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Programmaverantwoording 
 

Inleiding 

Het Afvalschap IJmond-Zaansteek (AIJZ) is houder van aandelen van HVC. De taken van het AIJZ zijn beperkt 

tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC; te weten het via het bestuur van het AIJZ 

adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene 

Vergadering van HVC.  

Als de aan het AIJZ deelnemende gemeenten voor advisering van de betrokken wethouders en/of de 

betrokken gemeentecommissies informatie nodig hebben over AIJZ en/of HVC, dan zal de secretaris van 

AIJZ (D. Dulovic) de gevraagde informatie mondeling en/of schriftelijk verzorgen. 

 

De samenstelling van het dagelijks bestuur zit vanaf medio 2018 als volgt uit: 

Voor de gemeente Beverwijk  : de heer H. Erol  

Voor de gemeente Heemskerk  : de heer G. De Vries 

Voor de gemeente Velsen  : de heer F. Bal 

Voor de gemeente Zaanstad  : mevrouw S. Munnikendam (voorzitter) 

 

Het algemeen bestuur bestaat uit acht leden. Elk college wijst twee leden aan van het algemeen bestuur; 

deze leden wordt aangewezen uit de leden van het college. De colleges kunnen voor ieder lid tevens een 

plaatsvervangend lid, voor de colleges uit hun midden, aanwijzen, dat het lid bij verhindering of 

ontstentenis vervangt, Hetgeen in deze regeling is bepaald ten aanzien van een lid van het algemeen 

bestuur is van overeenkomstige toepassing op het plaatsvervangende lid. 

 

De samenstelling van het algemeen bestuur zit vanaf medio 2018 als volgt uit: 

Voor de gemeente Beverwijk: de heer H. Erol  

Voor de gemeente Beverwijk: mevrouw H. Niele-Goos  

Voor de gemeente Heemskerk: de heer G. De Vries 

Voor de gemeente Heemskerk: mevrouw M. van Dijk 

Voor de gemeente Velsen: de heer F. Bal 

Voor de gemeente Velsen: de heer S. Dinjens 

Voor de gemeente Zaanstad: mevrouw S. Munnikendam (voorzitter) 

Voor de gemeente Zaanstad: de heer H. Krieger 

 

Met ingang van 2012 worden de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling AIJZ opgesteld conform 

het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV schrijft voor lokale 

overheden specifieke eisen voor aan de inrichting van de begroting en de jaarstukken. Eén van de 

belangrijke principes van het BBV is dat de inrichting van de jaarstukken gelijk is aan de inrichting van de 

begroting. Vastgesteld is dat in het begrotingsjaar 2019 de jaarstukken 2018 worden opgesteld conform de 

eisen van het BBV, dan wel door de AIJZ opgestelde regels conform artikelen 20 en 21 van de 

Gemeenschappelijke regeling.   

 

Verantwoording realisatie programma 

Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur hebben in 2018 formeel drie keer vergaderd, waarvan 2 

keer digitaal. De vergaderingen hebben plaatsgevonden op 23 mei 2018, 9 oktober 2018 en 7 december 

2018. In deze vergaderingen zijn onder andere de standpunten van AIJZ bepaald ten behoeve van de 
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Algemene vergaderingen van aandeelhouders in mei en december 2018. Deze standpunten zijn door de 

voorzitter in de AV van HVC ingebracht. 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 mei 2018 zijn de jaarrekening AIJZ 2017 en de 

ontwerpbegroting 2019 besproken en in concept vastgesteld. De stukken zijn volgens ter zienswijze aan de 

gemeenteraden aangeboden. Door de gemeenteraden zijn geen zienswijzen ingediend. De stukken zijn 

hiermee definitief ongewijzigd vastgesteld en in vervolg hierop ook bij de Provincie Noord-Holland 

aangeleverd.  

 

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten in 2016 bedraagt € 916. De voornaamste oorzaak hiervoor zijn 

de lagere secretariaatskosten. 

 

Ontwikkelingen bij Afvalschap IJmond Zaanstreek  

 

 
Uittreding Zaanstad.  

