
activiteiten door derden die niet in overeenstemming 
zijn met de vergunning, wordt HVC aangesproken.  
Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot een 
aanschrijving. Ook hierop is actie ondernomen 
waardoor de  geconstateerde overtredingen  
ongedaan zijn gemaakt. De hand havingsbezoeken  
van het bevoegd gezag hebben geen aanleiding 

gegeven tot het opleggen van sancties. Het aantal 
milieu-overtredingen (30) is ten opzichte van 2013 
gelijk gebleven. 

Innovatie
Fosfaatterugwinning
Ten behoeve van onze aandeelhouders/water-
schappen verwerken wij slib afkomstig uit zuiverings-
installaties. De helft van het zuiveringsslib wordt in 
Nederland verbrand in twee monoslibverbrandings-
installaties. Het restproduct na verbranding is vliegas. 
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“Wat ik regel, heeft direct invloed op de dienstverlening”

“Ondergrondse containers plaatsen, minicontainers voor papier in woonwijken afleveren, zorgen dat die 

 inzamellocaties opgenomen worden in de route, de medewerkers op de auto’s meenemen in veranderingen in hun 

dagelijks werk, dat soort dingen regel ik. Alles wat ik doe, heeft direct impact op de dienstverlening voor onze klanten. 

De ontwikkelingen op afvalgebied gaan snel, en zodra er iets is bedacht, krijg ik de opdracht het te organiseren. 

In deze functie heb ik veel aan mijn overredingskracht, want ik heb vaak te maken met mensen die weinig tijd hebben 

of andere dingen belangrijker vinden. Ook is het fijn dat ik met veel verschillende mensen door een deur kan.  

Zowel gemeenteambtenaren als chauffeurs kom ik tegen. Ik blijf in al die contacten zo dicht mogelijk bij mezelf  

en neem iedereen serieus. En ik zoek altijd naar verbetering in mijn werk. Zo heb ik ontdekt dat meer tijd nemen  

voor de voorbereiding veel tijdverlies bij de uitvoering voorkomt. Dat gaan we dus doen.”

Joost Moerkerk (37)  operationeel projectleider  
Projecten in Alkmaar
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Deze vliegas bevat een hoog gehalte fosfaat, een 
schaarse grondstof voor kunstmest, noodzakelijk  
voor de wereldwijde voedselvoorziening.
HVC heeft samen met SNB (Slibverbranding Noord-
Brabant) eind 2014 overeenstemming bereikt met 
Ecophos over de terugwinning van dit fosfaat. Ecophos 
bouwt een nieuwe fabriek voor de productie van  
DCP, een grondstof voor meststoffen en dierenvoer. 
Ecophos heeft een procedé ontwikkeld, dat  
geschikt is voor de terugwinning van fosfaat uit 
laagwaardig fosfaaterts en uit vliegas afkomstig van 
slib verbranding. Zodra de fabriek operationeel is, 
gepland per 1 januari 2017, wordt een belangrijke  
stap gezet bij de grootschalige terugwinning van 
fosfaat binnen de Nederlandse keten rioolwater- 
zuiveringsslib-vliegas. Een andere ontwikkeling,  
die HVC met belangstelling volgt, is de productie  
van bioplastics uit rioolwater en zuiveringsslib.

Bodemaswassing
Als ketenbedrijf op het gebied van grondstoffen en 
energie is het ons gelukt om toonaangevend te zijn  
bij de ontwikkeling van vrij toepasbare stoffen in  
de wegenbouw uit ons bodemas. In 2014 is een 
grootschalige 2-jarige proef met het wassen van 
bodemas afgerond. Met de nieuwe – door Boskalis  
en HVC ontwikkelde – manier van wassen van 
bodemassen kunnen we vanaf 2016 zo’n 85% van de 
bodemas, zonder verdere voorzieningen weer nuttig 
hergebruiken als bouwstof in de wegenbouw. Hiermee 
voldoen we aan de Green Deal met de sector waarin is 
afgesproken om de bodemas voor 2017 en 2020 resp. 
voor 50% en 100% om te zetten in schone bouwstof. 

Mobiele wasplaatsen voor ondergrondse containers
De periodieke reiniging van de ruim 4.700 
ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers 
brengt hoge kosten met zich mee. HVC heeft een 
mobiele wasunit ontwikkeld die op een zogenaamde 
haakarmauto wordt gemonteerd en die, nadat de 
container is geleegd, de container aan de binnenkant 
onder hoge druk reinigt. Met dit unieke systeem loopt 
HVC voorop in Nederland. Een volgende stap bij de 
ontwikkeling is de koppeling van camera’s aan de 
wasunit waardoor de container aan de binnenzijde kan 
worden geïnspecteerd, zodat eventuele beschadi-
gingen in een vroeg stadium kunnen worden 
opgemerkt en grotere schade kan worden voorkomen. 

Reorganisatie en professionalisering 
inzamelactiviteiten 
Het afgelopen jaar is in het kader van het eerder 
genoemde ombuigingsprogramma veel aandacht 
uitgegaan naar het optimaliseren van de organisatie 
van het bedrijfsonderdeel Grondstoffen en naar 
kostenbesparing. Om elke gemeente dienstverlening 
op maat te kunnen leveren, voor het realiseren van de 
gestelde hergebruiksdoelstellingen, dient de interne 
organisatie op orde te zijn. Hieraan is de afgelopen 
periode veel aandacht besteed. 
Zo is een aantal acties uitgevoerd om de schaalgrootte 
van de organisatie beter te benutten, waaronder: 

■■ het centraliseren, professionaliseren en beter 
structureren van onze afdeling klantenservice; 

■■ het centraliseren van de logistieke planning; 
■■ het centraliseren van het wagenparkbeheer.

Deelnemingen
Als bijdrage aan de doelstellingen op het gebied  
van Grondstoffen, participeert HVC in een aantal 
deelnemingen ter uitvoering van de wettelijke taak.

Sortiva BV 
Sortiva is in 1998 door HVC en GP Groot Recycling BV 
opgericht voor de sortering en recycling van grof 
huishoudelijk afval. In de loop van de jaren is de 
samenwerking uitgebreid en krijgen afvalstoffen als 
sloophout, asfalt, betonpuin, kunststof en papier via 
recycling een nieuwe bestemming. 

KoreNet BV
KoreNet BV is een samenwerkingsverband tussen  
HVC en Korevaar BV, eveneens voor de sortering en 
recycling van diverse afvalstromen die in de regio 
Dordrecht vrijkomen. 

Cyclas VOF 
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.

wASH VOF 
wASH VOF is een samenwerkingsverband met Boskalis 
Dolman BV, dat zich vanaf 1 april 2015 richt op de 
bewerking van AVI-bodemas tot vrij toepasbare 
bouwstof en op de afzet daarvan. 
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Energie

Met het bedrijfsonderdeel Energie richt HVC zich  
op de productie en levering van energie uit niet-
herbruikbare afval- en biomassastromen en uit andere 
duurzame bronnen.

Highlights
■■ Verdere uitbreiding warmtenet.
■■ Stoomlevering DuPont operationeel.
■■ Hoge bezettingsgraad AEC’s en SVI met vollast.

Kengetallen
2014 2013

Geproduceerde duurzame 
energie 544 538
Duurzame energie (mln kWh) 
 aandeelhoudersgebied 1% 1%
CO2-reductie (kton) 13 26
Overtredingen 6 2
 

Ontwikkelingen
■■ Als gevolg van internationale ontwikkelingen 

(overcapaciteit elektriciteitsproductie, productie 
fossiele brandstoffen, politieke ontwikkelingen)  
is sprake van volatiele elektriciteitsprijzen met  
een dalende tendens. 

■■ De bestaande restcapaciteit van de Nederlandse 
afvalenergiecentrales wordt op dit moment 
ingevuld met het verbranden van gesorteerd 
buitenlands afval, dat anders gestort zou worden. 
De verwachting is dat deze importmogelijkheid  
de komende jaren blijft bestaan.

■■ Er is een toenemende belangstelling voor lokale 
duurzame-energieprojecten, mede gestimuleerd 
door het Energieakkoord.

Doelstellingen
Binnen HVC is het bedrijfsonderdeel Energie 
 verantwoordelijk voor het beheer van onder meer  
twee afvalenergiecentrales (AEC’s), een vergistings-/
composteringsinstallatie, warmtenetten, installaties 
voor zonne- en windenergie, een vergistingsinstallatie, 
een bio-energiecentrale (BEC) en een slibverwerkings-
installatie (SVI). 

De doelstelling is gericht op maximale duurzame-
energieproductie uit vrijkomende restafval- en 
biomassa stromen en op het ontwikkelen en beheren 
van energieproductie uit andere duurzame bronnen.

GEMINI
De Noordzee is de belangrijkste bron van 

windenergie ter wereld. Gemini benut die 

energie en draagt daarmee bij aan de 

Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen.  

De bouw van offshore windpark Gemini is 

gestart in de zomer van 2014. Het is één 

van de grootste windparken ter wereld en 

het wordt gebouwd in het Nederlandse 

deel van de Noordzee, 85 km ten noorden 

van de kust van Groningen. Het is na 

realisatie één van de meest productieve 

windparken ter wereld en onzichtbaar 

vanaf land. Het windpark produceert vanaf 

2017 groene energie genoeg voor 

1.540.000 mensen en reduceert hiermee 

1,25 miljoen ton CO2 uitstoot per jaar.  

HVC heeft recht op 15% van de groene 

stroom van het park.

15%

Collectief eigenaarschap van 
wind en zonneinstallaties  
is een kansrijke ontwikkeling 
voor de toekomst. 
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De totale duurzame-energieproductie is in 2014 licht 
toegenomen ten opzichte van 2013 (544 GWh ten 
opzichte van 538 GWh). Het verhogen van de 
veiligheid, kwalitatieve verbetering van de organisatie 
en flexibele inzet van de capaciteit waren de 
belangrijkste beleidsmaatregelen om de 
doel stellingen te realiseren. 

De duurzame-energieproductie van HVC
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 overige duurzame energie,  
onder andere uit wind, zon en biomassa;

■■ het faciliteren van lokale initiatieven van onze 
aandeelhouders voor duurzame-energieopwekking.

 
De ingebruikname van de stoomkoppeling van de  
AEC Dordrecht met de naastgelegen vestiging van 
Dupont leverde een belangrijke bijdrage (circa 10%)  
aan de groei van de duurzame-energieproductie. 
Daarnaast steeg het aantal aansluitingen bij de 
warmtenetten. De productie van de slibverbrandings-
installatie, de windturbines, de vergisters en de 
zonne-energie lag ongeveer op hetzelfde niveau als  
in 2013. 

De ingebruikname van de herbouwde BEC in oktober 
2014 na de brand medio 2013 en het herstel van de 
generator in Dordrecht zullen naar verwachting leiden 
tot een verdere stijging van de duurzame-energie-
productie in 2015.

Het verbranden van reststromen afval
Het restafval van de aandeelhoudende gemeenten 
zetten we in AEC’s om in elektriciteit en warmte.  
De doelstellingen van de landelijke overheid om meer 
afval te hergebruiken leiden er naar verwachting toe 
dat het aanbod van restafval voor verbranding van 
onze aandeelhouders afneemt. 

Daarmee ontstaat de vraag of ook op termijn de 
capaciteit van deze installaties volledig benut kan 
worden. Het Europese afvalbeleid leidt ertoe dat ook 
elders in Europa het storten van afval wordt afgeremd. 
Hierdoor ontstaat vanuit verschillende Europese 
landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, aanbod 
van voor verbranding in aanmerking komend  
restafval aan onder meer Nederlandse AEC’s. 

Met dit naar verwachting langjarige aanbod, onder 
andere door de afstemming van de bouwplanning  
van AEC’s op aanwezige restcapaciteit in Nederland 
en Duitsland, kan leegstand van installaties door 
toenemend hergebruik worden voorkomen.  
Ook de AEC’s van HVC kunnen daardoor optimaal 
blijven worden ingezet voor het doel waarvoor ze zijn 
ontworpen: terugwinning van energie en reststoffen 
uit afval dat niet kan worden hergebruikt. HVC is er 
hierdoor in geslaagd voor 2014 vollast te realiseren 
terwijl tegelijker tijd, overeenkomstig de ambitie van 
onze aandeelhouders, het aanbod van huishoudelijk 
restafval afnam met circa 6 kton. 

Een groot deel van de geproduceerde duurzame 
elektriciteit levert HVC tegen groothandelsprijzen 
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. 
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 Deze grafiek presenteert de energie die in 2014 
gebruikt is in het productieproces van HVC. 
Meer dan de helft betreft duurzame bronnen. 
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Door de brand in de zomer van 2013 was de turbine-
generator van de BEC onherstelbaar beschadigd. 
Zoals hiervoor vermeld is de installatie sinds medio 
oktober 2014 weer in bedrijf. Met deze centrale  
wordt per jaar ruim 200 GWh aan groene elektriciteit 
opgewekt, voldoende om circa 60.000 huishoudens 
van stroom te voorzien, door verbranding van 170.000 
ton (niet recyclebaar) afvalhout. Een deel daarvan 
wordt ingezameld met het grof huishoudelijk afval. 

De in 2014 verwerkte hoeveelheid slib en 
geproduceerde hoeveelheid elektriciteit in de SVI  
lag op hetzelfde niveau als in 2013. Aangezien in 2016 
de MEP-subsidie voor de elektriciteitsproductie van  
de SVI eindigt, is een aanvraag ingediend voor SDE+.  
In het boekjaar is deze subsidie toegekend voor de 
periode vanaf 2016. Bij dit besluit speelde het feit  
dat de SVI zowel elektriciteit als warmte levert een 
belangrijke rol. Restwarmte van de SVI wordt geleverd 
aan de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie.

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 in bedrijf genomen.  
Het proces van gasproductie is vanaf 2013 geopti-
maliseerd. Het groene gas wordt op het gasnet gezet 
en als proef aan één aandeelhoudende gemeente 
geleverd. Het residu uit de vergistingsinstallatie  
wordt ontwaterd en vervolgens gecomposteerd.  
Eind 2014 is een stortgasketel in gebruik genomen  
bij de gft-vergister in Middenmeer. Door het  
gebruik van stortgas, dat voorheen werd afgefakkeld 
door Afvalzorg, wordt 600.000 m3 aardgas bespaard  

(gelijk aan 1.070 ton CO2). De stortgasketel vervangt 
namelijk een aardgas gestookte WKK die tot voor kort 
de voor de vergisting benodigde warmte leverde. 
 
Overige productie van duurzame energie
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 (TWB). 

TWB is gereed en eind december 2014 aangesloten  
op het transformatiestation van TenneT. Inmiddels is 
gestart met levering van elektriciteit. Het HVC-belang 
in TWB bedraagt 6,6%, wat overeenkomt met een 
opgesteld vermogen van 13,4 MW.

De financiering voor windpark Gemini, een offshore 
windmolenpark van 600 MW in het Nederlandse deel 
van de Noordzee is in het boekjaar tot stand gekomen. 
Het park zal naar verwachting in de zomer van 2017 
commercieel operationeel zijn. HVC heeft een 
participatie van 10% en heeft het recht om 15% van  
de groene stroom af te nemen. De ingebruikname van 
het Gemini-park zal naar verwachting een belangrijke 
bijdrage leveren aan het realiseren van de duurzame 
energiedoelstellingen van onze aandeelhouders.

Plaatsing van windturbines op land is op dit moment 
financieel aantrekkelijk vanwege de SDE-subsidie. 
Door weerstand tegen windturbines is het aantal 
beschikbare locaties beperkt. Samen met gemeenten 

Subsidiebaten in boekjaar 2014

(in €)  

Entiteit Subsidie Subsidieobject

Exploitatie/ 

investerings-  

subsidie 2014 2013

NV HVC MEP BEC Exploitatie  6.170.267  11.607.661 
NV DRSH MEP SVI Exploitatie  375.216  359.209 
NV HVC SDE 5e lijn Exploitatie  1.598.743  1.423.142 
NV HVC WBSO Bijdrage in loonkosten Exploitatie  16.368  26.303 
NV HVC SDE Vergister Middenmeer Exploitatie  427.129  416.421 
Horizon Energy BV SDE Opgewekte energie  

met zonnepanelen Exploitatie  1.095.447  1.078.017 
Windpark A4 VOF SDE WOL Burgerveen Exploitatie  481.878  399.350 

Totaal  10.165.048  15.310.103 
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en waterschappen onderzoeken we of zij de plaatsing 
van windturbines op deze locaties willen ondersteunen. 

In 2014 is gestart met de bouw van een windturbine  
op het bedrijventerrein in de Boekelermeer in Alkmaar. 
Deze turbine is begin 2015 in bedrijf genomen. 
Financiering hiervan vond plaats op basis van 
non-recourse projectfinanciering en door verkoop  
van een deel van het belang vergt het project per 
saldo geen beslag op eigen middelen. 

Zonne-energie
In Nederland heeft HVC 37 projecten ontwikkeld  
voor het opwekken van zonne-energie op daken van 
agrariërs. Ook gemeenten die zonnepanelen willen 
plaatsen op gemeentelijke gebouwen worden 
ondersteund. In Zwijndrecht is daar een start mee 
gemaakt door gemeentelijke gebouwen die minder 
dan 15.000 kWh gebruiken, uit te rusten met 
zonnepanelen. In Dordrecht worden de daken van 
scholen en gymzalen voorzien van zonnepanelen.  
De financiële rentabiliteit hangt samen met twee 
factoren: het energieverbruik van de betreffende 
gebouwen (in verband met een lagere energie-
belasting bij een hoger verbruik), en met de subsidie 
die de Rijksoverheid verstrekt voor het plaatsen van 
panelen. Gebleken is dat (al dan niet met behulp van 
subsidievormen) ook grotere zonprojecten rendabel 
zijn te ontwikkelen. 

Warmtebenutting
Benutting van het aanwezige warmtepotentieel bij 
industriële processen is van groot belang voor het 
realiseren van de landelijke doelstellingen op het 
gebied van duurzame energie. Via een warmtenet  
kan met duurzame warmte in de warmtebehoefte  
van bedrijven en huishoudens worden voorzien. 
 
In 2002 is HVC gestart met het leveren van warmte  
aan klanten. In Alkmaar heeft HVC een warmtenet dat 
gevoed wordt met restwarmte vanuit de afvalenergie-
centrale van HVC in Alkmaar. In 2002 is de eerste klant, 
Vomar, op dit warmtenet aangesloten. Ultimo 2014 
vallen 944 aansluitingen van onze klanten onder de 
warmtewet. In de komende jaren wordt dit warmtenet 
verder naar het noorden uitgebreid. Verder worden 
ook op het bestaande net extra klanten aangesloten.
In 2011 heeft HVC een drietal warmtenetten van  
Nuon Warmte overgenomen. Hier wordt de warmte 
geproduceerd door een warmtekrachtkoppeling.  
Dit is een gasgestookte motor die naast elektriciteit 
ook warmte produceert. Deze warmtenetten bevinden 
zich in Assendelft, Langedijk en Heerhugowaard. 

De overheidsdoelstelling van 
14% duurzame energie in  
2020 is niet haalbaar zonder 
energie uit wind op zee. 
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Ultimo 2014 vallen 4.500 aansluitingen onder de 
warmtewet. In de komende jaren worden in Langedijk 
nog ruim 500 extra woningen op het warmtenet 
aangesloten.
In 2012 is HVC gestart met de aanleg van een 
warmtenet in Dordrecht. De warmte wordt hier in de 
toekomst geleverd door de Afvalenergiecentrale van 
HVC in Dordrecht. Tot die tijd wordt de warmte 
geproduceerd met de aanwezige WKO-installatie op 
het Leerpark en tijdelijke ketels. Ultimo 2014 vallen 420 
aansluitingen van onze klanten onder de warmtewet.
Met het aanleggen van warmtenetten zijn forse 
investeringen gemoeid, het geïnvesteerd vermogen 
bedraagt ultimo 2014 € 21,47 miljoen. Zeker als 
warmtenetten in bestaande woonwijken worden 
aangelegd. Aangezien klanten pas kunnen worden 
aangesloten nadat het warmtenet is aangelegd is het 
niet vreemd dat er de eerste jaren sprake is van een 
verlies. Dit speelt met name bij de projecten in 
Alkmaar en Dordrecht.
Het resultaat van 2014 voor het totaal van 5.864 
aansluitingen is in lijn met de opgestelde business 
cases. In de komende jaren zal het aantal klanten 
verder groeien en zal het resultaat positief worden. 

Opbrengsten

(in € miljoen) 2014

GigaJoule (149.863) 2.808
Vastrecht 2.325
Electra 1.313

Kosten
onderhoudskosten 846
inkoop kosten 3.337
personeelskosten 1.248
afschrijvingslasten 1.173
rentelasten 1.031

Bedrijfsresultaat -1.188

De komende jaren wordt het netwerk uitgebreid  
aan de hand van woningbouw en renovatieplannen.  
In samenwerking met de woningcorporaties  
Van Alckmaer, Woonwaard en Kennemer Wonen wordt 
besproken welke bestaande bouw op termijn op het 
warmtenet kan worden aangesloten. In Dordrecht is 
gestart met de aanleg van het primaire net. In 2015  
zal het primaire net verder uitgebouwd worden, 
waarna diverse wijken op het warmtenet zullen  
worden aangesloten.

Levering stoom aan Dupont
In 2014 is de levering van stoom gestart vanuit de  
AEC Dordrecht aan het naastgelegen chemische 
bedrijf DuPont. DuPont gebruikt de stoom als 
energiebron voor het productieproces van diverse 
kunststoffen ten behoeve van de automotive- en 
 luchtvaartindustrie. Dankzij de levering door HVC 
hoeft DuPont niet meer zelf stoom op te wekken 
waardoor een grote hoeveelheid gas wordt bespaard. 
De CO2-emissie binnen de gemeente Dordrecht  
neemt hierdoor af.

Green Deal Trias-boring
In september 2014 werd een Green Deal ondertekend 
waarmee een stap werd gezet naar het winnen van 
warmte uit de zogenaamde Trias grondlaag, gelegen 
op een diepte van meer dan 4 kilometer. HVC bereidt 
mede namens de gemeente Westland dit project voor. 
Uit een gesubsidieerde proefboring moet blijken of 
het mogelijk is onder aantrekkelijke voorwaarden 
warmte te winnen uit de diepere grondlagen onder 
Nederland. Het voornemen is bij een succesvol project 
de gewonnen warmte te leveren aan met name de 
glastuinbouw in het Westland. Er kan daarmee worden 
voorzien in circa 80% van de warmtebehoefte in  
het gebied. Andere deelnemers in het project zijn 
FloraHolland en Westland Infra, een bedrijf van  
de gemeente Westland. 

Faciliteren van initiatieven van stakeholders voor 
duurzame-energieopwekking 
HVC verleende in 2014 advies en ondersteuning aan 
gemeenten en waterschappen op diverse terreinen.
Een voorbeeld hiervan is het inkooptraject voor de 
gemeente Almere van een zonnestroominstallatie 
waarmee volledig kan worden voorzien in het 
 elektriciteitsverbruik van tien schoolgebouwen en 
gymzalen.

Het komende jaar willen wij onze dienstverlening nader 
afstemmen op concrete wensen en ambities van onze 
aandeelhouders, zoals die bijvoorbeeld in de diverse 
coalitieakkoorden ten aanzien van duurzaamheid en 
klimaatambities zijn verwoord. 

De activiteiten voor de Energie Coöperatie Dordrecht 
betreffen in 2015 de ontwikkeling van een windturbine 
op de locatie Krabbegors en de ontwikkeling van een 
zonnecentrale op de voormalige stortplaats Crayestein 
in Dordrecht. Daarnaast zullen nog 10 tot 15 panden 
van gemeentelijk vastgoed van zonnestroominstal-
laties worden voorzien.
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In 2014 is DECRA (Duurzame Energie Coöperatie  
Regio Alkmaar) opgericht. DECRA is een coöperatie 
van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard en HVC, die zich richt op de 
ontwikke ling van regionale duurzame-energiepro-
ductie.

Samen met het hoogheemraadschap van Schieland  
en de Krimpenerwaard werken we aan de realisatie  
van een windturbine op bedrijventerrein Rivium in 
Capelle aan de IJssel. In oktober is hiervoor de 
omgevingsvergunning verkregen.

Collectief eigenaarschap
Collectief eigenaarschap van wind- en zonne-instal-
laties door huishoudens ziet HVC als een kansrijke 
ontwikkeling, waarin gemeenten een belangrijke rol 
kunnen vervullen, mede omdat zij door inwoners 
worden beschouwd als betrouwbare partij. In deze 
context kan HVC optreden als ontwikkelaar. 

Verduurzaming bedrijfsvoering
HVC streeft ernaar de vermijdbare uitstoot van  
CO2 zoveel mogelijk te beperken. 

In 2014 zijn wij begonnen met het installeren van 
LED-verlichting in de bunker en loshal. Het voordeel  
is dat deze 5 keer langer meegaan en een energie-
besparing van 40% opleveren. Ook is een proef 
opgestart om LED-verlichting op het terrein te 
installeren en de komende jaren wordt ook in de  
AEC waar mogelijk de oude verlichting vervangen 
door LED-verlichting.

Jaarlijks, inmiddels al zo’n twintig jaar, laat HVC  
een biomonitoringsonderzoek uitvoeren in de 
omgeving van de installatie in Alkmaar. Dit onderzoek, 
uitgevoerd door Plant Research International (PRI),  
een onderdeel van de Landbouw Universiteit van 
Wageningen in samenspraak met agrariërs en de 
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) toont 
aan dat de emissies van de installatie geen invloed 
hebben op de kwaliteit van de landbouwproducten  
in de omgeving. Er wordt onder meer gekeken naar 
het gehalte aan cadmium en kwik in spinazie en 
boerenkool. Ook wordt gekeken naar het dioxine-  
en dioxine-achtige PCB-gehalte in koemelk bij twee 
veehouderijbedrijven nabij HVC.
 
Het EpE-protocol (Enterprises pour l’environnement, 
versie 4.01) is ontwikkeld om transparant de totale 
bijdrage van een organisatie aan broeikasgasemissies 
in beeld te brengen. De totale CO2-reductie van HVC 

bestaat uit het verschil tussen feitelijke emissies  
en vermeden emissies. De CO2-reductie is in 2014  
met name afgenomen door de stilstand van de  
BEC die tot medio oktober 2014 buiten bedrijf was.  
In 2013 was de BEC circa 6 maanden buiten bedrijf. 
 
Overtredingen*

Handhavingsbezoeken van het bevoegd gezag (zoals 
provincie, waterschap en inspectie SZW) hebben geen 
aanleiding gegeven tot het opleggen van sancties.  
Een aantal door HVC geconstateerde ‘gebreken’, 
variërend van storingen in software tot (kortdurende) 
overschrijdingen van CO-emissies (met name bij 
ongepland afstoken en vervolgens weer opstoken),  
zijn conform de vergunning gemeld aan het bevoegd 
gezag. Op alle te beïnvloeden overtredingen is actie 
ondernomen ter verbetering. 

Naar aanleiding van het overschrijden van lozings-
normen voor arseen, heeft HVC (in samenwerking  
met TAUW) onderzoek uitgevoerd naar het gedrag  
van arseen in de rookgasreiniging en het effect op  
de lozing van het afvalwater. Uit dit onderzoek blijkt 

* Volledigheid van de overtredingen bij het bedrijfsonderdeel 

Energie kan niet worden gegarandeerd in verband met het 

handmatige datacollectieproces.
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dat er een relatie bestaat met schommelingen in  
het gehalte arseen in het aangevoerde slib. 
Het waterschap Hollandse Delta onderzoekt nu  
of er mogelijk (illegale) lozingen plaatsvinden op de 
riolering in Dordrecht. Omdat HVC loost op de rwzi 
Dordrecht en niet direct op oppervlaktewater vindt er 
nog een extra zuiveringsstap (verwijdering van arseen) 
plaats. HVC heeft in overleg met het Waterschap 
besloten om een verzoek tot een wijziging van de 
Waterwet vergunning voor de SVI in te dienen om  
op deze wijze te komen tot een aanpassing van de 
betreffende vergunning. 

Deelnemingen
Ter ondersteuning van de doelstellingen op het 
gebied van energie participeert HVC in een aantal 
deelnemingen. 

Deelneming ten behoeve van wettelijke taken 
afvalbeheer 
Natuurgas Overijssel BV 
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 aardgas-
leidingnet. Natuurgas Overijssel leverde als eerste in 
Europa via vergisting van gft gas aan het net. Evenals 
in Middenmeer is de gasopwerking geoptimaliseerd. 
De productie bedraagt ruim 1 miljoen m3, goed voor 
de jaarlijkse gasbehoefte van circa 700 huishoudens.  
In 2014 lag de focus op een beperking van afvalwater-
stromen.

Deelnemingen ten behoeve van uitvoering ambities 
aandeelhouders op het gebied van duurzame energie:
Gemini
Project Gemini is een offshore windpark van 600 MW 
in Nederlandse Noordzee, dat naar verwachting in de 
zomer van 2017 operationeel zal zijn. 

Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co KG (TWB)
HVC participeert voor 6,6% in dit Duitse offshore 
windpark van 200 MW, gesitueerd ten noorden van de 
kust van het Waddeneiland Borkum.

Energiecoöperatie Dordrecht 
Steeds meer gemeenten willen duurzame lokale 
energieprojecten en energiebesparing bij huishoudens 
en bedrijven realiseren. Vanuit dat perspectief richtten 
de gemeente Dordrecht en HVC in 2012 de Energie 
Coöperatie Dordrecht (ECD) op. 

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 nemen 
genoegen met een beperkt rendement, waardoor 
marges binnen de coöperatie blijven en er op basis 
van het revolving-fundprincipe nieuwe energie-
projecten kunnen worden gerealiseerd. 

DECRA (Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar)
HVC participeert samen met gemeente Alkmaar, 
Bergen, Castricum en Heerhugowaard in deze 
coöperatie om met de inzet van een revolving 
 stimuleringsfonds duurzame-energieprojecten  
in de regio te starten. 

Texel Energie Coöperatie UA
Texel Energie behartigt de belangen voor leden, 
vooral bewoners van Texel, op gebied van levering  
en productie van duurzame energie. 

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.

Trianel GmbH
Trianel GmbH behartigt de collectieve belangen op 
het gebied van energie-in- en verkoop van een groot 
aantal lokale gemeentelijke energiebedrijven, vooral 
gevestigd in Duitsland. 

Deelnemingen overig
Zavin CV/BV 
Het aandeel in Zavin CV en – BV is verworven in het 
kader van de overname van de activiteiten van de 
gemeenschappelijke regeling Gevudo bij haar 
toetreding tot HVC. Zavin beheert een verbrandings-
installatie voor specifiek ziekenhuisafval, de enige  
in Nederland, waarin behalve HVC ook Sita en 
Van Gansewinkel deelnemen. Laatstgenoemde 
partijen zijn de belangrijkste aanbieders van specifiek 
ziekenhuisafval. De installatie is gelegen direct naast 
de AEC Dordrecht.

VERSLAG VAN DE DIRECTIE
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Organisatie en medewerkers

Medewerkers vormen het immateriële kapitaal van de 
onderneming. Het HR-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. 

Highlights
■■ Effect van maatregelen voor het beperken van 

ziekteverzuim zichtbaar.
■■ Diverse opleidingstrajecten gestart.
■■ Actieplannen naar aanleiding van het medewerkers-

tevredenheidsonderzoek in uitvoering.

Kengetallen
2014 2013

FTE 879 872
Opleidingskosten in %  
bruto loonsom 1.27 1.63
Ziekteverzuim 5,5 6.3
Tevredenheid medewerkers  6.9
IF Index Grondstoffen 26,6 18,2
IF Index Energie 4,2 7,0
 

Voor het jaar 2014 was als onderdeel van een centraal 
HR-beleid een aantal speerpunten geformuleerd.  
De belangrijkste zijn:

■■ terugdringen ziekteverzuim;
■■ uitrol resultaten medewerkersonderzoek;
■■ duurzame inzetbaarheid/vitaliteit medewerkers;
■■ persoonlijke ontwikkeling medewerkers;
■■ potentieel- en leiderschapsontwikkeling;
■■ eenvoud in regelingen en processen.

Terugdringen ziekteverzuim
In 2014 bedroeg het cijfer voor het langdurig 
ziekteverzuim 5,5 %. In 2013 bedroeg dit cijfer nog 6,3. 
In de achterliggende periode is veel geïnvesteerd in 
maatregelen om dit cijfer te verlagen. Sinds 1 januari 
2014 wordt samenwerkt met een nieuwe arbodienst, 
die zich meer richt op verzuimbegeleiding. Met name 
binnen het bedrijfsonderdeel Grondstoffen, waar het 
verzuim nog relatief hoog is, is in 2014 een aantal 
acties gestart om het ziekteverzuim terug te dringen. 
Met de start van deze acties is het ziekteverzuim-
percentage binnen Grondstoffen gedaald van 8,2%  
in 2013 naar 6,9% in 2014. De acties nemen als 
uitgangs punt wat een medewerker nog wel kan in plaats 
van wat niet. Een goede begeleiding van de mede- 

Bij het succesvol terugdringen 
van het ziekteverzuim staat een 
goede begeleiding van de 
medewerkers centraal.
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werkers door de leidinggevenden in samenwerking  
met de arbodienst is hierbij van groot belang.

Uitrol resultaten medewerkers-
tevredenheidsonderzoek
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. Wij willen 
hierin verbetering aanbrengen. Op diverse niveaus  
zijn actieplannen gemaakt en inmiddels, na een 
aarzelende start, in uitvoering. 

Duurzame inzetbaarheid/vitaliteit medewerkers
Het belang van duurzame inzetbaarheid wordt als 
gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen steeds 
groter. De verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd 
maken het noodzakelijk dat meer aandacht besteed 
wordt aan vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling.  
In 2014 hebben de eerste initiatieven met betrekking  
tot dit thema plaats gevonden. In september heeft  
op alle HVC locaties een vitaliteitsevenement plaats-
gevonden. Ook maakt duurzame inzetbaarheid  
deel uit van de jaarlijkse gesprekken tussen leiding-
gevenden en medewerkers. 
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers  
bedraagt 47 jaar. 

Persoonlijke ontwikkeling medewerkers
Voor inzicht in de prestaties, mogelijkheden, 
 scholingsbehoefte, motivatie en ambities van 
medewerkers voeren leidinggevenden en 
medewerkers jaarlijks een plannings-, functionerings- 
en beoordelingsgesprek. Deze cyclus is in 2014 
 geïntroduceerd.
Omdat we het belangrijk vinden dat onze 
medewerkers in staat zijn hun werk goed te doen  
en zij zich daarnaast zowel in hun werk als richting  
de toekomst kunnen ontwikkelen, biedt HVC 
medewerkers diverse soorten opleidingen aan zowel  
op organisatieniveau als individuele opleidingen. 
Op organisatieniveau biedt HVC alle medewerkers 
gratis online trainingen aan. Ieder medewerker  
kan op eigen initiatief inloggen en zelf kiezen om 
trainingen te volgen. Tot het pakket behoren onder 
andere trainingen op het gebied van Omdenken, 
Timemanagement, Klantgericht telefoneren, Omgaan 
met agressie en het Omgaan met sociale media.  
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Zo worden meer dan 60 trainingen aangeboden. 

Potentieel en leiderschapsontwikkeling
In 2013 is gestart met een aantal initiatieven om  
gericht aandacht te geven aan de ontwikkeling van 
leiderschap binnen HVC. Doel is om de communicatie 
tussen leidinggevenden en de overige medewerkers  
te verbeteren en leidinggevenden de tools en 
vaardigheden te bieden om hun rol goed te vervullen. 
Voor de invulling van het programma wordt gebruik 
gemaakt van input van de leidinggevenden. In 2014  
is een tweetal workshops georganiseerd, namelijk een 
workshop gesprekstechnieken voor leidinggevenden 
en een workshop jaarrekening lezen. Deze zijn  
beide drie maal gegeven met per groep circa tien 
medewerkers.

Daarnaast is begin oktober met 24 deelnemers een 
managementleergang van start gegaan. Er wordt een 
combinatie geboden van thema’s die van belang zijn 
voor de gehele organisatie en thema’s die te maken 
hebben met persoonlijke ontwikkeling. Ondertitel van 
de leergang is ‘Samenwerken en Verbinding’, omdat 
naast inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling ook 
het samenwerken door de verschillende onderdelen 
van de organisatie heen een belangrijk element is.

Onder de naam HOP (HVC Ontwikkelt Potentieel) is 
HVC in samenwerking met een opleidingsinstituut een 
leergang gestart voor 12 medewerkers die de ambitie 
en de potentie hebben om te groeien binnen de 
organisatie. Naast inhoudelijke thema’s en aandacht 
voor persoonlijke ontwikkeling wordt ook aandacht 
besteed aan de maatschappelijke rol van HVC. 
 
Medewerkersbeleid per bedrijfsactiviteit
Grondstoffen
De belangrijkste doelstelling van het medewerkers-
beleid voor Grondstoffen is een duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Deze doelstelling  
is vertaald naar een drietal speerpunten: 

■■ verlagen verzuim en verbeteren gezondheid van 
onze medewerkers;

■■ zorgen voor de ‘juiste man op de juiste plaats’;
■■ ‘slimmer’ werken en organiseren.

Energie
Voor Energie is het medewerkersbeleid vertaald  
naar de volgende speerpunten voor 2014:

■■ ondersteunen van Operational Excellence; 
■■ kennismanagement.

Op alle terreinen zijn actieplannen geformuleerd en 
gestart.

PROEF HOOGBOUW 
DORDRECHT 
Het afvalscheidingsgedrag van inwoners in  

de hoogbouw blijft al jaren fors achter op  

dat van inwoners van laagbouw woningen.  

Dit betekent dat er nog een groot potentieel 

aan grondstoffen (gft, papier en plastic) 

aanwezig is in het restafval. In de wijk 

Crabbehof waar veel hoogbouw staat, is in 

2014 een proef gestart om de afvalscheiding  

te verhogen. Door het creëren van complete 

mini-milieustraatjes in de wijk waar zowel gft, 

kunststof, papier en restafval kan worden 

weggegooid – gecombineerd met duidelijke 

voorlichting op beide locaties aan bewoners  

in meerdere talen en pictogrammen waarmee 

is duidelijk gemaakt waarvoor elke container 

bedoeld is –, zijn positieve resultaten bereikt. 