In 2017 is gestart met de voorbereidingen om de huidige samenwerking via AIJZ formeel af te bouwen. In 

2018 zijn deze voorbereidende werkzaamheden afgerond, als onderdeel waarvan ook de nodige 

besluitvorming door de deelnemende gemeenten en binnen het bestuur van AIJZ heeft plaatsgevonden.   

In de AV van 13 december 2018 hebben de aandeelhouders van HVC goedkeuring verleend aan de 

voorgenomen overdracht van 265 aandelen A van GR AIJZ aan de gemeente Zaanstad. Hierbij is een 

voorwaarde gesteld, namelijk dat voorafgaand aan de overdracht de gemeente Zaanstad zal toetreden tot  

de ballotageovereenkomst aandeelhouders A. In december 2018 heeft de gemeente Zaanstad deze 

toetredingsverklaring tot ballotageovereenkomst aandeelhouders ondertekend.  

Op 25 februari 2019 heeft Zaanstad het getrapte aandeelhouderschap in HVC via AIJZ ook formeel 

beëindigd. Sindsdien maakt Zaanstad formeel gezien geen deel meer uit van de GR AIJZ. De gemeenten 

Velsen, Heemskerk en Beverwijk gaan in ieder geval in 2019 samen door binnen deze regeling. De GR AIJZ 

zal in 2019 door deze drie gemeenten aangepast worden.   

Wet Normering Topinkomens 

AIJZ is een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam en valt daarmee onder de Wet 

Normering Topinkomens. AIJZ heeft als doel het uitvoeren van de taken behorende tot het 

aandeelhouderschap van HVC. AIJZ heeft geen direct personeel in dienst. De secretaris is in dienst van 

gemeente Zaanstad en wordt voor het afgesproken aantal uur beschikbaar gesteld aan AIJZ. Op basis van de 

openbaarmakingsplicht in de WNT zijn er dan ook geen NAW en bezoldigingsgegevens te vermelden in de 

jaarrekening. De totale lasten voor de uitvoering van alle activiteiten in het kader van de GR AIJZ bedragen 

circa € 11.500 per jaar.   

 

Ontwikkelingen HVC 

 

Financiën 

In 2018 heeft HVC zowel de verdiencapaciteit vergroot als de financiële weerbaarheid (solvabiliteit) 

verbeterd, van 11 % in 2017 naar 12% in 2018. Het nettoresultaat na belastingen over 2018 komt uit op 

circa € 13,3 miljoen en is in lijn met de meerjarenraming. Deze cijfers laten zien dat HVC voorloopt op de 

gewenste solvabiliteitsopbouw in het kader van de financiële strategie. Deze ontwikkeling moet er toe 

leiden dat er in 2024 keuzevrijheid ontstaat ten aanzien van het al dan niet onder garantstelling financieren 

van HVC.  
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De financiële strategie is gericht op de opbouw van eigen vermogen. Bij het maken van de afspraken over 

deze strategie in 2015 is nog geen rekening gehouden met noodzakelijke investeringen ten behoeve van de 

kerntaak ‘warmte’. Komend jaar zullen daarom gesprekken met de aandeelhouders plaatsvinden over de 

financiering in lange termijnperspectief. 

 

Beleidskader Van Gas Los  

 ‘Van gas los’ is een ontwikkeling die veel inspanning vraagt van alle gemeenten. HVC wil daarbij kennis en 

kunde (in analogie aan het grondstoffendossier) inzetten ten behoeve van alle aandeelhouders.  In 2018 is 

Innovatieplatform van HVC  aan de slag gegaan met het ontwikkelen van het beleidskader ten behoeve van 

deze ontwikkeling. Dit kader is besproken in de AV van HVC van mei 2018.  De AV heeft ingestemd met dit 

voorgestelde ”HVC-beleidskader Van Gas Los”. 

 

Strategie warmtebronnen en ontwikkeling geothermie 

Dit is een steeds belangrijker worden dossier voor HVC. De AV van HVC heeft vanwege het daaruit 

voortvloeiend gezamenlijke belang eind 2017 besloten om activiteiten op het gebied van warmte te 

beschouwen als collectieve kerntaak van HVC. In vervolg hierop is in 2018 vanuit de AV van HVC een oproep 

gedaan om raden en colleges actief te betrekken bij deze ontwikkelingen en daarbij ook rekening te houden 

met bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategieën. 

 

Benoeming en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen 

De AV van HVC  heeft op 14 december 2017 ingestemd met het voorstel om de samenstelling en wijze van 

benoemen van de raad van commissarissen van NV HVC te wijzigen. De nieuwe wijze van benoemen houdt 

in dat alle leden van de raad van commissarissen op voordracht van de raad door de algemene vergadering 

worden benoemd in plaats van door clusters van aandeelhouders en de raad zelf. De raad van 

commissarissen doorloopt een transitieproces om te komen tot een reductie van zijn omvang en een 

invulling conform de met de aandeelhouders afgestemde profielbeschrijving. Dit proces vindt geleidelijk 

plaats en vanwege het belang van continuïteit van kennis en ervaring dient vermeden te worden dat meer 

dan één lid gelijktijdig aftreedt. Sinds de start van het transitieproces eind 2017 is tot eind 2018 afscheid 

genomen van in totaal vier leden van de Raad van Commissarissen. In dit kader heeft de AV van HVC in 2018 

unaniem akkoord gegaan met het voorstel voor benoeming van mevrouw Van der Wijst en herbenoeming 

van de heren Houben en Oosters.  

 

Algemene contextanalyse 

Jaarlijks stelt HVC een contextanalyse op. In deze contextanalyse worden actuele ontwikkelingen geschetst 

op de terreinen waarbinnen HVC actief is; (duurzame) energie, afval-/grondstoffen etc. Via deze 

contextanalyse worden de aandeelhouders geïnformeerd over deze ontwikkelingen. Een aantal belangrijke 

punten hieruit is ook in deze jaarstukken opgenomen.  

 

(Duurzame) energie: In het hoger beroep in de ‘Klimaatzaak’ heeft de rechter geoordeeld dat de Staat 

maatregelen moet nemen om de uitstoot van CO2 met minimaal 25% terug te brengen ten opzicht van 

1990. Dit en de gewenste emissiereductie van 49% in 2030 vereisen forse, ook financiële, inspanningen. De 

aansluitplicht voor nieuwe woningen op het gasnet is komen te vervallen. Duurzame verwarmingssystemen 

worden geleidelijk steeds vaker toegepast. In de gesubsidieerde projecten waarbij bestaande bouw 

aardgasvrij wordt gemaakt, is in ruim twee derde van de projecten sprake van de toepassing van een 

warmtenet. Van geothermie, waarvoor veiligheid een belangrijk aandachtspunt blijft, wordt een belangrijke 

rol verwacht in het verduurzamen van de warmtevraag. De duurzame energieproductie in Nederland neemt 

slechts langzaam toe. Komende jaren wordt er veel verwacht van wind-op-zee waarvan de kostprijs zodanig 

is gedaald dat er vrijwel sprake is van het subsidieloos realiseren. Vanuit de SDE+ regeling is aan veel zon-PV 

projecten subsidie toegekend. Afgelopen jaar veel aandacht voor waterstof: waterstof is echter geen 

duurzame energiebron maar een energiedrager. Voor de productie van waterstof kan duurzame elektriciteit 
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worden ingezet. De prijs voor een ton CO2 in het kader van de emissiehandel is afgelopen jaar spectaculair 

gestegen (verviervoudigd). Dit maakt bij een tekort aan emissierechten het treffen van energiebesparende 

maatregelen aantrekkelijker. Ook de prijzen voor Nederlandse gvo’s (garanties van oorsprong) zijn 

afgelopen jaar fors gestegen. 