De komende jaren wordt in een gezamenlijk 

initiatief van de vijf grote Nederlandse 

gemeenten, vertegenwoordigers uit de 

afvalbranche – waaronder HVC – en 

gedragsdeskundigen, onderzocht of we  

tot nieuwe veelbelovende manieren van 

afvalscheiding bij de hoogbouw kunnen 

komen. De partijen streven ernaar om in  

2015 de samenwerking vast te leggen  

in de ‘Green Deal VANG’.

2014
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Het medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat in  
2013 HVC-breed is uitgevoerd gaf aanleiding tot het 
benoemen en realiseren van een aantal verbeter-
punten zoals een evaluatie en aanpassing van het 
organisatiemodel en meer zichtbare betrokkenheid 
van de directie bij en waardering voor de 
medewerkers.

De aanpassingen binnen de organisatie zullen 
gedurende 2015 worden uitgevoerd. Meer 
betrokkenheid en zichtbare waardering zal tot uiting 
komen in onder meer de aanwezigheid van de directie  
bij werkoverleggen, waarbij relevante issues en 
eventueel bestaande onduidelijkheden besproken 
worden.

Cao Afval en Milieu
Vorig jaar is tussen de betrokken partijen een  
nieuwe cao Afval en Milieu overeengekomen.  
De looptijd is 1 september 2014 – 31 december 2015.  
De belangrijkste afspraken zijn een verhoging van  
de lonen per 1 september 2014 met 1,25% en een 
verhoging per juni 2015 van 0,75%. Tevens wordt de 
Resultaat Afhankelijke Uitkering (RAU) vervangen  
door een vaste eindejaarsuitkering van 2,75%. 
 
Het totale personeelsbestand is in het boekjaar met 
8 medewerkers toegenomen. In het afgelopen jaar 
hebben 58 medewerkers HVC verlaten, meestal 
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd en door eindiging van arbeidsovereenkomsten 
van bepaalde duur. In veel gevallen is er daardoor een 
vacature ontstaan die is opgevuld. Daarnaast is een 
aantal medewerkers aangetrokken die in plaats van de 
flexibele schil bij grondstoffen een aanstelling hebben 
gekregen. De flexibele schil is daarmee, bewust, iets 
kleiner geworden en het aantal mensen in dienst iets 
groter.

Veiligheid
IF/ongevallen
Bij het bedrijfsonderdeel Energie loopt sinds 2013  
het veiligheids cultuurprogramma: ‘Maak je hart voor 
veiligheid’. De directe aanleiding hiervoor waren een 
aantal incidenten in de totaalstop van 2012 en het 
onderzoek naar aanleiding van het dodelijk ongeval  
in november 2012. Uit een nulmeting over de veilig-
heidscultuur bleek dat HVC Alkmaar lager scoorde  
dan het branchegemiddelde, onder andere op het 
gebied van management commitment en gedrag. 
Er is een groot aantal projecten benoemd met per 
project een opdrachtgever, opdrachtnemer en 
projectleider(s).
 
Op locatie Dordrecht is voor de veiligheid extra 
aandacht gevraagd voor de dodehoek. Er is op locatie 
een spiegelafstelplaats gerealiseerd. Er zijn duidelijke 
borden met instructie bij de uitgang geplaatst, 
alsmede opstellijnen en oogmeetlijnen getrokken. 
Daarnaast zijn er toolboxmeetings gehouden.  
Het aantal ongevallen met verzuim bij Grondstoffen 
was gelijk aan 2013. De stijging van de IF-index komt 
door een aanpassing in de rekenmethode. Deze is in 
lijn gebracht met wat in de sector gebruikelijk is. In 
2015 zal het bedrijfsonderdeel Grondstoffen meer 
aandacht besteden aan veiligheid en aansluiten bij  
de veiligheidscampagne van Energie.

Activiteiten 2014
■■ In januari zijn de eerste workshops voor alle 

medewerkers van Operations regio noord gestart 
om een ieder handvatten te geven bewust veilig te 
werken. De thema’s worden ondersteund door 
interne communicatie en speciale toolboxes.

■■ Medewerkers van Energie vertellen wat veilig 
werken voor hen betekent en waarom het vanzelf-
sprekend is. In de uitingen (posters en video’s) 
maken deze medewerkers duidelijk dat veilig 
werken voor hen logisch is, net zoals bij het 
uitoefenen van hun hobby. 

■■ Er is een nieuwe veiligheidsfilm gemaakt.  
Deze is bedoeld voor zowel de eigen medewerkers 
als externen.

■■ Per afdeling zijn veiligheidsambassadeurs benoemd. 
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Deze veiligheidsambassadeurs zijn niet alleen de 
‘ogen en oren’ binnen een afdeling, maar ook  
de medewerkers die zorg dragen voor het 
‘inter naliseren’ van het belang van veilig werken. 
Door middel van een thematische aanpak met 
thema’s zoals intern transport en gevaarlijke stoffen, 
worden knelpunten en oplossingen met betrekking 
tot veiligheidsaspecten rondom deze thema’s 
benoemd. 

■■ In medewerkersessies zijn onder andere de 
volgende vragen beantwoord: ‘Wat is er op het 
gebied van veiligheid afgelopen jaar bereikt’ en 
‘Welke verbeteringen op het gebied van veiligheid 
zijn er nog mogelijk’. Tevens is in deze sessies de 
nieuwe veiligheidsfilm vertoond.

■■ Op 8 januari 2015 vond in Alkmaar een veiligheids-
bijeenkomst plaats voor de contractors.  
Hierbij werd iedereen bijgepraat over en 
meegenomen in de ontwikkelingen rondom 
veiligheid. 

■■ In 2015 wordt een vervolgmeting met betrekking  
tot de  veiligheidscultuur uitgevoerd. De resultaten  
van deze vervolgmeting worden vergeleken  
met eerdere metingen in 2011 en 2012.

■■ Met het oog op de veiligheid zijn in 2014 de 
parkeerterreinen heringericht, zodat het personen-
verkeer en zwaar verkeer nu gescheiden is.  
Tevens zijn in het kader van het veiligheidsbeleid  
in de AEC Alkmaar bij de lijnstop begin 2015  
nieuwe ontslakkers geïnstalleerd, waardoor 
werkzaamheden vanwege verstoppingen bij de 
afvoer van bodemas minder frequent voorkomen  
en veiliger kunnen worden uitgevoerd. 

■■ Een goed gedocumenteerde en gestructureerde 
lock out, tag out procedure moet er voor zorgen  
dat men altijd veilig kan werken aan installatie-
onderdelen die drukloos en spanningsloos zijn.  
Een prima functionerend systeem hiervoor bij  
AEC Dordrecht, met afvinklijsten, werkinstructies  
en stickers om alle onderdelen te labelen, is 
gebruikt om te komen tot het uniformeren van  
de werkwijzen ook voor de andere locaties. 

 

Verslag van de Centrale 
Ondernemingsraad (COR)

Het afgelopen jaar is een COR-lid vertrokken en 
vervangen door een nieuw lid. De COR is intensief 
betrokken geweest bij het aanpassen en actualiseren 
van het personeelshandboek en heeft een positief 
advies afgegeven bij de adviesaanvraag voor de 
reorganisatie van de afdeling Planning bij bedrijfs-
onderdeel Grondstoffen. De COR heeft een aantal 
aandachtspunten voor dit proces benoemd en  
volgt dit reorganisatieproces op de voet.
Er is in het verslagjaar een verschil van inzicht ontstaan 
over het adviesrecht. De verhuizing van een aantal 
afdelingen naar andere locaties is volgens de COR 
onderworpen aan adviesrecht, terwijl de bestuurder 
meent dat dit niet zo is. De discussie wordt gevoerd, 
niet zozeer om genomen besluiten/veranderingen 
terug te draaien, maar wel om duidelijkheid naar elkaar 
toe te krijgen in verband met toekomstige besluiten.
De tevredenheid van medewerkers over HVC is  
een onderwerp dat vanzelfsprekend op de agenda 
staat van de COR in haar overleg met de bestuurder.  
Eind 2013 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. Hieruit bleek dat er sprake is van  
een tekort aan vertrouwen in de toekomst, een 
onvoldoende herkenbare visie en een te grote  
afstand tussen directie en werkvloer. Al deze aspecten 
zijn uitgebreid besproken in het overleg tussen de 
COR en de bestuurder. Uit het onderzoek constateert 
de COR ook dat ze de verbinding met haar achterban 
moet verbeteren. De geringe deelname aan de door 
de COR georganiseerde inloopspreekuren wijst daar 
ook op. De COR zoekt naar middelen om meer en ook 
een betere aansluiting met de achterban te krijgen. 
Omdat er in 2015 weer OR verkiezingen zijn en de 
organisatiestructuur van HVC in 2014 is veranderd, 
hebben de gezamenlijke ondernemingsraden met  
de bestuurder gesproken over een eventuele nieuwe 
structuur van de ondernemingsraden. De conclusie is 
dat dit niet wenselijk is. De bestaande structuur met 
drie ondernemingsraden: Grondstoffen, Energie,  
Staf, blijft gehandhaafd. Zowel Grondstoffen als 
Energie hebben een VGWM-commissie die de 
 ondernemingsraad adviseert over veiligheid.

Anton Pronk (OR Energie) – voorzitter
Arie Warnars (OR Staf/SBO) – secretaris
Mirelle Zondervan (OR Staf/SBO)
Paul Alakopsa (OR Energie)
Rene Vooijs (OR Energie)
Geert de Jong (OR Grondstoffen)
Dirk Hietberg (OR Grondstoffen)
Bert de Graaff (OR Grondstoffen)

De verhoging van de AOW 
leeftijd maakt het noodzakelijk 
dat we nog meer aandacht 
besteden aan de vitaliteit en  
de persoonlijke ontwikkeling  
van medewerkers.
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Financiële ontwikkelingen

Highlights
■■ 2014 toont weer zwarte cijfers.
■■ Financial close Gemini.
■■ Ombuigingsmaatregelen leveren het beoogde 

resultaat.
■■ Nieuwe investeringen zijn ingepast onder het 

plafond van de gegarandeerde leningen van  
€ 670 miljoen voor bestaande activiteiten.

Kengetallen
(miljoen) 2014 2013

Nettoresultaat 5,1 -4,9 
Ebitda 110 111
Vrije kasstroom 43* 76 
Gegarandeerde leningen 639 642 
Mutatie brutoschuldpositie 29 -13
Mutatie nettoschuldpositie 1 -33
 
* Exclusief Gemini 75. 

Financiële gang van zaken
HVC schrijft na 3 jaar van verlies weer zwarte cijfers, 
ondanks voortdurende prijsdruk op afvalverwerking  
en energie. De positieve resultaten zijn voornamelijk  
te danken aan de forse ombuigingsmaatregelen van 
de afgelopen jaren. Het nettoresultaat verbeterde met 
€ 10 miljoen van – € 4,9 miljoen naar € 5,1 miljoen.

De afvalmarkt vertoonde in 2014 een lichte kentering 
doordat door import van afval de Nederlandse 
AEC-capaciteit volledig kon worden benut. Door met 
name een overschot aan energieproductiecapaciteit 
blijft sprake van een neerwaartse druk op de energie-
prijzen. Sinds oktober 2014 is de bio-energiecentrale in 
Alkmaar, die door een brand op 21 juli 2013 compleet 
kwam stil te leggen, weer operationeel.

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat liet een stijging 
zien van € 2,9 miljoen, vooral door het succesvolle 
ombuigingsprogramma. Een lager resultaat 
deelnemingen (met name als gevolg van een 
eenmalige afwaardering bij Natuurgas Overijssel BV) 
dempt de toename van de operationele resultaten. 
Lagere rentelasten en een lagere effectieve 
belastingdruk leiden ertoe dat per saldo de 
verbetering van het genormaliseerde nettoresultaat  
€ 4,7 miljoen bedroeg.

In mei 2014 heeft financial close plaatsgevonden  
van offshore windpark Gemini. De bij financial close 
vereiste eigenvermogenstorting door HVC kon worden 
gefinancierd uit kasstromen, zonder aanvullende 
externe financiering, dankzij in 2012 ingezette 
 ombuigingsmaatregelen. 

Kernontwikkelingen
Evaluatie scenario’s strategische herijking
Begin 2013 hebben de aandeelhouders de strategie 
van HVC herijkt. Eind 2014 zijn de onderliggende 
financiële scenario’s, gebaseerd op geprognosticeerd 
afvalaanbod en prijzen van afval en energie, 
geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat de ontwikkeling 
van het gemeentelijk afvalaanbod de afgelopen twee 
jaar op hoofdlijnen verloopt overeenkomstig het 
recyclingscenario. 

‘Ombuigen voor toekomst’
De hiervoor genoemde ombuigingsmaatregelen 
vonden plaats onder de noemer ‘Ombuigen voor  
toekomst’ met als doel vóór 2016 het saldo van  
kosten en opbrengsten structureel te verbeteren met  
€ 19 miljoen. Instrumentarium was onder meer 
verhoging van de omzet, een reductie van het aantal 
medewerkers, verdere optimalisatie van de bedrijfs-
processen en het creëren van betere inkoopcondities. 
Het beoogde bedrag aan ombuigingen is een jaar 
eerder dan gepland gerealiseerd. Een boekjaar eerder 
dan geraamd zijn ook positieve resultaten zichtbaar. 
Gelet op de aanhoudende prijsdruk op afvalver-
werking en energie, zal ook de komende jaren de 
nadruk op kosten beheersing blijven. 

Toelichting op de financiële overzichten
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat (EBIT) over 2014 bedroeg 
€ 42,6 miljoen ten opzichte van een bedrijfsresultaat 
over 2013 van € 37,3 miljoen. In beide jaren is het 
resultaat beïnvloed door incidentele, niet vergelijkbare 
posten. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat over 
2014 bedroeg € 43,5 miljoen (2013: € 40,6 miljoen),  
een toename van € 2,9 miljoen.
In onderstaand overzicht worden de verschillen 
weergegeven tussen de genormaliseerde winst- en 
verliesrekening en de winst- en verliesrekening zoals 
gepresenteerd in de jaarrekening vanaf pagina 65, 
alsmede tussen het bedrijfsresultaat vóór en na 
normalisaties. In tegenstelling tot voorgaande jaren  
is het effect van de stelselwijziging afschrijvingen  
niet meer als normalisatie opgenomen. 
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De gewijzigde afschrijvingsmethode leidde in 2014 tot 
€ 8 miljoen hogere afschrijvingslasten ten opzichte van 
de annuïtaire methode (2013: € 10 miljoen).

Toelichting op de normalisaties
Eenmalige waardeverminderingen en 
reorganisatievoorziening
Gedurende 2014 is voor circa €1,7 miljoen aan waarde-
verminderingen met een eenmalig karakter geboekt 
(2013: circa € 1,8 miljoen). De bijzondere waarde-
verminderingen in 2014 vonden hun oorzaak in de 
tegenvallende performance van de gft-vergistings-
installatie van Natuurgas Overijssel BV.
In het kader van het in 2012 in gang gezette 
ombuigings programma heeft per eind 2014 een  
extra dotatie aan de  reorganisatievoorziening plaats-
gevonden van circa € 0,9 miljoen (2013: € 0,8 miljoen). 
Deze effecten samen bedroegen € 2,6 miljoen in 2014 
(2013: € 2,6 miljoen).

Resultaten

(in € 1.000)

Jaarrekening

2014

Genormali-

seerd

2014

Jaarrekening 

2013

Genormali-

seerd 

20131

Som der bedrijfsopbrengsten 304.110 304.110 299.400 297.700
Kosten uitbesteed werk en andere kosten & personeelskosten 261.510 260.610 262.094 257.094

Bedrijfsresultaat 42.600 43.500 37.306 40.606
Saldo rentekosten - 40.050 - 40.050 - 44.713 - 42.913
Resultaat deelnemingen 250 1.950 2.074 2.074

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 2.800 5.400  5.333  233
Belastingen 2.335 - 1.190 393 - 232

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting 5.135 4.210  4.940  465

Normalisaties, verkort 925  5.275

Eenmalige afwaarderingen en reorganisatievoorziening - 2.600 - 2.600
Effecten brand bio-energiecentrale / generator - 3.300
Belastingeffect EIA 3.300
Belastingeffect normalisaties 225 625

1 Aangepast ten opzichte van vorig jaar

Effecten schade bio-energiecentrale  
en generator 
HVC is, behoudens het eigen risico, verzekerd voor  
de schade ten gevolge van de brand van de BEC  
en de kortsluiting van de generator in Dordrecht.  
Per saldo hadden beide gevallen over 2013 een nadelig 
effect van € 3,3 miljoen. De afwikkeling van de schade 
met de verzekeraars is in de eindfase beland.

Belastingeffecten energie-investeringsaftrek  
en normalisaties
De Belastingdienst heeft aan HVC een beschikking 
verleend, inhoudende dat de investeringen van  
HVC in Gemini in aanmerking komen voor energie-
investeringsaftrek. Deze aftrek leidt in 2014 tot een 
eenmalige lagere belastinglast. Eenzelfde beschikking 
is ontvangen voor de investeringen van HVC in de 
stoomkoppeling met DuPont en de warmtenetten. 
Daarnaast worden de belastingeffecten van de 
normalisaties weergegeven.
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De omzet samenhangend met de publieke taak 
bedroeg in 2014 € 160 miljoen (2013: € 156 miljoen). 
Deze omzet is exclusief de energieopbrengsten  
die uit afvalverbranding worden gegenereerd.  
Deze opbrengsten zijn apart gepresenteerd. 

Het tarief voor de verwerking van bedrijfsafval varieert, 
afhankelijk van de looptijd van overeenkomsten en 
logistieke afspraken. De druk op de tarieven voor de 
verwerking van bedrijfsafval is afgenomen als gevolg 
van voldoende aanbod van importafval. 

De omzet gegenereerd met de verwerking van afval 
van derden was in 2014 gelijk aan het jaar ervoor  
(€ 39 miljoen in 2014 ten opzichte van € 39 miljoen  
in 2013). Gecorrigeerd voor de verkoop van de 
commerciële activiteiten van Netwerk in 2013 is er 
sprake van een omzetgroei die voornamelijk wordt 
veroorzaakt door hogere tarieven.

Energieopbrengsten en -subsidies
De energieopbrengsten bevonden zich op het niveau 
van 2013. De daling van de energieprijs en lagere 
energieopbrengsten als gevolg van het relatief warme 
winterweer begin 2014 worden gecompenseerd door 
hogere energieopbrengsten als gevolg van het leveren 
van stoom aan DuPont sinds maart 2014. De daling van 
ontvangen energiesubsidies werd voornamelijk 
veroorzaakt door tijdelijke stilstand van de BEC en  
de generator Dordrecht. De tabel ‘Subsidiebaten in 
boekjaar 2014’ op pagina 38 geeft een overzicht van 
energiesubsidies die HVC heeft ontvangen in 2014. 

De energieopbrengsten bedroegen in 2014  
€ 48 miljoen (2013: € 48 miljoen), de energiesubsidies  
€ 10 miljoen (2013: € 15 miljoen). 

Overige opbrengsten
Deze betreffen voornamelijk de opbrengsten van 
grondstoffen (waaronder papier, ferro’s en textiel).  
In 2014 bedroegen de overige opbrengsten circa  
€ 47 miljoen (2013: € 42 miljoen). De ingediende claim 
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.