 

Afval-/grondstoffen: Het Europese Parlement heeft de ambities voor meer hergebruik en minder storten 

van afval aangescherpt. Het gebruik van eenmalig plastic wordt sterk ingeperkt. De nationale ambities in het 

kader van de Circulaire Economie leveren niet alleen een bijdrage aan de reductie van het gebruik aan 

primaire grondstoffen gebruik maar zorgen tevens voor een bijdrage aan de CO2 –reductie. Er is sprake van 

een geleidelijke daling van de hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval per huishouden. Het RIVM constateert 

in haar evaluatie van het VANG-programma (2014 -2016) dat de realisatie van belangrijke doelen 

(waaronder percentage afvalscheiding en hoeveelheid restafval) niet op schema liggen. Staatssecretaris Van 

Veldhoven acht mede daarom extra inzet van achterblijvende  gemeenten van belang. Veel gemeenten 

implementeren maatregelen (waaronder diftar, veranderen van inzamelfrequenties, omgekeerd inzamelen, 

etc.) om de VANG-doelstellingen te realiseren. Ook de sterke verhoging van de afvalstoffenbelasting moet 

een bijdrage aan de gewenste ontwikkeling leveren. De kwaliteit van de ingezamelde deelstromen en de 

afzetmarkt voor secundaire grondstoffen blijven belangrijke aandachtspunten om de doelstellingen te 

realiseren. Het strengere importbeleid van China met betrekking tot secundaire grondstoffen leidt tot 

verandering in de afzetmarkt, zowel in financiële zin als in bestemming. De hoeveelheid rdf (refused derived 

fuel) die vanuit het VK wordt geëxporteerd lijkt zich te stabiliseren. Door een toename van de hoeveelheid 

bedrijfsafval en een achterblijvende reductie van de hoeveelheid huishoudelijk afval, neemt de hoeveelheid 

verwerkt rdf vanuit het VK bij de meeste Nederlandse AEC’s (Afval Energie Centrale waaronder HVC) af. De 

afvalverbrandingsmarkt in Nederland is stabiel terwijl bij de inzamelmarkt sprake is van een geleidelijk 

verschuiving van privaat naar overheid. Ontwikkelingen bij afvalenergiebedrijven hebben o.a. betrekking op 

het optimaal benutten van vrijkomende energie, de realisatie van scheidingsinstallaties voor het optimaal 

terugwinnen van secundaire grondstoffen en het afvangen van CO2. 

 

Nieuwe huisstijl: HVC heeft een nieuwe huisstijl ontwikkeld.  Deze nieuwe huisstijl is passend bij de huidige 

digitale tijd, en is nog meer dan voorheen gericht op om inwoners actief te betrekken bij de HVC 

activiteiten. 

Paragrafen 
 

Paragraaf Verbonden Partijen 

Verbonden partijen zijn privaat- dan wel publiekrechtelijke organisaties waarin het AIJZ een bestuurlijk en 

financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een 

participatie of het hebben van stemrecht. 

 

Met een financieel belang wordt bedoeld dat het AIJZ middelen ter beschikking heeft gesteld die ze 

kwijtraakt in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de 

verbonden partij verhaald kunnen worden op het AIJZ. Deze rechten en plichten zijn met name vastgesteld 

in artikelen 7 en 9 van de ballotageovereenkomst met HVC.  Een dergelijke relatie heeft het AIJZ met HVC. 

De 529 aandelen, zijnde 18,15% van het totaal aan aandelen HVC, die het AIJZ in bezit heeft, maken dat er 

een financieel belang is. Dit belang bedraagt EUR 24.043. Het uit de aandelen verbonden stemrecht maakt 

dat er tevens een bestuurlijk belang is. 
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Weerstandsvermogen en Risicobeheersing  

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en 

mogelijkheden waarover AIJZ  beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico’s 

waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de 

financiële positie. Uitgaande van de algemene reserve is de totale beschikbare weerstandscapaciteit circa 

€ 36.000, waarvan circa € 10.000 liquide middelen zijn. Gelet op de aard, de omvang van de 

werkzaamheden binnen AIJZ (de begrote kosten) wordt dit als voldoende beschouwd.  

 

Risico’s van materiele betekenis in relatie tot de financiële positie 

Het AIJZ wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten, naar rato aantal 

aandelen. De besluitvorming hierover loopt via de begrotingscyclus. De raden van de deelnemende 

gemeenten worden jaarlijks in de gelegenheid gebracht om een zienswijze over de begroting uit te brengen. 