Omzet
De omzet steeg in 2014 met 1,6% (2013: +2,8%).  
De autonome omzetgroei bedroeg 2,9%. In juli 2013 
zijn de commerciële activiteiten van Netwerk verkocht 
(effect: -1,4%). Over 2013 waren de percentages  
4,2% voor autonome groei en -1,4% als gevolg van 
desinvesteringen.
De omzettoename werd met name veroorzaakt  
door indexatie van tarieven van dienstverlenings-
overeenkomsten en afvalverwerking.

Verwerkingsopbrengsten
Het aandeelhouderstarief voor de verwerking van 
brandbaar afval is ten opzichte van 2013 met € 2,28  
per ton gestegen en bedroeg in 2014 € 78,28 per ton. 
Het tarief voor overslag en transport is verhoogd naar 
€ 14,42 per ton (2013: € 14,00 per ton). Het aandeel-
houderstarief voor de verwerking van slib bedroeg  
in 2014 € 80,56 (2013: € 77,50) per ton. Het verwerkings-
tarief van groente-, fruit- en tuinafval bedroeg in 2014  
€ 46,35 (2013: € 45,00) per ton. Het tarief voor de 
overslag en transport van groente-, fruit- en tuinafval is 
gestegen van € 9,00 per ton in 2013 naar € 9,27 per ton 
in 2014.
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Omzet

(x € 1.000.000)

Omzet afvalbeheer aandeelhouders

Omzet afvalbeheer derden

 Energieopbrengsten

 Subsidies

 Overige opbrengsten

160

39

48

10

47
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Bedrijfslasten
De kosten van grond-en hulpstoffen zijn met circa  
€ 5 miljoen gestegen. De brand van de bio-energie-
centrale leidde tot hogere inkoop energie ten behoeve 
van levering aan klanten. Deze stijging van kosten 
wordt getemperd door het vervallen van de inkoop van 
houtsnippers ten behoeve van de bio-energiecentrale.

De kosten voor uitbesteed werk en andere  
externe kosten daalden naar € 91,2 miljoen (2013:  
€ 92,7 miljoen). In 2014 heeft er structureel minder 
inhuur van personeel plaatsgevonden vergeleken  
met 2013. Tevens werden de kosten in 2013 negatief 
beïnvloed door de brand in de bio-energiecentrale. 
Verder zijn de transportkosten met € 1,2 miljoen 
gedaald. Dit is onder meer het gevolg van de verkoop 
van de commerciële activiteiten van Netwerk.

De personeelskosten namen in 2014 toe met  
€ 2,0 miljoen naar een niveau van € 62,3 miljoen  
(deze bedragen zijn exclusief geactiveerde 
loonkosten). In augustus 2014 is een nieuwe cao 
afgesloten die loopt van 1 september 2014 tot 
31 december 2015.

De afschrijvingslasten dalen met € 7,5 miljoen ten 
opzichte van 2013, hetgeen wordt veroorzaakt door 
een incidentele last in 2013 door de boekhoudkundige 
verwerking van de brand in de bio-energiecentrale. 
Ook gecorrigeerd hiervoor daalden de afschrijvings-
lasten ten opzichte van 2013.

Financieringslasten
De rentelasten waren met € 41,5 miljoen in 2014  
€ 4,7 miljoen lager dan in 2013. Dit werd veroorzaakt 
door de lage rentestand op de kapitaalmarkten in 
combinatie met het rentevoordeel door gedurende 
2014 gebruik te maken van (kortlopende) kasgeld-
leningen. De uitstaande leningen zijn afgenomen  
met € 29 miljoen naar € 847 miljoen ultimo 2014  
(ultimo 2013: € 876 miljoen). Daarnaast was er  
sprake van waardeveranderingen van op kostprijs 
gewaardeerde deelnemingen in 2013 van € 3,1 miljoen.

De in de rentelasten opgenomen garantstellings-
provisie voor aandeelhouders bedroeg, net als in 2013, 
€ 6,4 miljoen. 
De in het boekjaar uitgekeerde garantstellingsprovisie 
is gebaseerd op de stand van de leningen waarvoor 
aandeelhouders zich garant hebben gesteld, per 
ultimo het voorafgaande boekjaar.

Aandeel in resultaat deelnemingen
Natuurgas Overijssel BV heeft een lager resultaat 
behaald in vergelijking met het jaar 2013 als gevolg  
van een eenmalige afwaardering. Met name hierdoor 
bedroeg het resultaat uit deelnemingen over 2014  
€ 0,3 miljoen (2013: € 2,1 miljoen). 

Belastingen
De lagere fiscale lasten (dan op grond van het 
commerciële resultaat zou worden verwacht) worden 
veroorzaakt door permanente verschillen (fiscaal niet-
aftrekbare kosten van onder andere afschrijving 
goodwill, fiscaal hoger aftrekbaar percentage van de 
garantstellingsprovisie en energie-investeringsaftrek 
onder andere in het kader van de investeringen in het 
windpark Gemini). Tijdelijke verschillen in waardering 
van activa worden in de belastingdruk tot uiting 
gebracht middels mutatie van de passieve belasting-
latentie. 
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Belang deelnemingen*

(x € 1.000)

Overige activa

Belang deelnemingen in verhouding 
tot totale balanswaarde (€ 1.005 miljoen).

*

 Participatie in wind op zee

 Overige deelnemingen

895

15
95
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“Veel projecten komen uiteindelijk bij Uitvoering terecht”

“Er zijn veel projecten rondom afval, bij gemeenten en ook bij HVC zelf. Om bijvoorbeeld vervuiling op straat tegen  

te gaan, of om bij hoog- en laagbouw gescheiden afvalinzameling te organiseren. Die projecten komen uiteindelijk 

terecht bij Uitvoering en ik mag daar over meedenken. Mijn team is een belangrijke schakel: mijn mannen – toevallig 

allemaal mannen – zorgen elke dag weer dat het werk wordt gedaan en daar ben ik trots op. Ik begeleid mijn team  

en maak allerlei zaken in orde. Zij signaleren bijvoorbeeld onderweg problemen met een voertuig of verkeerde 

aanbiedplaatsen, en ik pak het op. Samen proberen wij het werk zo goed en zo efficiënt mogelijk uit te voeren. 

Ik werk nu bijna acht jaar bij HVC, waarvan tweeënhalf jaar als teamleider. Ontzettend leuk is het, vooral ook  

omdat ik zo veel contact heb met totaal verschillende mensen en zo veel verschillende dingen doe.  

Ik zie mezelf dit nog een hele tijd doen. Uitdagingen genoeg!”

Karin Vester (47) teamleider Inzameling in Dordrecht
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Investeringen
De investeringen in materiële vaste activa zijn ten 
opzichte van 2013 met € 21 miljoen toegenomen.  
Als gevolg van een stringent investeringsbeleid was  
er in 2013 sprake van een zeer beperkte investering in 
bestaande activiteiten. Investeringen die plaatsvonden 
in 2014, betroffen vooral reguliere onderhouds- en 
vervangingsinvesteringen van verbrandingsinstallaties, 
en vernieuwing van afvalbrengstations en containers. 
De investeringen op het gebied van financiële vaste 
activa zijn in 2014 toegenomen met € 38 miljoen ten 
opzichte van 2013, met name als gevolg van de eigen-
vermogenstorting in windpark Gemini op financial 
close. Overall is de nettoschuld positie gedaald met  
€ 1 miljoen. De totale leningenportefeuille is in 2014 
gedaald met 29 miljoen.

Financiering
De uitstaande leningen bedroegen ultimo 2014 € 847 
miljoen (ultimo 2013: € 876 miljoen). Het merendeel van 
deze leningen is verstrekt door BNG. Het gemiddelde 
rentepercentage waartegen HVC leent, bedroeg 
ultimo 2014 3,96% tegen 3,99% ultimo 2013. 

Eind 2014 bedroeg de leningenportefeuille waarvoor 
de aandeelhouders zich garant hebben gesteld  
€ 639 miljoen (2013: € 642 miljoen). HVC keert het 
potentiële voordeel van deze garantstelling uit in  
de vorm van een provisie. Het hierboven vermelde 
gemiddelde rentepercentage is exclusief deze 
provisie. De strategie bij de financiering 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. Bij de financiering van AEC is, 
vanwege de lange afschrijvingsduur, sprake van een 
mismatch tussen de perioden van afschrijving op 
activa en aflossing van leningen. Bij een gedeeltelijke 
herfinanciering in 2013 van de AEC’s in 2013 is deze 
mismatch verkleind. 

Behoudens een lening met ‘renteswap’ van beperkte 
omvang maakt HVC geen gebruik van financiële 
instrumenten. De ‘renteswap’ heeft betrekking op  
een lening ter grootte van € 5,6 miljoen, waarbij de 
variabele rente is omgezet naar een vaste rente van 
4,65%. De betreffende lening met renteswap was 
verbonden met de overname van Netwerk NV door 
HVC. Voor een nadere toelichting op de financier-
baarheid van de activiteiten verwijzen we naar het 
hoofdstuk Risicobeheer.

Vrije kasstroom
De vrije kasstroom in 2014 bedroeg € 43 miljoen,  
een afname van € 33 miljoen ten opzichte van 2013. 
Deze valt uiteen in een stijging van de kasstroom uit 
operationele activiteiten van € 11 miljoen welke teniet 
werd gedaan door hogere investeringsactiviteiten  
van € 44 miljoen.

Operationele activiteiten
De toename van de kasstroom uit operationele 
activiteiten van € 11 miljoen wordt voornamelijk 
veroorzaakt door hogere dividendontvangsten  
(€ 2 miljoen), positieve kasstroom betaalde winst-
belasting (€ 2 miljoen) en een verbetering van het 
werkkapitaal met € 6 miljoen. Ondanks een verbetering 
van het werkkapitaal ten opzichte van 2013 is er sprake 
van een per saldo negatieve verandering in het 
werkkapitaal in 2014. Dit wordt veroorzaakt door een 
uitstaande vordering op de verzekeraar uit hoofde  
van de schade aan de BEC in Alkmaar.

Investeringsactiviteiten
De afname van de kasstroom uit investeringsactivi-
teiten bedroeg € 44 miljoen, waarvan € 20 miljoen  
door hogere investeringen in materiële vaste activa. 
Tevens stegen de investeringen in financiële vaste 
activa met € 38 miljoen ten opzichte van 2013 met 
name als gevolg van de investering in windpark 
Gemini. Daarbij is de verstrekte lening in het kader  
van voorfinanciering van het project Gemini afgelost.

Financieringsactiviteiten
De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg 
negatief € 71 miljoen in 2014. Naast de betaalde 
interest van € 41 miljoen, is er € 95 miljoen afgelost  
op leningen, voor € 66 miljoen zijn er leningen 
opgenomen en is de rekeningcourant schuld per saldo 
toegenomen met € 5,4 miljoen. De liquide middelen 
zijn afgenomen met € 28 miljoen.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2013  
€ 63,2 miljoen. De mutatie in het eigen vermogen  
in 2014 betrof de resultaatbestemming over 2014.  
Het nettoresultaat over het boekjaar 2014 bedroeg  
€ 5,1 miljoen positief. Na verwerking van het resultaat 
2014 conform voorstel aan de Algemene Vergadering 
zal het eigen vermogen ultimo 2014 € 68,4 miljoen 
bedragen. 
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Bestemming van het resultaat
De Raad van Commissarissen stelt de aandeelhouders 
voor het nettoresultaat van € 5,1 miljoen toe te voegen 
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 financiële risico’s 
toegelicht. 

Financiële verwachtingen voor 2015
De bedrijfseconomische omstandigheden blijven  
naar verwachting ook in 2015 lastig. De hoeveelheid 
huishoudelijk restafval van aandeelhouders zal 
afnemen indien de hergebruiksdoelstellingen worden 
gerealiseerd, waardoor inkomsten zullen dalen. 
Energieopbrengsten staan onder druk als gevolg  
van een dalende tendens in de prijs van energie.  
Als gevolg van indexering van de tarieven is de 
verwachting dat per saldo de omzet over 2015 
vergelijkbaar is met 2014. Desondanks verwachten  
wij op basis van de huidige aannames opnieuw een 
positief resultaat.

Voor 2015 worden investeringen in materiële vaste 
activa geraamd ten bedrage van € 45 miljoen. Deze 
betreffen voornamelijk vervangingsinvesteringen en 
modificaties aan bestaande activa en uitbreidings-
investeringen samenhangend met de warmtenetten 
Alkmaar en Dordrecht en de inzamelinfrastructuur om 
het percentage materiaalhergebruik te verbeteren. 

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. Met het in dienst treden van 
een risicomanager eind 2013 hebben wij het afgelopen 
jaar het risicobeheer van HVC verder kunnen 
verbeteren. De interne controle is naar een hoger 
niveau gebracht en de systematische analyse van 
strategische risico’s is versterkt. 
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 verantwoordelijk-
heden kennen, brengt ook de lijnverantwoordelijkheid 
voor het eigen risicobeheer met zich mee. Op centraal 
niveau worden beleidskaders opgesteld, vindt 
ondersteuning plaats en worden de bedrijfsonder-
delen gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. 
Risicobeheer is per definitie toekomstgericht. Het richt 
zich op het tijdig identificeren van risico’s bij het 
realiseren van doelen en op maatregelen die deze 
risico’s mitigeren. 
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Het proces van risicobeheer

Doel(en) stellen 

Identificeren Analyseren Beheersen Monitoren

Feedback & verbetering

Risk log
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▸▸ Beheersen

▸▸ Accepteren

▸▸ Overdragen

▸▸ Vermijden

▸▸ Uitvragen

▸▸ Updaten

▸▸ Auditen

▸▸ Rapporteren
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Een concreet voorbeeld van een succesvolle beheers-
maatregel in dit verband is de afgesloten bedrijfs-
schadeverzekering voor de BEC. Daarmee hebben  
we de financiële consequenties van de brand in 2013 
voor HVC kunnen beperken. 

Risicobeheer is een cyclisch proces van vier 
basisstappen (zie figuur 1): identificeren, 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 fiscale 
aangelegen heden, maar ook de representativiteit  
van de financiële 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 financiële verslaglegging  
en de naleving van relevante wet- en regelgeving. 
Hoofddoel daarbij is continuïteit van de onderneming. 
Bij het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen met 
een onzekere uitkomst worden de risico’s afgewogen 
alvorens tot een besluit wordt gekomen. Sommige 
risico’s, zoals de kans op ernstige ongevallen, zijn 
daarbij nimmer acceptabel.

De organisatie van het risicobeheer
Het lijnmanagement is in eerste aanleg verantwoor-
delijk voor de beheersing van risico’s ten aanzien  
van de eigen processen. Zij wordt daarbij door de 
zogenaamde ‘2e lijn’ ondersteund met staffuncties als 
control, juridische zaken, KAM en risicomanagement. 

WARMTENET DORDRECHT
Gemeente, woningcorporaties en HVC 

zetten zich in Dordrecht in om de stad 

duurzamer te maken door ongebruikte 

energie van de afvalenergiecentrale beter 

te benutten door de aanleg  

van een warmtenet in de stad.  

Het warmtenet is een ondergronds 

leidingnet dat warmte verspreidt om 

huizen, bedrijven en instellingen te 

verwarmen. Aansluiting op het warmtenet 

levert tot 75% minder CO2-uitstoot op dan 

een regulier huishouden met een 

cv-installatie; dit is vergelijkbaar met 22 

zonnepanelen en 14.000 niet gereden 

autokilometers.  

In 2020 zullen 6.400 huishoudens en 

bedrijven zijn aangesloten op het  

Dordtse warmtenet.

6.400
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De ambitie om grondstoffen uit afval te hergebruiken 
en de daaraan verbonden vermindering van de 
hoeveelheid huishoudelijk restafval, vergroot het  
risico van onderbezetting van de afvalenergie-
centrales, mede gelet op mogelijke toekomstige 
onzekerheden rond het afvalaanbod uit import.  
De strategische herijking en de in dat kader 
doorgerekende afval aanbodscenario’s en zo ook  
de ontwikkelingen in het verslagjaar, sterken de 
overtuiging dat de komende jaren voldoende 
mogelijkheden aanwezig zijn voor een verantwoorde 
exploitatie van de AEC’s. 

In 2015 vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden  
om het langjarige perspectief op de exploitatie van  
de AEC’s te verbeteren. Daarbij worden relevante 
factoren in ogenschouw genomen, zoals het verwachte 
toekomstige afvalaanbod van de aandeelhouders  
op basis van het vastgestelde hergebruiksbeleid, het 
langjarig gecontracteerde bedrijfsafval, mogelijkheden 
van import, alsmede afschrijvingstermijnen die in 
relatie tot het te verwachten afvalaanbod realistisch 
kunnen worden geacht. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd tezamen met de aandeelhouders.
 
Operationele risico’s
Een centraal onderdeel van het beleid van HVC richt 
zich op het voorkomen van veiligheidsincidenten.  
Ter beheersing van veiligheidsrisico’s bestaat een 
veelheid aan programma’s. Voorbeelden zijn het 
programma ‘Maak je hart voor veiligheid’ en het  
HVC brede incidentenmanagementsysteem dat vrijwel 
alle incidenten registreert en leereffecten bevordert. 
De programma’s bevatten ‘harde’ componenten èn 
‘zachte’ elementen die gedrag beïnvloeden. 

De ‘3e lijn’ is de (externe) auditor. De directie van  
HVC is eindverantwoordelijk voor het risicobeheer. 
Hierop wordt toezicht gehouden door de Raad van 
Commissarissen, met advisering door de Audit-
commissie.
 
Om de kwaliteit van het risicobeheer te borgen is in 
2014 een begin gemaakt met een gestructureerde 
aanpak gebaseerd op de fundamenten van het 
COSO-ERM model en de ISO 31000 richtlijn. Voor 2015 
staat op de agenda om strategisch risicomanagement 
beter in te bedden in de strategiecyclus van HVC.

Toprisico’s
Ook in 2014 werd door de directie met de bedrijfs-
onderdelen een dialoog over de strategische risico’s 
gevoerd. 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 afval-
energiecentrales. Indien door veranderende 
maatschappelijke wensen (grondstoffenbeleid)  
het aantrekkelijk is om bij te sturen, kan er spanning 
ontstaan vanwege de actuele wensen en 
verwachtingen en financiële 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. Eind 2014 zijn actiepunten 
geformuleerd ten aanzien van meer gestructureerde 
communicatie om deze dialoog te versterken.
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Besturing van en toezicht op het risicobeheer

▸▸ Primaire verantwoordelijkheid  

voor dagelijks risicomanagement

▸▸ Draagt gevolgen van schade/verlies 

door risico (kapitaal) toewijzing

▸▸ Assisteert in bepalen risicoacceptatie, 

risico (kapitaal) toewijzing, 

strategieën, beleid en RM-structuren

▸▸ Toezicht, support, monitoring, 

rapporteren

▸▸ Directie bepaalt risicoacceptatie  

en ziet toe op naleving

▸▸ Audit & RvC: onafhankelijke en 

objectieve borging t.a.v. effectiviteit 

van risicomanagementframework

1. Business 
(lijnmanagement)

2. Compliance functies
(Risico Management, Control, KAM  

en Juridische Zaken)

3. Directie, 
(externe) Audit & RvC
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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 omdat 
deze variëteit een bedreiging vormt voor operational 
excellence. Op dit moment werkt HVC aan het 
stroomlijnen van ondersteunende, niet bedrijfs-
kritische systemen waarbij allereerst wordt gekeken 
naar een uniform proces en eventueel andere ICT 
oplossingen pas daarna aan bod komen. Dit project 
draagt de naam ‘VINO’ (Van Input Naar Output). 