Het risico dat de deelnemende gemeente geen (vooraf afgesproken) bijdrage aan AIJZ betalen wordt klein 

geacht. Echter zou de impact hiervan op termijn groot zijn, omdat bij het uitblijven van een betaling het AIJZ 

niet aan de verplichtingen kan voldoen. De reserve is toereikend om de periode van een tot twee jaar over 

te bruggen. 

Aan het Afvalschap IJmond-Zaanstreek komen onder andere de volgende taken en bevoegdheden toe; het 

verwerven, beheren en vervreemden van aandelen in het kapitaal van de N.V. HVC, het partij zijn bij 

overeenkomsten tussen aandeelhouders van HVC, waaronder mede begrepen het toetreden tot en partij 

zijn bij de ‘Ballotage Overeenkomst’ (gedateerd oktober 2002) en het garant staan voor de verplichtingen 

van HVC krachtens door HVC gesloten overeenkomsten van geldlening, conform het bepaalde in artikel 9 

van de Ballotage Overeenkomst. Het eventuele financiële risico hiervan voor AIJZ wordt door de 

deelnemende gemeenten gedekt naar rato aandeelverhouding (50% Zaanstad, 25% Velsen, 12,5% 

Heemskerk en 12,5% Beverwijk). 

 
 

Statutaire 

vestigingsplaats   

Aandeel AIJZ in het 

geplaatste kapitaal    

Eigen vermogen per 31 

december 2018  

(in EUR 1.000)   

Resultaat 2018 

na belastingen  

(in EUR 1.000) 

N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar 18,15% 116.000 13.300 
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Jaarrekening 
 

• Balans 

• Overzicht van Baten en lasten 

• Toelichting 
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Balans per 31 december 2018 

 
  31-12-2018     31-12-2017 

 
  EUR EUR     EUR EUR 

ACTIVA               

                

Vaste activa               

Financiële vaste activa 
 

  24.043   
 

  24.043 

  
 

      
 

    

Vlottende activa               

Vorderingen en overlopende activa   11.052 
 

  
 

2 
 

Liquide middelen 
 

10.027 
 

  
 

19.266 
 

  
  21.079   

 
  19.268 

  
      

 
    

Totaal activa 
 

  45.122       43.311 

  
      

 
    

PASSIVA               

  
      

 
    

Vermogen               

  
      

 
    

Algemene reserve 
 

34.755     
 

34.064   

Resultaat boekjaar 
 

916     
 

691   

  
  35.671   

 
  34.755 

  
  

 
  

 
    

Kortlopende schulden en overlopende passiva     9.451       8.556 

   
  

   
  

Totaal passiva 
  

45.122 
   

43.311 
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Overzicht van baten en lasten 2018 

  

Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 

(EUR) (EUR) (EUR) 

Inkomsten   

  Bijdrage deelnemende gemeenten 11.050 11.050 

 

9.450 

Financiële baten en lasten 2 p.m. 

 

2 

Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen  11.052 11.050 

 

9.452 

   Uitgaven 

 Huisvestingkosten                                968 
 

1.000 968 

Secretariaats- en bureaukosten    5.232 
 

6.200 4.478 

Reis- en verblijfkosten 
 

51 
 

100 0 

Accountantskosten 
 

3.078 
 

3.000 2.873 

Bestuurskosten 
 

263 
 

350 0 

Abonnementen en contributies 544   400   442 

 Gerealiseerde kosten van de overhead  10.136 11.050 

 

8.761 

  
Gerealiseerde saldo van baten en lasten 916 

 

691 
 

 

Bestemming saldo van baten en lasten 

 

Algemene reserve 916 691 

916   691 

 
 

 

Analyse afwijking begroting en jaarstukken 

 

De secretaris- en- bureaukosten zijn ten opzichte van de begroting  2018 gedaald. De accountantskosten 

(ten behoeve van de jaarstukken 2018) en de overige kostenposten zijn redelijk stabiel gebleven.  
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Toelichting 

 

Algemeen 

 

Activiteiten 

De activiteiten van het Afvalschap IJmond-Zaanstreek, statutair gevestigd te Zaanstad (postadres: Postbus 

1188, 1500 AD  Zaandam) bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van de taken behorende tot het 

aandeelhouderschap van HVC. 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming met Titel 9 Boek 2 BW in combinatie met de voorschriften 

die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BVV) daarvoor geeft. 