Financiële risico’s
Ondanks dat het risico van een te lage solvabiliteit zeer 
beperkt is, betreft dit een risico-aspect dat gelet op 
de financiële verbondenheid van de aandeelhouders 
met HVC altijd een nadere toelichting vraagt. 

Sinds de oprichting van HVC hebben de aandeel-
houders gekozen voor een financieringsstructuur  
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 kapitalisatie zullen, zoals 
aangekondigd tijdens de algemene vergadering van 
december jl. de komende periode een onderwerp zijn 
dat de directie met de aandeelhouders nader wil 
uitwerken. Het doel daarvan is met de aandeelhouders 
te komen tot een afweging van alternatieve financie-
ringsvormen die een lager niveau van garantstelling 
bieden. Op basis van zo’n afweging kan een keuze 
voor een financieringsstructuur worden gemaakt die 
voor aandeelhouders en bedrijf toekomstbestendig is. 
Het grootste deel van de leningenportefeuille betreft 
langlopende leningen. Financiering van de afval-
energiecentrales 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 
herfinanciering hoger liggen dan op het moment  
van investering. Dit risico wordt niet met financiële 
instrumenten beheerst.

De neerwaartse trend van elektriciteitsprijzen op  
de energiemarkt geeft een druk op de meerjaren-
prognoses van HVC. De werkelijke prijzen kunnen zich 
op een lager niveau ontwikkelen dan waarmee in de 
ramingen wordt gerekend en die in meer of mindere 
mate reeds zijn gerealiseerd door uitvoering van haar 
energieprijsbeleid. HVC hanteert een niet-speculatieve 
strategie voor verkoop van opgewekte elektrische 
energie.

HVC kent ook invloed van andere fluctuaties, zoals  
de prijzen van commodities, waaronder bedrijfsafval, 
metalen, etc. Per commodity wordt onderzoek gedaan 
naar passende maatregelen. 

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 plaatsvindt. 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 om de potentiële impact van krediet-
risico’s te mitigeren. 
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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

Drs. Ph. (Philip) P.F.C. Houben
Voorzitter NVP
Lid Raad van Commissarissen Stork
Lid Raad van Commissarissen TKH
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Wavin

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

Drs. S.H. (Simon) Binnendijk
Voormalig wethouder van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Schermer 

Ir. M.G.M. (Martien) den Blanken
Algemeen directeur NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
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PERSONALIA DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Mr. J.C. (Jacques) Dekker
Directeur Dekker Consultants bv  
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 financiën, 
economische ontwikkeling, zorg, volkshuisvesting, waterbeheer en sport
Diverse lidmaatschappen van raden van toezicht, verbonden aan maatschappelijke organisaties

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
Voorzitter 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 Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Voorzitter van de Stichting Waarborgfonds Sport
Toezichthoudende functies ten behoeve van de Ondernemingskamer
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
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Corporate governance code

Hoewel HVC geen beursgenoteerde onderneming is, 
past HVC de Nederlandse Corporate Governance 
Code (‘Code’) vrijwillig toe. Niet alle bepalingen  
zijn op HVC van toepassing. Alle voor HVC relevante 
bepalingen zijn geïmplementeerd, behoudens 
gemotiveerde afwijking, welke worden vermeld  
op Extranet.

Structuur van de onderneming

NV HVC is een naamloze vennootschap naar 
Nederlands recht, gevestigd te Alkmaar. 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, 
gemeenschappelijke regelingen van gemeenten  
(in totaal 48 gemeenten) en een waterschap.  
Deze gemeenten liggen in de provincies Noord- en 
Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. Het waterschap 
is gelegen in de provincie Noord-Holland.  
De aandelen B zijn geplaatst bij vijf waterschappen, 
gelegen in de provincies Zuid-Holland en Gelderland.
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 
aandeelhouders, Raad van Commissarissen en directie 
beleidsafspraken gemaakt over de uitoefening van hun 
bevoegdheden, zoals in het kader van het bestuurlijk 
commitment bij het strategisch plan 2004, en de 
besluitvorming tot financiële herstructurering de
dato december 2006 en december 2012.

Organisatie van de onderneming

Er is één statutaire directie voor de gehele 
onderneming. Uitgangspunt is dat dochteronder-
nemingen worden bestuurd door de vennootschap, 
niet door natuurlijke personen. De operationele 
activiteiten van HVC zijn onderverdeeld in de 
segmenten ‘Grondstoffen’ en ‘Energie’. 

Corporate governance

Deze segmenten worden operationeel georganiseerd 
binnen de gelijknamige bedrijfsonderdelen.

Aandeelhouders
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 
aandeelhoudende overheden zijn afspraken gemaakt 
over de exploitatie, de strategie en de ontwikkelings-
richting 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 basis van  
het versterkt voordrachtsrecht van de Centrale  
Onder nemingsraad.
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.

Directie
HVC kent een eenhoofdige statutaire directie, de  
heer W.C.H. van Lieshout MBA, die verantwoordelijk  
is voor het bestuur van de onderneming en is 
benoemd door de Raad van Commissarissen.  
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 verant-
woordelijk voor de uitvoering van de bedrijfsstrategie 
die is opgedragen aan de bedrijfsonderdelen Energie, 
Grondstoffen, Strategie en Businessontwikkeling, 
Financiën, en Staf. De directie is ook verantwoordelijk 
voor een transparant bestuur van de onderneming, 
zodat alle belanghebbenden een duidelijk inzicht 
hebben in de beslissingen en besluitvormings-
procedures van de onderneming.
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CORPORATE GOVERNANCE

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 Commissa-
rissen en de Auditcommissie en bespreekt het interne 
risicobeheer- en controlesysteem met hen. Vertegen-
woordigingsbevoegdheid ligt bij de directie. Enkele 
functionarissen hebben een beperkte vertegenwoor-
digingsbevoegdheid, zoals gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel. De functionaris die verantwoordelijk 
is voor het bedrijfsonderdeel Financiën, mevrouw drs. 
F. Wiersma RC, draagt de titel van financieel directeur 
en is bevoegd de vennootschap te vertegenwoor-
digen. In voorkomende gevallen treedt zij op als 
waarnemer van de directie. 
 
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 vertrouwenspersoon 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 binnen dit kader de beloning van de directie  
vast op advies van de Remuneratie-, selectie- en 
benoemings commissie en rekening houdend met  
de belonings systematiek zoals het ministerie van 
Financiën hanteert voor Staats deelnemingen.

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 financiële processen en interne controles worden 
aan de directie voorgelegd en besproken met de 
Auditcommissie 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 advies aan de directie.
De Raad van Commissarissen evalueert periodiek  
de organisatiestructuur en het functioneren van de 
organisatie.

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.



62 HVC jaarverslag 2014

CORPORATE GOVERNANCE

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 
aandeelhouders wordt benoemd. In voorkomende 
gevallen kunnen overheidscommissarissen in dienst 
zijn van de overheid die hen (mede) benoemd.  
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk  
voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. 

Benoeming, deskundigheid en samenstelling
Rekening houdend met de gewijzigde structuur-
regeling 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, worden door  
de Raad van Commissarissen benoemd. 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 profiel 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 profiel is te vinden op de website van HVC.
De raad evalueert periodiek het profiel en bespreekt 
het profiel met de Algemene Vergadering. Overeen-
komstig 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 
vennoot schap 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 
Commissarissen 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 Audit-
commissie en een Remuneratie-, selectie- en 
 benoemingscommissie ingesteld.

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 
Commissarissen uitvoert, zijn adviseren over en 
bewaken van:

■■ de integriteit van de jaarrekening, de financiering 
en financiering gerelateerde strategieën;

■■ de fiscale planning;
■■ het functioneren van het risicobeheer- en  

controlesysteem;
■■ de toepassing van informatie- en communicatie-

technologie;
■■ de verslaglegging inzake duurzaamheid.

Remuneratie-, selectie- en 
benoemingscommissie
Deze commissie bestaat uit drie leden en  
wordt voorgezeten door de voorzitter, de heer  
Ph.P.F.C. Houben. De commissie adviseert de  
Raad over de bezoldiging van de directie, in lijn  
met het bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld door  
de algemene vergadering van aandeelhouders.

De commissie stelt voorts de selectiecriteria en 
 benoemingsprocedures op inzake de benoeming  
van commissarissen en directieleden.  
De Remuneratie-, selectie- en benoemings commissie 
heeft tot taak periodiek de omvang en samenstelling 
van de Raad van Commissarissen te beoordelen en aan 
de Raad van Commissarissen een profielschets voor dit 
orgaan voor te stellen. 

De Raad van Commissarissen 
bestaat uit negen leden, 
waarvan vijf leden rechtstreeks 
door de aandeelhouders 
worden benoemd.
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Ook stelt zij ten behoeve van de Raad van Commissa-
rissen een rapportage over het functioneren van het 
orgaan op en doet zij voorstellen voor (her)benoeming 
van commissarissen. 
In de commissie wordt onder meer gesproken over  
het beloningsbeleid, de targets, de jaarkalender, de 
evaluatie van de raad en toekomstige vacatures in de 
raad en op sleutelposities in de onderneming. 

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.

Externe accountant 
De externe accountant wordt benoemd door de 
Algemene Vergadering. De externe accountant 
rapporteert met betrekking tot het door hem gedane 
onderzoek aan de Raad van Commissarissen en de 
directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer  
in een verklaring omtrent de getrouwheid van de 
jaarrekening. 

Namens de Raad van Commissarissen is de Audit-
commissie direct verantwoordelijk voor het toezicht op 
het werk van de externe accountant. Minimaal eenmaal 
per jaar brengt de Auditcommissie samen met de 
directie verslag uit aan de Raad van Commissarissen 
over ontwikkelingen rond de externe accountant, in 
het bijzonder de onafhankelijkheid. Eenmaal per vier 
jaar (de laatste maal in 2012) maakt de Auditcommissie 
samen met de directie een grondige beoordeling  
van het functioneren van de externe accountant.  
De conclusies hiervan worden aan de Algemene 
Vergadering en de Raad van Commissarissen 
meegedeeld. De externe accountant woont de 
vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij 
waarin het verslag van de externe accountant over  
de controle van de jaarrekening wordt besproken  
en waarin de vaststelling van de jaarrekening  
wordt behandeld. 

SROI 
In 2014 heeft HVC de inzameling, 

sortering, opwerking en vermarkting  

van afgedankte elektrische apparaten 

geoperationaliseerd. Elektrische 

apparaten worden door inwoners op  

de afvalbrengstations in gemeenten 

aangeleverd. In samenwerking met een 

sociale werkvoorziening en mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt zorgt 

HVC er zowel in Dordrecht als in Alkmaar 

voor dat alle ingezamelde afgedankte 

elektrische apparaten worden gesorteerd, 

uit elkaar gehaald en geschikt gemaakt 

voor verdere opwerking. 

2014
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 
Voor verwerking van het voorstel tot resultaatbestemming / in € 1.000

ACTIVA
Noot 31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom 8 32
Goodwill 13.483 16.459

13.491 16.491

Materiële vaste activa 2

Gebouwen en terreinen 148.687 154.674
Machines en installaties 534.870 560.864
Andere vaste bedrijfsmiddelen 106.776 107.114
Niet aan de bedrijfsvoering dienstbare activa 7.482 7.482
Activa in ontwikkeling 12.823 11.403

810.638 841.537

Financiële vaste activa 3

Andere deelnemingen 109.573 62.841
Vorderingen op deelnemingen en participanten 399 11.886
Latente belastingvordering 2.599 3.009
Overige vorderingen 6.675 7.965

119.246 85.701

Vlottende activa

Voorraden 4 3.903 3.750

Vorderingen en overlopende activa 5 52.075 48.814

Liquide middelen 6 5.861 34.192

Totaal 1.005.214 1.030.485
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PASSIVA
Noot 31-12-2014 31-12-2013

Groepsvermogen 7

Aandeel vennootschap in groepsvermogen 68.381 63.248
Aandeel derden in groepsvermogen - 72 - 70

Voorzieningen 8

Latente belastingverplichtingen 10.711 12.489
Overige voorzieningen 5.965 4.591

16.676 17.080

Langlopende schulden 9

Schulden aan kredietinstellingen 713.404 763.559
Overige schulden - 208

713.404 763.767

Kortlopende schulden 10

Schulden aan kredietinstellingen 133.135 112.165
Overige schulden en overlopende passiva 73.690 74.295

206.825 186.460

Totaal 1.005.214 1.030.485
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING  
OVER 2014
in € 1.000

Noot 2014 2013

Netto-omzet 246.537 242.283
Overige opbrengsten 57.397 57.117

Som der bedrijfsopbrengsten 11 303.934 299.400

Kosten van grond- en hulpstoffen 12 30.421 25.557
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 91.216 92.650
Lonen, salarissen en sociale lasten 13 62.323 60.310
Afschrijvingen op vaste activa 14 66.348 73.851
Overige waardeveranderingen vaste activa 15 723 -
Overige bedrijfskosten 16 10.303 9.726

Som der bedrijfslasten 261.334 262.094

Bedrijfsresultaat 42.600 37.306

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 17 1.431 1.431
Rentelasten en soortgelijke kosten 18 41.481 46.144

- 40.050 - 44.713

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 2.550 - 7.407

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 19 2.335 393
Resultaat deelnemingen 20 250 2.077

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 5.135 - 4.937

Resultaat aandeel derden - 2 3

Nettoresultaat na belastingen 5.137 - 4.940
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN KASSTROMEN  
OVER 2014
in € 1.000

2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten 
Bedrijfsresultaat 42.600 37.306

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 66.348 73.851
Mutatie voorzieningen 262 - 2.019
Bijzondere waardevermindering 723 -
Voorraden -153 -198
Vorderingen - 3.261 -10.528
Kortlopende schulden m.u.v. leningen - 2.673 - 592

61.246 60.514

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 103.846 97.820

Ontvangen interest 1.431 1.431
Ontvangen dividend 3.678 1.676
Betaalde winstbelasting 967 -1.388

6.076 1.719

Kasstroom uit operationele activiteiten 109.922 99.539

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 11 -
Investeringen in materiële vaste activa - 32.931 -12.883
Desinvesteringen in materiële vaste activa 974 2.192
Verwerving van groepsmaatschappijen en deelnemingen - 48.170 -10.507
Overige investeringen in financiële vaste activa* -10.314 - 3.139
Desinvesteringen in financiële vaste activa 23.105 867

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - 67.325 - 23.470

Vrije kasstroom 42.597 76.069

*  Bedragen 2013 en 2014 zijn exclusief de mutaties in de actieve belastinglatentie en de passieve belastinglatentie omdat deze correcties  

niet hebben geleid tot een kasstroom in 2013/2014.
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2014 2013

Vrije kasstroom 42.597 76.069

Opname leningen 65.753 79.500
Aflossing leningen - 95.146 - 92.107
Betaalde interest - 41.481 - 43.031

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - 70.874 - 55.638

Koers- en omrekenverschillen - 54 53

Nettokasstroom - 28.331 20.485

Beginstand liquide middelen 34.192 13.707
Eindstand liquide middelen 5.861 34.192

Mutatie liquide middelen - 28.331 20.485

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN KASSTROMEN  
OVER 2014 (VERVOLG)
in € 1.000
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OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT  
OVER 2014
in € 1.000

2014 2013

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon 5.137 - 4.940

Totaalresultaat van de vennootschap 5.137 - 4.940
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Algemeen
Activiteiten
NV HVC (statutaire vestigingsplaats Jadestraat 1 te Alkmaar), ook aangeduid met ‘de vennootschap’ of  
‘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, advisering van haar 
aandeelhouders op het gebied van duurzame energie, alsmede de ontwikkeling en het beheer van duurzame-
energieproductie-installaties.

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 perioden van tenminste 10 jaar, meestal op basis van 
tarieven per woonhuisaansluiting die jaarlijks worden geïndexeerd op basis van overeengekomen onafhankelijk 
gepubliceerde prijsindexcijfers.

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.

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 ze betrekking 
hebben (matchingprincipe). Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze 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 financiële 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.

Schattingswijzigingen
In 2014 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Stelselwijzigingen
In 2014 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS  
EN WINST- EN VERLIESREKENING



73HVC jaarverslag 2014

JAARREKENING

Consolidatie
Groepsmaatschappijen
NV HVC staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. In de geconsolideerde jaarrekening van NV HVC  
zijn de financiële 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 financiële 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 Grondstoffen inzameling 
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 BV 100% Alkmaar Volledig
Wind Alckmaer BV* 100% Alkmaar Volledig
HVC Zeewind BV* 100% Alkmaar Volledig
HVC Windenergie BV 100% Alkmaar Volledig
HVC wASH BV 100% Alkmaar Volledig
Pollux VI BV 100% Amsterdam Volledig
Castor VI BV 100% Amsterdam Volledig
* Niet-rechtstreekse deelneming NV HVC

Deelnemingen
De groep heeft deelnemingen in vennootschappen waarin ze geen overwegende zeggenschap heeft of waarover 
ze 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% Alkmaar
KoreNet Beheer BV 50% Groot–Ammers
KoreNet BV 50% Groot–Ammers
Cyclas vof 50% Alkmaar
Zavin BV 33% Dordrecht
Zavin CV 33% Dordrecht
Holland Compost vof (in liquidatie) 67% Purmerend
Tedcor Limited 4% Bryanston, Zuid–Afrika
Tedcor International 20% Zuid–Afrika
Texel Energie Coöperatie UA 13% Texel
Natuurgas Overijssel BV 50% Zwolle
Energiezorg BV 50% Haarlem
Energiecoöperatie Dordrecht 50% Dordrecht
Biocomp Pvt Ltd 10% Kathmandu, Nepal
Trianel GmbH 3% Aken, Duitsland
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co.KG 7% Aken, Duitsland
Trias Westland BV 33% Westland
ZeeEnergie Management BV 10% Eemshaven
Buitengaats Management BV 10% Eemshaven
ZeeEnergie CV 10% Eemshaven
Buitengaats CV 10% Eemshaven

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

Acquisities en participaties
Het oprichten van de vennootschappen Pollux VI BV en Castor VI BV alsmede de participatie in ZeeEnergie 
Management BV, Buitengaats Management BV, ZeeEnergie CV en Buitengaats CV, heeft als primair doel  
de structurering van de belangen van NV HVC in project Gemini.

HVC wASH BV is opgericht voor de activiteiten rondom het bewerken en afzetten van bodemas uit 
afvalverbrandingsinstallaties. 

Door participatie in Trias Westland BV wil NV HVC een bijdrage leveren aan de duurzame exploitatie van een 
geothermieproject in de gemeente Westland. 

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.
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De buitenlandse groepsmaatschappijen en niet-geconsolideerde deelnemingen kwalificeren 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.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,  
als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar  
de behandeling per balanspost.

Het effectieve deel van financiële 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 definitie 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 specifieke 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 identificeerbare 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.
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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.