 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 

verkrijgingsprijs. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde. 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn. 

 

Verbonden partijen 

Verbonden partijen zijn privaat- dan wel publiekrechtelijke organisaties waarin het AIJZ een bestuurlijk en 

financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een 

participatie of het hebben van stemrecht. 

Een dergelijke relatie heeft het AIJZ met HVC. De 529 aandelen, zijnde 18,15% van het totaal aan aandelen 

HVC, die het AIJZ in bezit heeft, maken dat er een financieel belang is. Dit belang bedraagt EUR 24.043. Het 

uit de aandelen verbonden stemrecht maakt dat er tevens een bestuurlijk belang is. 

 

Als aandeelhouder A staat AIJZ namens de deelnemende gemeenten garant voor de openstaande leningen 

(zie hiervoor ook bladzijde 16) van HVC. De eventuele financiële risico hiervan wordt door de deelnemende 

gemeenten gedekt naar rato aandeelverhouding (50% Zaanstad, 25% Velsen, 12,5% Heemskerk en 12,5% 

Beverwijk). 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Financiële vaste activa 

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 

worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs en, indien van toepassing, onder aftrek van bijzondere 

waardeverminderingen. 

 

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. 
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De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen 

tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

 

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per fonds) 

gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde per balansdatum. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 

de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen.  

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd van 12 maanden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde 

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio, onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 

waarde. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 

kosten en andere lasten over dat jaar.  

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn. 

 

Het drempelbedrag  

Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd.  
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

 

Financiële vaste activa 

 

Deelnemingen 

 

31-12-2018 31-12-2017 

EUR EUR 

Deelneming N.V. Huisvuilcentrale 24.043 24.043 

24.043   24.043 

 

 

 

 
 

Statutaire 

vestigingsplaats   

Aandeel AIJZ in het 

geplaatste kapitaal    

Eigen vermogen per 31 

december 2018  

(in EUR 1.000)   

Resultaat 2018 

na belastingen  

(in EUR 1.000) 

N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar 18,15% 116.000 13.300 

 

 

Vorderingen en overlopende activa 

 

31-12-2018 31-12-2017 

EUR EUR 

Nog te ontvangen gemeente Beverwijk 1.381 0 

Nog te ontvangen gemeente Heemskerk  1.381  0 

Nog te ontvangen gemeente Velsen 2.763 0 

Nog te ontvangen gemeente Zaanstad 

 5.525 0 

Nog te ontvangen rente 2 2 

11.052   2 

 

Er zijn geen vorderingen en overlopende activa met een resterende looptijd van langer dan 1 jaar. 

 

Liquide middelen 

 

Het saldo liquide middelen staat vrij ter beschikking van het Afvalschap. 

 

Vermogen 

 

Algemene reserve 

2018 2017 

EUR EUR 

Stand 1 januari 34.755 34.064 

Bij: resultaat boekjaar 916 691 

Stand 31 december    35.671   34.755 
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Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 

31-12-2018 31-12-2017 

EUR EUR 

Nog te betalen secretariaatskosten 5.232 4.477 

Nog te betalen huisvestingskosten 968 968 

Nog te betalen accountantskosten 3.078 3.078 

Overige overlopende passiva 173 33 

9.451   8.556 

 

 

Voorstel saldo baten en lasten verwerking 

Het bestuur van de huishouding stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te geven: 

Het saldo van baten en lasten over 2018 ad € 961 wordt geheel ten gunste van de Algemene Reserve 

gebracht. 

 

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde bestemming 

saldo baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening 2018. 