Op basis van een meerjarenprognose van de winst- en verliesrekening en balans zijn in 2014 en begin 2015  
de vrije kasstromen in een prognoseperiode tot en met 2022 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 NV HVC. De prognoses zijn gebaseerd op onder meer de meerjarenbegroting voor 
de periode 2015 – 2017, 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% (2013: 1%); prijsstijging kosten derden 1% (2013: 1%); conservatieve prijsontwikkeling afvalbeheer en  
een wacc na belasting variërend tussen 5,5% – 6,95%. 

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 BEC 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.

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 acquisitie vertegenwoordigt betalingen die door de groep zijn gedaan in de verwachting 
van toekomstige economische voordelen, te behalen met actiefposten die niet individueel te identificeren 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 (AEC’s, SVI) 30 jaar / 25 jaar
– Gebouwen, machines en installaties (Installatie BEC) 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 financiële 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 financiële 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 financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties gewaardeerd, tot het bedrag waarvan het 
waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor de verrekening van fiscale verliezen. 
De actieve belastinglatentie wordt opgenomen tegen nominale waarde en gewaardeerd tegen het geldende 
belastingtarief. 

Overige leningen
De onder financiële 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 fifo-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 financiële 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 
fiscale 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 gefinancierd 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 2014 (en 2013) 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 2014 bedraagt 101,1% (ultimo 2013:  
105,9%). 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 Overleg) ontwikkelde methode. 
Daarbij is rekening gehouden met een effectieve rekenrente van 4%. 
De provincie Zuid-Holland heeft ook een berekening gemaakt van het benodigd doelvermogen voor de 
toekomstige nazorg van de stortplaats. In 2015 vindt verder overleg plaats tussen HVC en de provincie 
Zuid-Holland over de hoogte van het benodigde doelvermogen. HVC heeft een inschatting gemaakt voor  
de hoogte van het benodigde doelvermogen en daar de voorziening, minus de middels gedane betalingen  
voor opgelegde heffingen, 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. Tevens is HVC eigen risicodrager voor de WW. De hiervoor verwachte benodigde bedragen vormen ook 
onderdeel van de reorganisatievoorziening. Eind 2014 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 aflossingen 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, bewerking 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 specifiek voor de vervaardiging 
opgenomen leningen en op basis van de gewogen rentevoet van de leningen die niet specifiek 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 financiële 
beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. 
Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij NV HVC geldende grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling. Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid  
wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de 
financiële baten en lasten.
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Koersverschillen
Koersverschillen 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 fiscale 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 financiële 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 financieringsactiviteiten.
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 financiële risico’s
De activiteiten van de groep stellen haar bloot aan diverse financiële 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 controllers van de bedrijfsonderdelen en groupcontroller 
hebben een signalerende rol. Rapportages van genoemde medewerkers, de directeur Financiën en van de externe 
onafhankelijke accountant over de kwaliteit van de financiële 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 inflatie op basis van langjarige contracten doorberekend in de door HVC  
in rekening gebrachte tarieven. De tarieven voor de verwerking van bedrijfsafval worden met name bepaald door 
de markt en zijn daarmee volatiel. 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 specifieke garanties 
overeengekomen voor de te realiseren productie- en emissiegegevens.

Renterisico
Renterisico is de kans dat de financiële resultaten lager zijn door schommelingen in de voor HVC relevante 
rentecurves.
Aangezien HVC niet beschikt over significante 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 financiering. 
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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 financierbaarheid 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 kortetermijnfinanciering volledig buiten beschouwing worden gelaten.
De langlopende leningen kennen een vaste rente voor een langere periode. HVC hanteert geen financiële 
instrumenten om rentefluctuaties te beheersen, behoudens hetgeen vermeld onder de niet uit de balans  
blijkende verplichtingen.

Valutarisico
Valutarisico is de kans dat financiële 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  
uit vorderingen op bedrijfsafvalklanten, waarvoor het grootste deel 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 financieringscapaciteit. De huidige economische situatie en het klimaat in de financiële sector  
zijn ook een risico voor de financierbaarheid van HVC.
De komende jaren moet HVC de aflossing van langlopende schulden gedeeltelijk herfinancieren. 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 financieringsklimaat.

Financieringsrisico
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 voor de uitvoering van wettelijke taken te 
financieren middels vreemd vermogen onder garantstelling van henzelf. Het doel hiervan is om de tarieven, die 
worden doorberekend aan de aandeelhouders, zo laag mogelijk te houden. 
Financierbaarheid en kapitalisering zullen 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 zijn 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 

2014

Totaal 

2013

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

Boekwaarde per 1–1 32 16.459 16.491 20.817

Mutaties boekjaar
Investeringen - - - -
Desinvesteringen aanschafwaarde - 78 - - 78 - 36
Afschrijving desinvestering 66 - 66 36
Afschrijvingen -12 - 2.976 - 2.988 - 4.326

- 24 - 2.976 - 3.000 - 4.326

Verkrijgingswaarde 47 54.695 54.742 54.820
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeveranderingen - 39 - 41.212 - 41.251 - 38.329

Boekwaarde per 31–12 8 13.483 13.491 16.491

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 

2014

Totaal 

2013

Verkrijgingswaarde 225.084 854.741 179.165 8.282 11.403 1.278.675 1.271.515
Cumulatieve afschrijvingen - 70.410 - 293.877 - 72.051 - 800 - - 437.138 - 376.146

Boekwaarde per 1–1 154.674 560.864 107.114 7.482 11.403 841.537 895.369

Mutaties boekjaar
Herrubricering 62 7.039 1.371 - - 8.472 - 2
Investeringen 1.940 12.941 8.653 - 10.376 33.910 17.883
Desinvesteringen aanschafwaarde - -1.179 - 3.284 - - 484 - 4.947 -10.725
Desinvesteringen afschrijvingen - 830 3.143 - - 3.973 8.533
Afschrijvingen - 7.989 - 45.150 -10.221 - - - 63.360 - 69.525
Overige waardeveranderingen - - 475 - - - - 475 -

- 5.987 - 25.994 - 338 - 1.420 - 30.899 - 53.832

Verkrijgingswaarde 227.086 873.067 185.905 8.282 12.823 1.307.163 1.278.675
 - 78.399 - 338.197 - 79.129 - 800 - - 496.525 - 437.138

Boekwaarde per 31–12 148.687 534.870 106.776 7.482 12.823 810.638 841.537

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

De herrubricering heeft met name betrekking op de ingebruikname van uitbreiding warmtenetten, ingebruikname 
van stoomleiding en turbine BEC.

De investering in gebouwen en terreinen betreft voornamelijk de investering van een nieuw afvalbrengstation.
De investeringen in machines, installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen betreffen voornamelijk gepland 
periodiek groot onderhoud ten behoeve van de afvalinstallaties, turbine BEC, investeringen/modificaties in 
inzamelvoertuigen en -containers alsmede investeringen in warmtenetten. 

De desinvestering heeft voornamelijk betrekking op het buiten gebruik stellen van activa.

Voor 2015 is een investeringsverplichting aangegaan van € 2,8 miljoen. Deze heeft voornamelijk betrekking op  
de warmtenetten.

De activa in ontwikkeling betreffen voornamelijk de investering in de aanleg van warmtenetten en de investering  
in windparken.

JAARREKENING
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3 / Financiële vaste activa

Andere  

deelnemingen

Vorderingen 

op deel-

nemingen en 

participanten

Latente  

belasting-

vordering

Overige  

vorderingen

Totaal 

2014

Totaal 

2013

Boekwaarde per 1–1 62.841 11.886 3.009 7.965 85.701 78.441

Mutaties boekjaar
Herrubricering - - - - - - 2.110
Investeringen 48.170 - - - 48.170 10.507
Desinvesteringen - 262 - - - - 262 - 3.114
Opnamen - 10.314 211 - 10.525 3.033
Aflossingen - - 21.801 - 621 -1.290 - 23.712 -1.972
Resultaat huidig boekjaar 2.506 - - - 2.506 2.617
Uitgekeerd dividend deelnemingen - 3.678 - - - - 3.678 -1.676
Rechtstreekse vermogensmutatie 
deelnemingen - 4 - - - - 4 - 25

Boekwaarde per 31–12 109.573 399 2.599 6.675 119.246 85.701

Onder ‘andere deelnemingen’ vallen zes deelnemingen die tegen kostprijs zijn gewaardeerd. De verkrijgingsprijs 
van deze deelnemingen bedraagt circa € 94,6 miljoen. De investering heeft betrekking op het offshore windpark 
Gemini.

De opnamen van leningen aan deelnemingen en participanten hebben voornamelijk betrekking op verstrekte 
financiering ten behoeve van Gemini.

Onder ‘overige vorderingen’ 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 2014 restant 2 jaar), een annuïtair aflossingsschema en een rentevergoeding van 7%. Van deze 
lening vervalt € 0,7 miljoen binnen 1 jaar.

In 2014 wordt een fiscaal verlies gerealiseerd. 
Het gewaardeerd fiscaal verlies kan naar verwachting worden verrekend met fiscale winsten in 2015 en verder.
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4 / Voorraden
31-12-2014 31-12-2013

Grond- en hulpstoffen 3.903 3.750

3.903 3.750

Een voorziening voor incourante voorraad is gevormd voor € 0,3 miljoen.

5 / Vorderingen en overlopende activa
31-12-2014 31-12-2013

Handelsdebiteuren 7.656 7.791
Deelnemingen en participanten 18.544 19.275
Overige vorderingen en overlopende activa 25.875 21.748

52.075 48.814

De vordering op aandeelhouders bedraagt € 11,6 miljoen (2013: € 14,3 miljoen) en maakt onderdeel uit van  
de vorderingen op deelnemingen en participanten. Op de vorderingen is een voorziening à € 3,8 miljoen in 
mindering gebracht. Deze vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. 

6 / Liquide middelen
31-12-2014 31-12-2013

Kas- en banktegoeden 5.861 34.192

De liquide middelen staan 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 van het aandeel van derden in het groepsvermogen is als volgt:

Totaal 2014 Totaal 2013

Stand per 1 januari - 70 - 68

Aandeel derden in het resultaat - 2 3
Rechtstreekse vermogensmutatie - - 5

Stand per 31 december - 72 - 70
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8 / Voorzieningen

 

Latente  

belasting-

verplichtingen

Voorziening 

 negatief eigen 

vermogen 

 deelnemingen

Personeels-

beloningen

Reorga -

nisatie-

voorziening

Overige  

voor- 

zieningen

Totaal 

2014

Totaal 

2013

Boekwaarde per 1–1 12.489 1.182 2.265 889 255 17.080 23.601

Mutaties boekjaar
Herrubricering - - - - - - - 2.110
Dotatie voorziening - 2.241 1.439 889 - 4.569 1.830
Uitgaven ten laste van  
de voorziening - -1.130 - - 734 - 255 - 2.119 - 4.076
Vrijval uit de voorziening -1.778 - -1.076 - - - 2.854 - 2.165

Boekwaarde per 31–12 10.711 2.293 2.628 1.044 - 16.676 17.080

Het saldo van de voorziening inzake negatief eigen vermogen deelnemingen heeft betrekking op het belang  
in Natuurgas Overijssel BV. De uitgaven hebben betrekking op 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 fiscale 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 2014 heeft een extra dotatie aan de reorganisatievoorziening plaatsgevonden van € 0,9 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 heffingen van de provincie Zuid-Holland gebracht. 

De voorzieningen voor latente belastingverplichtingen en personeelsbeloningen zijn overwegend langlopend  
van aard.
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9 / Langlopende schulden
Krediet- 

instellingen

Overige  

schulden

Totaal 

2014

Totaal 

2013

Boekwaarde per 1–1 763.559 208 763.767 783.207

Nieuw in consolidatie
Nieuwe leningen 65.753 - 65.753 79.500
Aflossingen 86 - 208 -122 1.718
Aflossingsverplichtingen korter dan 1 jaar -115.994 - -115.994 -100.658
Vrijval ten gunste van resultaat

Boekwaarde per 31–12 713.404 - 713.404 763.767

Voor een lening van € 11,3 miljoen en voor een lening van € 4,1 miljoen is een negatieve pledge-pari-passuverklaring 
en crossdefaultverklaring afgegeven.
Voor een lening van € 5,6 miljoen is een pandrecht afgegeven op de vordering van NV HVC Afval- en Grondstoffen - 
inzameling Drechtsteden 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 NV HVC Afval- en Grondstoffeninzameling 
Drechtsteden en deze gemeenten. Voor een lening van € 4,3 miljoen is een eerste recht van hypotheek, alsmede 
pandrecht, afgegeven. Voor een lening van € 4,1 miljoen zijn 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 2014 3,96% (2013: 3,99%). 
Het bedrag van de langlopende schulden waarvan de resterende looptijd langer is dan vijf jaar bedraagt  
€ 430,9 miljoen (2013: € 441,3 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 ad € 1,1 miljoen (2013: € 2,2 miljoen) in mindering 
gebracht. Het kortlopende deel van € 1,2 miljoen is gesaldeerd met de aflossingverplichting korter dan één jaar. 
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10 / Kortlopende schulden
31-12-2014 31-12-2013

Schulden aan kredietinstellingen 133.135 112.165
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 9.719 19.357
Schulden aan deelnemingen en participanten 18.758 15.834
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 8.131 218
Schulden ter zake van vennootschapsbelasting 886 2.637
Schulden ter zake van pensioenen 763 888
Overige schulden en overlopende passiva 35.433 35.361

206.825 186.460

De overige schulden en overlopende passiva betreffen € 4,7 miljoen vooruitgefactureerde omzet, € 13,6 miljoen nog 
te betalen rente, € 3,3 miljoen nog te betalen vakantierechten en € 13,8 miljoen overige nog te betalen kosten.

Garantstelling aandeelhouders
Overeenkomstig de Ballotageovereenkomst staan de aandeelhouders voor de onderstaande leningen garant  
voor de betaling van rente en aflossing. Aan de aandeelhouders wordt garantstellingsprovisie betaald. 

Aandeel- 

houders A

Aandeel- 

houders B 31-12-2014 31-12-2013

Langlopende leningen 563.288 45.461 608.749 642.136
Kortlopende leningen 30.000 - 30.000 -

Bedrag van de garantstelling 593.288 45.461 638.749 642.136
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN  
EN VERPLICHTINGEN 

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 2013: 
€ 34.000), en circa € 408.000 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 2013: € 40.000), 
en circa € 1,2 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 € 1,3 miljoen (ultimo 2013: € 1,5 miljoen).

Energieposities
Op de OTC-markt zijn per 31 december 2014 contracten aangegaan inzake het leveren van energie in 2015 en 
2016 voor een totaal bedrag ad € 29,2 miljoen (ultimo 2013: € 14,6 miljoen).

Voor de periode 2015 tot en met 2016 zijn contracten aangegaan voor een totaalbedrag van € 27,7 miljoen inzake 
het leveren van energie aan eindgebruikers (ultimo 2013: € 37,0 mln). Deze levering betreft zowel eigen productie,
als inkoop. Per 31 december 2014 zijn contracten aangegaan inzake het inkopen van energie op de termijnmarkt 
voor de periode van 2015 tot en met 2016 voor een totaalbedrag van € 11,3 miljoen (ultimo 2013: € 14,8 miljoen).

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

Vennootschap 
HVC Cyclas BV HVC Mauritius BV
HVC MeerWarmte BV HVC Wol Middelharnis BV
MeerRecycling BV HVC Leerpark BV
HVC Compostering BV HVC Leeuwenhoekweg BV
Flevocollect Gemeenten NV NV HVC Afval-en Grondstoffeninzameling Drechtsteden
Flevocollect Recycling BV DRSH Zuiveringsslib NV
Reinunie NV Castor VI BV
HVCenergie BV Pollux VI BV
HVC Deelnemingen BV HVC wASH BV

NV HVC vormt met onderstaande dochterondernemingen een fiscale 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 Grondstoffen inzameling Drechtsteden HVC Bio-energiecentrale Alkmaar BV
Flevocollect Gemeenten NV V.O.F. Holland Compost
Reinunie NV Horizon Energy BV
HVC Energie BV
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Deelnemingen 
NV HVC heeft een aandeel in Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co.KG (TWB) van 6,61%.  
De aandelen zijn als zekerheidstelling aan de financierende banken van TWB verpand. 

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 financiering. De restant hoofdsom bedraagt 
eind 2014 circa € 4,9 miljoen (ultimo 2013: circa € 5,1 miljoen).

NV HVC staat hoofdelijk garant voor de nakoming van de verplichting van 50% dochter Sortiva BV onder  
de met Rabobank gesloten financiering met een verhoging van 35% voor eventuele aanvullende kosten.  
De restant hoofdsom bedraagt eind 2014 circa € 10,8 miljoen (ultimo 2013: circa € 14,8 miljoen). Met de andere 
aandeelhouder in Sortiva, die 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 financiering. Het aandeel van 50% in de restant hoofdsom bedraagt  
eind 2014 circa € 3,5 miljoen (ultimo 2013: circa € 3,9 miljoen). Tevens is overeengekomen dat exploitatieverliezen 
worden aangezuiverd door de aandeelhouders.

NV HVC heeft een voorwaardelijke verplichting tot financiering van maximaal € 15,8 miljoen aan eigen vermogen 
(‘Standby Equity’) in het windproject Gemini. De aandelen (10%) die HVC houdt in ZeeEnergie Management BV en 
Buitengaats Management BV zijn als zekerheidsstelling aan de financierende banken van Gemini verpand.

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

Operationele huurovereenkomsten 
De groep heeft operationele huurverplichtingen van circa € 1,6 miljoen per jaar (ultimo 2013: € 1,1 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. 

Rekeningcourant faciliteit
De groep heeft de volgende rekeningcourant faciliteiten: 

31-12-2014 31-12-2013

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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Garanties 
NV HVC heeft bankgaranties verstrekt ten behoeve van ondergrondse (olie)containers en grensoverschrijdende 
transporten van in totaal circa € 1,8 miljoen (ultimo 2013: € 1,8 miljoen).

NV HVC geeft een garantie ad € 5,9 miljoen verstrekt inzake de nakoming van de verplichtingen van haar 
energiehandelaar Trianel (2013: € 5,9 miljoen).

Financiële instrumenten
NV HVC Afval- en Grondstoffen inzameling Drechtsteden past kostprijshedge accounting toe voor een rente swap 
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 verlies-
rekening onder de financiële 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.

NV HVC Afval- en Grondstoffen inzameling Drechtsteden heeft een renteswap afgesloten voor een bedrag van 
eind 2014 € 5,6 miljoen (2013 € 6,1 miljoen). De resterende looptijd is 3 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 2014 € 0,8 miljoen negatief (2013: € 0,9 miljoen negatief).

Convenanten
Inzake drie projectfinancieringen is met de betreffende kredietverstrekkers als convenant een minimale DSCR 
(debt service coverage ratio) eis overeengekomen. Vastgesteld is dat over 2014 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 2014 aan deze eis is voldaan.