 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

 

Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-overeenkomst staan de aandeelhouders van de NV HVC 

hoofdelijk garant voor het nadelige saldo van baten en lasten en voor de rente en aflossingen van de 

leningen van HVC.  

 

Artikel 7 houdt kortgezegd in: Aandeelhouders A staan garant voor een eventueel nadelig saldo van baten 

en lasten van HVC, ongeacht of een dergelijk nadelig saldo opkomt tijdens het bed of bij staking van de 

bedrijfsuitoefening.  

 

Artikel 9 geeft aan dat: De aandeelhouders A van HVC staan gezamenlijk garant voor de richtige betaling van 

rente en aflossing van de door HVC gesloten leningen en van de sommen, die HVC in rekening-courant 

opneemt, alsmede van de door anderen aangegane leningen die door HVC worden gegarandeerd.  

 

Op basis van de Ballotage-overeenkomst staan aandeelhouders A van HVC op 31 december 2018 

(hoofdelijk) garant voor: de betaling van rente en aflossingen van de langlopende leningen ter hoogte van   

€ 623,329 miljoen en de kortlopende leningen ter hoogte van € 7,000 miljoen. Bij elkaar is dit € 630,329 

Hiernaast staan aandeelhouders B van HVC garant voor de betaling van rente en aflossingen van de 

langlopende leningen ter hoogte van € 24,577 miljoen.  

 

Het totale bedrag aan de openstaande leningen waarvoor de aandeelhouders hoofdelijk garant voor staan, 

bedraagt ultimo eind 2018 € 660,291 miljoen.  

 

Garantstellingsprovisie van HVC  

De eindstand 2018 voor gegarandeerde leningen door aandeelhouders A is circa € 630 miljoen.  AIJZ houdt 

529 van 2914 aandelen A van HVC. Dit is 18,15% en komt overheen met een bedrag van circa € 114,5 

miljoen. Over dit bedrag wordt 1% garantstellingsprovisie rechtstreeks uitbetaald aan AIJZ gemeenten 

conform de onderverdeling binnen AIJZ.  
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Niet in de balans opgenomen regelingen 

Bij de bepaling van het dividend van HVC aan de aandeelhouders gold tot december 2015 als uitgangspunt 

dat de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingsprovisie en het dividend samen 40% bedragen van het 

nettoresultaat van het boekjaar, onder aftrek van de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingsprovisie. In 

de Aandeelhoudersvergadering van december 2015 is gekozen om het dividendbeleid voorlopig aan te 

passen, inhoudende het toevoegen van alle nettoresultaten aan het eigen vermogen van HVC. HVC zet 

maximaal in om uiterlijk 2024 een solvabiliteit te realiseren, die alsdan nodig is om aandeelhouders 

keuzevrijheid in financiering te geven. De garantstelling en daarmee de mogelijke financiële risico’s worden 

versneld afgebouwd.   

 

  



                                   Afvalschap IJmond Zaanstreek 2019 

  Blz. 17  

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

 

Bijdrage van de deelnemende gemeenten 

 

2018 2017 

EUR EUR 

Bijdrage gemeente Zaanstad  5.525 4.725 

Bijdrage gemeente Velsen 2.763 2.363 

Bijdrage gemeente Heemskerk 1.381 1.181 

Bijdrage gemeente Beverwijk 1.381 1.181 

11.050 9.450 

 

De bijdrage van de deelnemende gemeenten aan AIJZ is gekoppeld aan de hoeveelheid aandelen die de 

desbetreffende gemeente heeft in HVC. De gemeente Zaanstad bezit 50% van de aandelen die door het AIJZ 

worden beheerd, de gemeente Velsen 25%, de gemeente Heemskerk 12,5% en de gemeente Beverwijk 

eveneens 12,5%.   

 

Huisvestingskosten 

Dit betreft kosten voor het gebruik van het archief van de gemeente Zaanstad. 

 

Secretariaat -en bureaukosten 

Dit betreft kosten die vanuit de gemeente Zaanstad worden doorbelast voor het ter beschikking stellen van 

de secretaris. 