Nazorg stortplaats
Vanwege een verlaging van de rekenrente van het nazorgfonds stortplaatsen van de provincie Zuid-Holland, stijgt 
het benodigde vermogen om te voldoen aan de nazorgverplichtingen ten aanzien van de voormalige stortplaats 
Crayenstein-West in Dordrecht. Dit vermogen dient te worden opgebracht door HVC bij overdracht van de 
stortplaats aan de provincie. Een en ander was voor HVC aanleiding om zowel het nazorgplan als de aanpassing 
van de rekenrente kritisch te evalueren. Tezamen met andere stortplaatsexploitanten maakt HVC bezwaar tegen 
de voorgenomen renteverlaging. Met de provincie is overleg om overeenstemming te bereiken over een 
actualisatie van de inhoud van het nazorgplan, hetgeen een dempend effect kan hebben op het benodigde 
vermogen voor nazorg. Per saldo is de vaststelling van de hoogte van het benodigde doelvermogen onzeker per 
balansdatum. Indien het overdragen van de nazorg aan de provincie tot significante hogere kosten leidt overweegt 
HVC het nazorgplan te actualiseren en de nazorg van de stortplaats voor langere tijd in eigen beheer uit te voeren.
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11 / Som der bedrijfsopbrengsten
2014 2013

De opbrengsten zijn als volgt samengesteld:
Verwerking 106.980 102.688
Inzameling 91.971 91.950
Energielevering 47.586 47.645
Overige opbrengsten 57.397 57.117

Som der bedrijfsopbrengsten 303.934 299.400

De subsidie-opbrengsten (verantwoord onder de overige opbrengsten) betreffen met name de MEP-subsidie 
(€ 6,5 miljoen) over de elektriciteitsproductie van de BEC en de slibverbrandingsinstallatie, de SDE-subsidie  
(€ 3,6 miljoen) over de elektriciteitsproductie van de vijfde lijn te Dordrecht, en zon- en windenergieproductie  
en groengasproductie van de vergister. 
Onder de overige opbrengsten vallen de opbrengsten uit dienstverlening voor activiteiten ten aanzien van beheer 
van van 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 BEC  
en de kortsluiting aan de generator worden ook onder de overige opbrengsten verantwoord. De overige 
opbrengsten bedragen € 48,8 miljoen. 

De totale omzet wordt gerealiseerd in Nederland.

12 / Kosten van grond- en hulpstoffen
2014 2013

Gasverbruik en overige verbruiksgoederen 16.663 17.373
Inkoop energie 12.520 6.330
Inkoop hout 1.238 1.854

30.421 25.557

13 / Lonen, salarissen en sociale lasten
2014 2013

Lonen en salarissen 51.247 50.265
Pensioenlasten 7.052 7.551
Vergoedingen 2.901 1.614
Sociale lasten 2.484 2.507
Geactiveerde personeelskosten -1.361 -1.627

62.323 60.310

Aantal werknemers HVC Groep
Het aantal werknemers ultimo december bedroeg 927 919
Het aantal werknemers in fte ultimo december bedroeg 879 872
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:
2014 2013

Grondstoffen 509 500
Energie 258 254
Staf 112 118

879 872

De bezoldiging van de directie over 2014 en 2013 is als volgt:
2014 2013

De eenhoofdige statutaire directie van NV HVC wordt gevoerd  
door de heer ir. W.C.H. van Lieshout MBA
Deeltijdfactor 100% 100%
Bruto-inkomen (vaste componenten)* 195 193
Werkgeversbijdrage pensioenpremie 49 63
Variabele beloningen** - -

Bezoldiging 244 256

Werkgeversbijdrage sociale lasten 14 14
Heffing Wet op de Loonbelasting 1964, art. 32 bd 7 7

Totaal loonkosten 265 277

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.

**  Gezien de economische situatie heeft de bestuurder de variabele beloning over 2014 en 2013 afgewezen.

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen in 2014 en 2013 is als volgt:
2014 2013

prof. drs. A. Verberk (voorzitter tot 12 december 2014) 25 25
drs. Ph.P.F.C. Houben (voorzitter vanaf 12 december 2014) - -
ing. H. Akkerman 17 17
drs. S.H. Binnendijk (incl. vergoeding 4e kwartaal 2013) 21 11
ir. M.G.M. den Blanken 20 20
mr. J.C. Dekker (lid per 5 december 2013) 16 1
ing. Ph. van den Hoek 17 17
drs. W.G. Kooijman 19 20
F.H. Schreve 17 17
mr. J.H. Oosters (incl. vergoeding 3e kwartaal 2013) 23 12

175 140
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14 / Afschrijvingen op vaste activa
2014 2013

Afschrijvingen immateriële vaste activa 2.988 4.326
Afschrijvingen materiële vaste activa 63.360 69.525

66.348 73.851

15 / Overige waardeveranderingen vaste activa
2014 2013

Waardeverminderingen:
Materiële vaste activa 475 -
Financiële vaste activa 248 -

723 -

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. 

16 / Overige bedrijfskosten
2014 2013

Verzekeringen en belastingen 6.322 5.948
Overige personeelskosten 3.981 3.778

10.303 9.726

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
In 2014 is in het kader van onderzoek en ontwikkeling onder andere aandacht besteed aan de volgende projecten:
– Inzameling, opwerking en vermarkting van AEEA
– Nieuwe opwerkingstechniek bodemassen afvalenergiecentrales
– Projectfinanciering windmolen Liefting
– Warmtenet Alkmaar
– Verlenging subsidie BEC
– Stortgas Middenmeer
– Energie aan consumenten
– Geothermie Trias
– Warmtenet Zaanstad

De totale out of pocket kosten (na verrekening ontvangen subsidies) bedragen voor 2014 circa  € 0,8 miljoen  
(2013: € 0,8 miljoen). Gezien de fase waarin bovenstaande studies zich bevinden zijn de uitgaven niet geactiveerd.
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17 / Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2014 2013

Rente leningen u/g 1.431 1.431

18 / Rentelasten en soortgelijke kosten
2014 2013

Rente langlopende geldleningen 35.060 36.597
Waardeveranderingen op kostprijs gewaardeerde deelnemingen - 3.114
Garantstellingsprovisie 6.421 6.433

41.481 46.144

Met ingang van 2013 wordt de post waardeveranderingen op kostprijs gewaardeerde deelnemingen onder de 
rentelasten en soortgelijke kosten gepresenteerd. 

19 / Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belastingbate 2014 is uitgedrukt in een percentage van het commerciële verlies laag. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door toepassing van energie-investeringsaftrek en door niet-aftrekbare kosten (voornamelijk 
afschrijving goodwill) en correcties in 2014 op de fiscale positie met betrekking tot voorgaande jaren. Ook de 
belastingdruk 2013 is afwijkend ten opzichte van het nominale percentage in verband met niet-aftrekbare kosten 
en correcties voorgaande jaren.

Aansluiting nominale en effectieve belastingdruk
2014 2013

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 2.803 - 5.333

Nominale belastingen 25,00% 701 -1.333

Correcties
Fiscaal niet-aftrekbare kosten 6,40% 180 920
Resultaten deelnemingen en onbelaste activiteiten 25,04% 702 262
Toepassing energie investeringsaftrek -118,02% - 3.308 -
Overige mutaties 7,60% 213 - 804
Correctie voorgaande jaren - 29,36% - 823 562

-108,34% - 3.036 940

Effectieve belasting - 83,34% - 2.335 - 393
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2014 2013

Specificatie effectieve belasting
Acute belastingen
Belastingen 2014/2013 - 967 1.387

Uitgestelde belastingen
Mutatie latente belastingvordering 410 220
Mutatie latente belastingverplichtingen -1.778 - 2.000

Effectieve belasting - 2.335 - 393

20 / Resultaat deelnemingen
2014 2013

Cyclas vof 2.981 3.009
Sortiva BV - 491 - 335
KoreNet Beheer BV - 26 30
Holland Compost vof -16 -
eCollect BV -12 -
Tedcor Limited - 7 41
Zavin CV 111 114
Natuurgas Overijssel BV - 2.241 - 600
Energie Coöperatie Dordrecht - 49 - 58
Swiss Association Biocomp - - 8
Energiezorg BV - -116

250 2.077

Transacties met verbonden partijen
De in rekening gebrachte vergoedingen voor afvalverwerking, energielevering en afvalinzameling bestaan  
voor circa 80% (2013: 80%) 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 volumegaranties.
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
Vóór verwerking van het voorstel tot resultaatbestemming / in € 1.000

ACTIVA
Noot 31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa
Immateriële vaste activa 9.717 10.817
Materiële vaste activa 1 675.336 708.411
Financiële vaste activa 2 194.377 190.177

879.430 909.405

Vlottende activa
Voorraden 3.391 2.646
Vorderingen 39.283 34.996
Liquide middelen 3.458 13.136

46.132 50.778

Totaal 925.562 960.183

PASSIVA
31-12-2014 31-12-2013

Eigen vermogen
Geplaatst en gestort kapitaal 3 151 151
Wettelijke reserve 7.210 7.533
Overige reserves 55.885 60.501
Resultaat boekjaar 5.135 - 4.937

68.381 63.248

Voorzieningen 4

Latente belastingverplichtingen 10.711 12.489
Overige voorzieningen 8.962 7.557

19.673 20.046

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 653.221 701.719

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 126.665 107.318
Overige schulden en overlopende passiva 57.622 67.852

184.287 175.170

Totaal 925.562 960.183
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2014 2013

Resultaat uit deelnemingen 9.842 7.232
Overige baten en lasten - 4.707 -12.169

Resultaat na belastingen 5.135 - 4.937

VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING  
OVER 2014
in € 1.000
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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.

De financiële 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 financiële 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 

2014

Totaal 

2013

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 1–1 117.378 509.411 76.411 5.211 708.411 754.525

Mutaties boekjaar
Herrubricering 62 2.634 1.570 - 4.024 242 - 298
Investeringen 412 10.247 7.063 1.279 19.001 11.409
Desinvesteringen aanschafwaarde - 475 - 417 -1.765 - - 2.657 - 6.145
Desinvesteringen afschrijvingen - 133 1.673 - 1.806 5.878
Afschrijvingen - 6.629 - 38.505 - 6.333 - - 51.467 - 56.958

- 6.630 - 25.908 2.208 - 2.745 - 33.075 - 46.114

Verkrijgingswaarde 170.456 785.385 138.543 2.466 1.096.850 1.080.264
Cumulatieve afschrijvingen - 59.708 - 301.882 - 59.924 - - 421.514 - 371.853

Boekwaarde per 31–12 110.748 483.503 78.619 2.466 675.336 708.411



102 HVC jaarverslag 2014

TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING

De herrubricering heeft met name betrekking op de ingebruikname van warmtenetten en afvalbrengstation.

De investeringen 2014 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 

2014

Totaal 

2013

Boekwaarde per 1–1 20.428 121.683 44.823 - 2.764 479 190.177 169.844

Mutaties boekjaar
Herrubricering 25.185 - 30.304 - - - - - 5.119 - 27.164
Investering - - 3.791 - - - 3.791 10.507
Desinvesteringen - - - 248 - - - - 248 - 3.114
Opnamen - 144.714 - 204 - - 144.918 71.439
Aflossingen - -147.075 - - 5 - 249 - 79 -147.408 - 32.572
Afschrijving/Amortisatie - - - - - - -
Resultaat huidig boekjaar 12.260 - - 429 - - - 11.831 2.895
Uitkering dividend 
deelnemingen - 3.379 - -186 - - - - 3.565 -1.658

Boekwaarde per 31–12 54.494 89.018 47.751 199 2.515 400 194.377 190.177

 
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 

2014

Totaal 

2013

Boekwaarde per 1–1 151 7.533 - 32 60.533 - 4.937 63.248 68.213

Mutaties boekjaar
Mutatie - - 323 - 323 - - -
Uitbreiding aandelenkapitaal - - - - - - -
Vrijval herwaardering - - - - - - -
Uitkering dividend vorig 
boekjaar - - - - - - -
Resultaat vorig boekjaar - - - - 4.937 4.937 - -
Resultaat huidig boekjaar - - - - 5.135 5.135 - 4.937
Overige - - - 2 - - - 2 - 28

Boekwaarde per 31–12 151 7.210 - 34 55.919 5.135 68.381 63.248

De reserve omrekeningsverschillen heeft betrekking op deelneming Tedcor limited. De mutatie betreft 
omrekening van het resultaat.
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Geplaatst en gestort kapitaal
2014 2013

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. * 509 529
Gemeenschappelijke Regeling Gevudo e.o. 529 529
Gemeente Den Helder 112 112
Gemeente Hollands Kroon * 71 31
Gemeente Schagen 47 47
Gemeente Texel 24 24
Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland * 338 358
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 Hollands Kroon is in 2012 ontstaan door fusie van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. De aandelen van 

Niedorp en Wieringen vielen respectievelijk onder Openbaar Lichaam V.V.I. Alkmaar e.o. en Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland. In de loop 

van 2014 is de aandelenoverdracht naar de gemeente Hollands Kroon geëffectueerd.

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 hoofdelijk garant voor een deel van de financieringsverplichtingen van NV 
HVC voor afvalactiviteiten en aandeelhouders B voor slibverwerkingsactiviteiten.
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4 / Voorzieningen

 

Latente  

belasting-

verplichtingen

Voorziening 

negatief eigen 

vermogen 

deelnemingen

Personeels-  

beloningen

Overige  

voor- 

zieningen

Totaal 

2014

Totaal 

2013

Boekwaarde per 1–1 12.489 4.566 1.847 1.144 20.046 26.496

Mutaties boekjaar
Dotatie voorziening - 331 1.548 899 2.778 - 2.066
Uitgaven ten laste van de voorziening - 570 - - 889 - 319 - 2.309
Vrijval uit de voorziening -1.778 -178 - 766 -110 - 2.832 - 2.075

Boekwaarde per 31–12 10.711 5.289 2.629 1.044 19.673 20.046
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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 2013: € 34.000), en circa € 408.000 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 2013: € 40.000), 
en circa € 1,2 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 financierende banken van TWB verpand. 

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 financiering. De restant hoofdsom bedraagt 
eind 2014 circa € 4,9 miljoen (ultimo 2013: circa € 5,1 miljoen).

NV HVC staat hoofdelijk garant voor de nakoming van de verplichting van 50% dochter Sortiva BV onder  
de met Rabobank gesloten financiering met een verhoging van 35% voor eventuele aanvullende kosten.  
De restant hoofdsom bedraagt eind 2014 circa € 10,7 miljoen (ultimo 2013: circa € 14,8 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 financiering. Het aandeel van 50% in de restant hoofdsom bedraagt  
eind 2014 circa € 3,5 miljoen (ultimo 2013: circa € 3,9 miljoen). Tevens is overeengekomen dat exploitatieverliezen 
worden aangezuiverd door de aandeelhouders.

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

Operationele huurovereenkomsten 
De groep heeft operationele huurverplichtingen van circa € 1,6 miljoen per jaar (ultimo 2013: € 1,1 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.



107HVC jaarverslag 2014

JAARREKENING

Rekeningcourant faciliteit 
31-12-2014 31-12-2013

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

Garanties
NV HVC heeft bankgaranties verstrekt ten behoeve van ondergrondse (olie)containers en grensoverschrijdende 
transporten van in totaal circa € 1,8 miljoen (ultimo 2013: € 1,8 miljoen).

NV HVC geeft een garantie ad € 5,9 miljoen verstrekt inzake de nakoming van de verplichtingen van haar 
energiehandelaar Trianel (2013: € 5,9 miljoen).

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 2014 aan deze eis is voldaan.

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

Aantal werknemers
2014 2013

Aantal werknemers NV HVC
Het aantal werknemers in fte ultimo december bedroeg 662 639
Het aantal werknemers werkzaam buiten Nederland - -

Het aantal in de groep werkzame werknemers, berekend  
op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteiten bedroeg: 
Grondstoffen 300 275
Energie 258 254
Staf 104 110

Totaal 662 639
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Honoraria accountant
Ingevolge artikel 2:382a wordt in dit overzicht een specificatie 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 ze betrekking op hebben.

Pricewaterhouse - 

Coopers  

Accountants N.V.

Totaal 

2014

Totaal 

2013

Controle van de jaarrekening 181 181 208
Andere controleopdrachten 63 63 29
Adviesdiensten op fiscaal terrein 125 125 302
Andere niet-controlediensten 306 306 28

Totaal 675 675 567

Ondertekening van de jaarrekening 
Dordrecht, 18 maart 2015

de directeur de Raad van Commissarissen: 
Ir. W.C.H. van Lieshout MBA Drs. Ph.P.F.C. Houben (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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Overige gegevens

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 2013 
De jaarrekening 2013 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 3 juli 2014
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform  
het daartoe gedane voorstel. Dit betekent dat het resultaat over 2013 is onttrokken aan de overige reserves.

Voorstel bestemming resultaat 2014
2014

Het nettoresultaat 2014 bedraagt: 5.135

Voorgesteld wordt het nettoresultaat als volgt te bestemmen: 
– Toevoegen aan de overige reserves 5.135
 

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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Aan: de algemene vergadering van NV HVC

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2014 van NV HVC te Alkmaar gecontroleerd.  
Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014 en de 
geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 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 financiële 
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 NV HVC per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 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.

Rotterdam, 18 maart 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

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

De directie van NV HVC heeft ons gevraagd een beperkte mate van zekerheid over de maatschappelijke 
verantwoording in het Jaarverslag 2014 te verschaffen, leidend tot een conclusie. Naar onze mening vervult  
deze opdracht een rationeel doel zoals door NV HVC toegelicht op pagina 115.
 
Onze conclusie
Op basis van onze beoordelingswerkzaamheden en de ontvangen informatie concluderen wij dat met betrekking 
tot de maatschappelijke verantwoording in het Jaarverslag 2014 (‘het Verslag’), zoals opgenomen in het verslag 
van de directie in pagina’s 3 tot en met 15, 21 tot en met 47 en 115 tot en met 121, ons niets is gebleken op basis 
waarvan wij zouden moeten concluderen dat het Verslag geen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, 
betrouwbare en toereikende weergave geeft van het beleid van NV HVC ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied in het 
verslagjaar, in overeenstemming met de NV HVC verslaggevingcriteria.

Onze conclusie dient gelezen te worden in de context van de rest van dit rapport. 

De basis voor onze conclusie
Waar we assurance over verschaffen
Wij hebben de maatschappelijke verantwoording, opgenomen op pagina’s 3 tot en met 15, 21 tot en met 47  
en 115 tot en met 121 van het Jaarverslag 2014 van NV HVC, te Alkmaar beoordeeld. Dit Verslag omvat  
een weergave van het beleid van NV HVC betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen en de 
bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied gedurende 2014. De reikwijdte van  
het Verslag is door het bestuur toegelicht op pagina 115, in het hoofdstuk ‘Over dit verslag’.

Een beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. De werkzaamheden die 
worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de 
plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang dan die bij een assurance-opdracht gericht op het 
verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in 
hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van NV HVC en het uitvoeren van cijferanalyses  
met betrekking tot de informatie opgenomen in het Verslag. De mate van zekerheid die wordt verkregen  
bij beoordelingswerkzaamheden is daarom ook lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij 
controlewerkzaamheden.

Beperkingen bij het onderzoek
In het Verslag is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen, 
verwachtingen en ramingen. Inherent aan deze informatie is dat de werkelijke uitkomsten kunnen afwijken  
en daarom onzeker zijn. Wij geven geen zekerheid bij de veronderstellingen en de haalbaarheid van 
toekomstgerichte informatie in het Verslag. 