 

Overige kosten 

2018 2017 

EUR EUR 

Bankkosten 302 206 

Kantoorkosten 242 236 

544 442 

 

Financiële baten en lasten 

Dit betreft de ontvangen rente over de banksaldi van EUR 2. 

 

 

 

Zaandam 

 

 

Mevrouw S. Munnikendam    de heer D. Dulovic 

Voorzitter      Secretaris 
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Overige gegevens 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 

 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018 

De jaarstukken 2018 van AIJZ zijn in concept vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur, 

gehouden 9 mei 2019 en voor de zienswijzen aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden. De 

algemene vergadering heeft de bestemming van saldo baten en lasten vastgesteld conform het daartoe 

gedane voorstel, namelijk € 916 geheel toe te voegen aan de algemene reserve.  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: de deelnemende gemeenten van het Afvalschap IJmond-Zaanstreek  

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017 
 
Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2016 van het Afvalschap IJmond-Zaanstreek te Zaandam gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van het Afvalschap IJmond-Zaanstreek per 31 december 2017 en van 
het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2017; 
2. de winst- en verliesrekening over 2017; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van het Afvalschap IJmond-Zaanstreek zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

B. Verklaring over de jaarstukken opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:   

- het bestuursverslag;  
- de overige gegevens;  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en het BBV vereist is.   
  
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en het BBV.  

 



                                   Afvalschap IJmond Zaanstreek 2019 

  Blz. 20  

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en het BBV. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur  moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 
de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;   

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en  
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- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.   

 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Aalsmeer …… mei 2018 

 

Davvero Accountants 
Was getekend: drs. C. Mekke RA  
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 Begroting 
 

 

Werkelijke uitgaven 2018 

Gewijzigde 

Begroting 2019 Begroting 2020 

EUR EUR EUR 

Uitgaven   

Huisvestingskosten (archief) 968  1.000  1.000  

Mutatie huisvestingskosten   

Secretariaats- en bureaukosten 

 

5.232 6.200  6.200  

Reis- en verblijfskosten 51  100  100  

Abonnementen en contributies 544  400  400  

Accountantskosten 3.078  3.000  3.000  

Bestuurskosten 263  350  350  

Totaal uitgaven 10.136 11.050  11.050  

  

  

 

Werkelijke inkomsten 2018 

Gewijzigde 

Begroting 2019 Begroting 2020 

EUR EUR EUR 

Inkomsten   

Bijdrage van deelnemende gemeenten 11.050  11.050  11.050  

      

Totaal bijdragen van deelnemende gemeenten 11.050 11.050  11.050  

  

  

Rente                                                          2                            P.M.                            P.M.  

 

De verdeling van de post “Bijdrage van de deelnemende gemeenten” over de gemeenten is met ingang van 

1 januari 2019 als volgt: 

 50% voor de gemeente Velsen 

 25% voor de gemeente Beverwijk 

 25% voor de gemeente Heemskerk 

 

Meerjarenbegroting 2019-2022 

   2019 2020 2021       2022 

Uitgaven 11.050  11.050 11.050 11.050 

Bijdragen van de deelnemende gemeenten 11.050 11.050 11.050 11.050 

Wijziging ten opzichte van voorgaande jaren 0  0  0  0  

 

In het kader van de BBV regels is op de volgende bladzijde, voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar, 

geprognosticeerde balans opgenomen.  
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Geprognosticeerde balans 2019-2022 

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 

ACTIVA EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Vaste activa                 

                

Financiële vaste activa   12.000   12.000   12.000   12.000 

Vlottende activa                 

Vorderingen en overlopende activa 0 0 0 0 

Liquide middelen 9.500 9.500   9.500 9.500 

  9.500   9.500   9.500   9.500 

                

Totaal activa   21.500   21.500   21.500   21.500 

PASSIVA                 

Vermogen                 

Algemene reserve 21.500   21.500   21.500   21.500   

Resultaat boekjaar 0   0   0   0   

  21.500   21.500   21.500   21.500 

            

Kortlopende schulden en    0   0   0   0 

overlopende passiva 

Totaal passiva 21.500 21.500 21.500 21.500 

 