Verslaggevingcriteria 
NV HVC heeft haar verslaggevingcriteria ontwikkeld op basis van de G3.1 Guidelines van het Global Reporting 
Initiative (GRI). Deze zijn, samen met gedetailleerde informatie over de verslaggevingsreikwijdte, -processen  
en -methoden toegelicht in het hoofdstuk ‘Over dit verslag’ op pagina 115. Wij zijn van mening dat de door ons 
verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor onze conclusie te geven.

ASSURANCE-RAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
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ASSURANCE-RAPPORT

Begrip van verslaggeving- en meetmethodes
De informatie waarop deze opdracht betrekking heeft dient te worden gelezen in de context van de 
verslaggevingscriteria. NV HVC is verantwoordelijk voor de selectie en toepassing van deze criteria.  
Het ontbreken van gevestigde praktijken ter beoordeling en meting van niet-financiële informatie biedt de 
mogelijkheid verscheidene, acceptabele meettechnieken toe te passen. Hierdoor kan de vergelijkbaarheid  
tussen entiteiten en in de tijd beïnvloed worden.

Onze assurance aanpak
Onze werkzaamheden
Wij zijn vereist onze beoordeling zodanig te plannen en uit te voeren dat een beperkte mate van zekerheid wordt 
verkregen dat het Verslag geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Onze belangrijkste werkzaamheden bestonden 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 Verslag; 

■■ het beoordelen van het ontwerp en de implementatie van de systemen en processen voor informatie
verzameling, interne controles en verwerking van de overige informatie, waaronder de aggregatie van  
gegevens tot informatie zoals opgenomen in het Verslag; 

■■ het afnemen van interviews met management en relevante medewerkers verantwoordelijk voor de duurzaam
heidsstrategie en –beleid;

■■ het afnemen van interviews met relevante medewerkers verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie 
voor het Verslag, het uitvoeren van interne controles op gegevens en de consolidatie van gegevens in het 
Verslag;

■■ het toetsen van relevante gegevens en van de interne en externe documentatie, op basis van 
deel waarnemingen, om de betrouwbaarheid vast te stellen van de informatie in het Verslag;

■■ het analytisch evalueren van data en trends;
■■ het beoordelen van de interne en externe documentatie om te bepalen of de informatie in het Verslag  

adequaat is onderbouwd;
■■ het analyseren van de consistentie van de duurzaamheidsinformatie en de informatie opgenomen in het  

Verslag dat buiten de reikwijdte van dit assurancerapport valt;
■■ het evalueren van het toepassingsniveau in overeenstemming met de G3.1 Richtlijnen van GRI.

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

Professionele en ethische standaarden
Wij hebben onze beoordeling van het Verslag verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
Standaard 3810N ‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’ (hierna ‘Standaard 3810N’).  
Onze verantwoordelijkheden onder deze standaard zijn nader toegelicht in de ‘Onze verantwoordelijkheden’ 
paragraaf van dit rapport. 

Wij zijn onafhankelijk van NV HVC, in overeenstemming met de ‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en overige relevante onafhankelijkheidsvereisten in Nederland. 
Daarnaast hebben wij voldaan aan de ‘Verordening gedrags- en beroepsregels accountants’ (VGBA) en overige 
relevante vereisten.
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Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden van het bestuur
Het bestuur van NV HVC is verantwoordelijk voor het opstellen van het Verslag in overeenstemming met de  
NV HVC verslaggevingcriteria. Het bestuur is verantwoordelijk voor zodanige interne beheersingsmaatregelen  
als het bestuur noodzakelijk acht om een Verslag te kunnen opstellen, dat geen afwijkingen van materieel  
belang bevat als gevolg van fraude en fouten.

Onze verantwoordelijkheid
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig Standaard 3810N is het onze verantwoordelijkheid een 
conclusie over de maatschappelijke verantwoording in het Verslag te geven.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze beoordeling zodanig  
plannen en uitvoeren dat een beperkte mate van zekerheid wordt verkregen dat het Verslag geen afwijkingen  
van materieel belang bevat.

De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van het oordeel van de accountant, inclusief de analyse van 
risico’s op materiële afwijkingen in het Verslag als gevolg van fraude of fouten. Tijdens deze risico-analyses neemt 
de accountant de voor het opstellen van het Verslag relevante interne beheersingsmaatregelen in overweging,  
om geschikte werkzaamheden te kunnen ontwikkelen. Deze hebben niet tot doel een oordeel over de effectiviteit 
van de interne beheersingsmaatregelen van de organisatie te verstrekken. Een assurance-opdracht gericht op  
het verstrekken van een beperkte mate van zekerheid richt zich ook op het evalueren van de geschiktheid van  
het gehanteerde verslaggevingsraamwerk en de redelijkheid van schattingen gemaakt door management,  
evenals de beoordeling van de gehele presentatie van het Verslag.

Rotterdam, 18 maart 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door: drs. M.R.G. Adriaansens RA

ASSURANCE-RAPPORT
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Overige informatie 
 
Niet behorend tot de jaarrekening.

Over dit verslag

Dit jaar- en duurzaamheidverslag bevat kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die betrekking hebben op het 
kalenderjaar 2014. Onze stakeholders kunnen door deze rapportage kennisnemen van het werk en de prestaties 
op financieel, sociaal, economisch en milieugebied van HVC. De rapportage geeft invulling aan onze doelstelling 
om open en transparant te communiceren met onze stakeholders.

Het jaarmagazine 2015 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. 

Over deelnemingen – ondernemingen waarin veelal op basis van een samenwerkingsovereenkomst de 
zeggenschap gezamenlijk met derden wordt uitgeoefend – wordt pro rata naar het aandeel van HVC 
gerapporteerd.

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 116 tot en met 119.

Dit jaarverslag inclusief de jaarrekening over 2014 is beoordeeld door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
(‘PwC’). Het assurance rapport met daarin, de reikwijdte van het verificatieproces, de gehanteerde standaarden, 
de aard van de uitgevoerde werkzaamheden en de belangrijkste conclusies, en de controleverklaring treft u aan 
op pagina 112.

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

Indicator Omschrijving 2014 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. 3 een blik terug en vooruit 
p. 12 - 13 strategische 
doelstellingen

V

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

p. 21 e.v. verslag directie
p. 54 - 57, risicomanagement  

V

2. Organisatieprofiel
2.1 Naam van de organisatie. Achterzijde omslag V
2.2 Voornaamste kenmerken, producten en/of diensten. p. 7 - 9 V
2.3 Operationele structuur van de organisatie. p. 29 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 specifieke relevantie  
voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de  
orde komen.

p. 9 - 10 Verzorgingsgebied V

2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm. p. 58 - 61 V
2.7 Afzetmarkten. p. 50 Omzetverdeling G
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie. p. 7, p. 120 - 121 V
2.9 Significante veranderingen tijdens verslagperiode. p. 3 - 5 V
2.10 Onderscheidingen die in de verslagperiode zijn toegekend. n.v.t. V

3. Verslagparameters
3.1 Verslagperiode. p. 115 V
3.2 Datum van het meest recente verslag. p. 115
3.3 Verslaggevingscyclus. Jaarlijks V
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud 

ervan.
p. 115 V

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag. p. 115 
3.6 Afbakening van het verslag. p. 115 V
3.7 Beperkingen voor de reikwijdte van het verslag. p. 115 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. 115 V

V = Volledig  G = gedeeltelijk
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GRI REFERENTIETABEL

V = Volledig  G = gedeeltelijk

Indicator Omschrijving 2014 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. 120 - 121 V

3.11 Significante 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. 116 - 119 GRI-tabel V

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

p. 115 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 specifieke taken, zoals het 
bepalen van de strategie of het overzicht over de organisatie.

p. 16 - 19, p.58 - 61 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. 58, p. 59 V

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

p. 16 - 19, p. 58 - 61 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. 16 - 19, p. 58 - 61 V

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

p. 59 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. 59

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. 16 - 19, p. 58 - 61 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. 60 G
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V = Volledig  G = gedeeltelijk

Indicator Omschrijving 2014 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 Afvalbedrijven 
(VA)

■■ Nutriëntenplatform; 
specifieke vakoverleggen 
verbranding & recycling

■■ STOWA (overleg 
afval waterketen)

■■ Energy Board provincie 
NoordHolland

■■ Confederation of European 
WastetoEnergy Plants

■■ Edecentraal

G

4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft 
betrokken.

p. 11, p. 21 - 24 V

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

p. 11, p. 21 - 24 V

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

p. 11, p. 21 - 24 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. 11 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. 66 - 67
p. 121
p. 48 - 54

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* Significante financiële steun van de overheid. Subsidies p. 38 V

GRI REFERENTIETABEL

*  = indicator beoordeeld
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GRI REFERENTIETABEL

Indicator Omschrijving 2014 GRI scope

Milieuprestaties
EN3* Direct energieverbruik door primaire energiebron. p. 37 V
EN4* Indirect energieverbruik door primaire energiebron. p. 37 V
EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op  

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

p. 31 - 33, p. 37 - 41 V

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

p.41 V

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

p. 31 - 33, p. 37 - 41 V

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

p. 123 V

EN23* Totaal aantal en volume van significante lozingen. p. 33, p. 41 (n.v.t.) V
EN28* Monetaire waarde van significante boetes en totaal  

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

p. 33, p. 41 V

Sociale prestaties
LA1* Totale personeelsbestand naar type werk, 

arbeidsovereenkomst en regio, verdeeld naar geslacht.
p. 43 V

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

p. 44 V

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve 
arbeidsovereenkomst valt.

p. 46 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.

p. 47 VGWM-commissies voor 
Energie en Grondstoffen (> 75%)

V

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

p. 43, p. 46 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. 44, p. 45 G

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen 
maatregelen.

0 meldingen bekend bij 
vertrouwenscommissie 

V

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

p. 33, p. 41 V

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

p. 23, p. 30 G

*  = indicator beoordeeld

V = Volledig  G = gedeeltelijk
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eenheid 2014 2013 2012 2011 2010

Markt 
Aantal aandeelhoudende gemeenten* #  48  48  52  55  57 
Aantal aandeelhoudende waterschappen* #  6  6  6  6  5 
Landelijk aandeel HVC-gemeenten (inwoners) % 12% 12% 12% 12% 11%
Kosten van afvalverbranding €/inwoner  17,8  17,5  18,4  19,0  19,5 

Productie 
Inzameling HVC 
Aantal woonhuisaansluitingen #  477.279  479.419  477.041  473.202  469.729 
Aantal aandeelhoudende gemeenten  
waar HVC de inzameling verzorgt #  25  25 **  28   31  33 

Ingezamelde stromen 
Huishoudelijk afval voor verbranding kton  255  259  265  260  268 
Gft kton  87  84  90  85  87 
Papier en karton kton  56  56  60  63  64 
Glas kton  19  20  20  19  20 
Kunststoffen kton  6  5  5  5  4 
Textiel kton  3  3  4  4  4 
Gescheiden stromen grof huishoudelijk afval kton  93  97  102  104  106 
Overig grof huishoudelijk afval kton  33  35  38  42  46 

Verwerking en/of omzetting in energie 
HVC Afvalenergiecentrales kton  977  989  939  896  885 

■■ verbrandbaar huishoudelijk afval kton  425  441  462  471  467 
■■ verbrandbaar bedrijfsafval kton  369  380  427  425  418 
■■ verbrandbaar import afval kton  183  168  50 – –

Verwerking afval elders kton  35  25  31  25  36 
HVC Slibverbrandingsinstallatie kton  360  363  370  359  369 

■■ Rioolwaterzuiveringsslib aandeelhouders kton  305 ***  313  317  312  320 
■■ Rioolwaterzuiveringsslib derden kton  55  50  53  47  49 

HVC vergisting/compostering kton  142  123  138  137  129 
Bio-energiecentrale**** kton  54  100  183  187  181 
Recycling grof huishoudelijk afval via Sortiva  
(50% deelneming) kton  40  35  37  40  58 
Recycling grof huishoudelijk afval via Korenet  
(50% deelneming) kton  4  5  5 
Recycling grof huishoudelijk afval elders kton  9  14 

Restproducten en reststoffen 
Gecertificeerd slak kton  150  265  200  231  200 
Ferro en non-ferro metalen kton  22  22  22  20  22 
Compost kton  68  61  62  37  33 
Bedas kton  1  1  5  4  5 
Vliegas, zouten en filterkoek AVI kton  21  20  18  16  17 
Vliegas en zouten BEC kton  2  6  8  8  8 
As uit slib kton  23  23  23  22  23 

* Een deel van de gemeenten/waterschappen is indirect aandeelhouder via een gemeenschappelijke regeling.

** Deze is gecorrigeerd ten opzichte van het jaarverslag 2013. 

*** In 2014 is 310 kton van aandeelhouders aangevoerd, waarvan 5 kton elders is verwerkt en/of opgeslagen.

**** De bio-energiecentrale is sinds oktober 2014 weer in bedrijf. 

KENGETALLEN
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eenheid 2014 2013 2012 2011 2010

Energie
 

Geproduceerde elektriciteit GWh 728 840 893 860 766 
Waarvan duurzame elektriciteit* GWh 429 503 572 521 488 
Geproduceerde warmte TJ 743 326 290 128 81 
Waarvan duurzame warmte* TJ 341 55 34 34 37 
Geproduceerd groen gas mln m3 2,3 2,3 0,7 
Duurzame-energieproductie GWh 544 538 581 530 498 
Gasverbruik installaties mln m3 20 21 22 14 8 
Vermeden CO2-emissie(i) kton 13 26 72 61 46 

Netto energetisch rendement:(ii)

■■ AEC Alkmaar
■■ AEC Dordrecht
■■ Bioenergiecentrale 

20%
22%
30%

20%
18%
30%

23%
21%
30%

25%
21%
31%

21%
12%
29%

Financieel 
Winst- en verliesrekening 
Bedrijfsopbrengsten € mio 304 299 291 281 256 
Ebitda € mio 111 111 93 99 88 
Resultaat na belasting € mio 5,1 - 4,9 -19 -11 9 
Garantstellingsprovisie € mio 6 6 7 7 7 
Garantstellingsprovisie per aandeel € 1.939 1.942 2.028 2.077 2.095 

Vrije kasstroom € mio 43 76 68 -12 -15

Balans 
Eigen vermogen € mio 68 63 68 87 99 
Gegarandeerde leningen € mio 639 642 643 672 686 
Geïnvesteerd vermogen(iii) € mio 909 904 943 983 939 

Eigen vermogen per aandeel € 20.653 19.027 20.581 26.407 31.062 
Gegarandeerde leningen per aandeel € 192.917 193.940 194.291 202.818 215.538 

Ratio’s 
Solvabiliteit(iv) 8% 7% 7% 9% 11%
Interest coverage ratio(v) 1,1 0,9 0,5 0,8 1,3 
Rentabiliteit eigen vermogen(vi) 4% - 8% - 34% -13% 9%
Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen(vii) 5% 5% 2% 3% 5%

Personeel 
Aantal medewerkers absoluut 927 919 990 1.012 1.019 
Aantal medewerkers effectief (fte) 879 872 937 959 963 
Gemiddelde leeftijd 47 47 ** 46,3 45,7 45,7 
Percentage vrouwelijke medewerkers 15% 16% 17% 17% 16%
Ziekteverzuim 5,5% 6,3% 7,70% 6,33% 6,94%

* Deze indicator is nieuw. Op de getallen van eerdere jaren heeft geen controle plaats gevonden. 

** Dit getal is gecorrigeerd ten opzichte van het jaarverslag 2013.

(i) EPE-protocol is gehanteerd, conform afspraken VA. 

(ii) geleverde energie/energetische waarde van het afval.

(iii) eigen vermogen en externe financiering – 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. 

KENGETALLEN
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Verklaring verificatie registratie Wm-componenten 2014 
HVC Alkmaar, HVC Dordrecht en SVI Dordrecht 

 

DNV GL - Energy heeft de registratie geverifieerd van de emissiejaarvrachten 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 2014.  

DNV GL - Energy 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, en N2O en Zn. 

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 2014. 

Het management van HVC is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van systemen voor 
generatie, aggregatie en registratie van data conform de wettelijke voorschriften.  

Het is de verantwoordelijkheid van DNV GL - Energy om een onafhankelijk oordeel te geven over de 
registratie van de emissiejaarvrachten en jaargemiddelde concentraties voor 2014. De 
beoordelingswerkzaamheden zijn uitgevoerd in lijn met kwaliteitssysteem ISO 17020. 

DNV GL - Energy heeft de werkzaamheden zodanig ingericht en uitgevoerd dat een beperkte mate van 
zekerheid is verkregen dat de registratie van de emissiejaarvrachten en jaargemiddelde concentraties 
van Wm-componenten geen onjuistheden van materieel belang bevat. Wij zijn van mening dat onze 
aanpak een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. 

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 2014 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 drie afzonderlijke 
deelverklaringen. 

 

Arnhem, 24 maart 2015 
 
DNV GL – Energy 
 
F.T. Blank 
Principal Consultant, Health, Safety and  
Environmental Compliance Management 
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AEC Alkmaar BEC Alkmaar AEC Dordrecht SVI Dordrecht Totaal

NOx (kg) 234.571 26.794 120.300 39.100 420.765
CO (kg) 32.687 5.052 10.500 2.700 50.939
CxHy (kg) 1.075 284 650 1.300 3.309
NH3 (kg) 6.918 847 450 170 8.385
SO2 (kg) 28.105 352 140 8.000 36.597
Stof (kg) 3.097 37 400 650 4.184
HCl (kg) 2.593 318 800 490 4.201
Dioxinen en 
furanen (mg TEQ) 4,2 0,27 < 9 0 < 13,47
Hg (kg) 0 0 2,5 0,4 2,9
Som zware metalen 
(kg) (excl. zink) 15 3 25 11 54
Cadmium (kg) 0 0 0 0 0
HF (kg) 74,5 0 0 4 78,5
N2O (kg) 9.646 15.993 22.000 112.100 159.739
Zn (kg) 38 31 19 14 102

JAARVRACHTEN VERBRANDINGSINSTALLATIES HVC 2014
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AEC
Afvalenergiecentrale 

AEEA
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

BEC
Bio-energiecentrale

CAO
Collectieve arbeidsovereenkomst 

CO2

Koolstofdioxide, broeikasgas

COSO-ERM model
Is een management model gericht op het gehele 
interne beheersingssysteem

EBITDA
Operationeel resultaat voor aftrek van:
rente, belastingen en afschrijvingen

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

Fte
Fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee 
de omvang van een functie of de personeelssterkte 
kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige 
werkweek

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. De scope van de IF index voor 
het bedrijfsonderdeel Grondstoffen betreft het eigen 
en ingehuurde personeel, bij het bedrijfsonderdeel 
Energie heeft deze ook betrekking op de op ons 
terrein werkzame mensen

Interest Coverage Ratio
Dit geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is om  
zijn renteverplichtingen te voldoen

ISO 31000
Internationale norm voor risico management 

KAM
Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu

KPI
Kritische prestatie-indicator

MTO
Medewerkers tevredenheid onderzoek 

NGO
Natuurgas Overijssel

Overtreding
Aantal overtredingen geconstateerd door bevoegd 
gezag en schriftelijk aan HVC gerapporteerd.  
Het gaat om overtredingen van vergunningen, 
transportcontroles, controles door I-SZW enzovoorts

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

WKK
Warmte Kracht Koppeling (installatie voor gelijktijdige 
productie van elektriciteit en warmte)

BEGRIPPENLIJST
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