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HET SORTEEREN
[Bron, verkorte versie van: ‘Het vuilverwijderingsvraagstuk behandeld door een commissie van de Nederlandse Vereniging 
van reinigingsdirecteuren, maart 1944.]

In het huisvuil komen verschillende stoffen voor, die wederom als grondstof voor een of ander product kunnen 
dienen. De hoeveelheid van deze afgedankte stoffen staat in nauw verband met den aard en den welstand 
der bevolking. Naar mate men zuiniger leeft en er minder wordt gekocht, komen ook minder afgedankte 
voorwerpen in den vuilnisemmer terecht. In vroeger tijd, toen men nog eenvoudiger leefde en er niet zooveel 
werd gefabriceerd, was het huisvuil arm en weinig daarin te vinden. Toch heeft bij een zeker slag menschen 
altijd de neiging bestaan om in vuilnishoopen te zoeken, teneinde daaruit te kunnen meenemen wat van 
hun gading was. Dit woelen in afval is geen verheffend werk en kweekt ongewenschte toestanden, zoodat 
men alleen reeds daarom geen vuilnishoopen moet vormen, welke voor dergelijke “zoekers” bereikbaar zijn.
 
Bij het maken van composthoopen is het sorteeren een belangrijk onderdeel van den arbeid. Indien nu toch 
tot sorteering van hinderlijke stoffen moet worden overgegaan, dan breidt zich dat onwillekeurig uit tot het 
verkrijgen van andere producten voor den handel. Op deze wijze ontstonden hier te lande in verschillende 
plaatsen sorteerbedrijfjes bij de vuilnisverwerking tot meststof. Aangezien het niet zoo gemakkelijk is dezen 
arbeid met gemeenteloonen rendeerend te maken, werd het recht van sorteeren vaak verpacht. 
Met de jaarlijksche opbrengst aan papier, lompen, metalen, beenderen, glas, enz. konden de loonen der 
sorteerders nog ongeveer betaald worden; de totale bedrijfskosten werden evenwel niet door de inkomsten 
gedekt. Met een zekeren zin voor spaarzaamheid bestond bij de leiding van eenige reinigingsdiensten sterk 
de neiging om allerlei stoffen, die in het vuil terecht waren gekomen, weder ten nutte te brengen. In den regel 
verkreeg men alleen bij karige loonen een positief geldelijk resultaat. 
Hoewel sommige menschen wel eigenschappen bezitten, om al zoekend iets van waarde uit het vuil te halen, 
geheel bevredigend - in het bijzonder om hygiënische redenen - is deze arbeid in handen van de overheid 
nimmer geweest. 

Toelichting:
Hergebruik is van alle tijden. Naast energieleverancier wil Afvalenergiecentrale ARN B.V. (hierna: 
ARN) en leidende rol spelen in de conversie van afval naar grondstof

Omslagfoto:
Thematische weergave van wat ARN  
betekent c.q. kan betekenen voor een 
energieke stad en regio
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INLEIDING
Als maatschappelijk verantwoorde en betrokken onderneming streeft ARN naar waardecreatie door vrijkomend 
afval duurzaam, doelmatig, economisch verantwoord en gericht op continuïteit te verwerken. Om dit te 
realiseren, beschikken wij over geavanceerde installaties voor het scheiden, voorbewerken en biologisch 
drogen van aangeleverd restafval, voor het bewerken en verwerken van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en 
voor het verbranden met hoogwaardige energieterugwinning uit niet-herbruikbare afvalstoffen. De bij het 
verwerken en verbranden overblijvende reststoffen worden eveneens grotendeels nuttig toegepast. Zo willen 
wij actief bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van eventuele negatieve effecten van het verwerken 
van afval op de huidige samenleving en die van toekomstige generaties.

De bij het verbranden van afval vrijkomende energie (warmte) zetten wij in voor de productie van ‘groene’ 
elektriciteit voor het openbare net. ‘Groen’ omdat voor deze manier van energieproductie geen fossiele 
brandstoffen nodig zijn. Een (klein) deel van de warmte is bestemd voor de eigen energie- en warmtebehoefte 
en die van een nabij ons bedrijf gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het overgrote deel van de door ons 
geproduceerde (rest)warmte zetten wij via een omvangrijk warmtenet in voor duurzame stadsverwarming. 
Die omvang neemt toe van thans 5.000 naar op termijn 14.000 woningen in Nijmegen. Omdat het warmtenet 
over het industrieterrein TPN-West loopt, zijn er ook mogelijkheden om bestaande en/of nieuwe bedrijven 
als leverancier of als afnemer van warmte op dit net aan te sluiten. 
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ARN beschikt potentieel nog over meer warmte die duurzaam ingezet kan worden voor nieuwe wijken of 
projecten.

Wij verwerken groente-, fruit- en tuinafval (gft) in een eigen vergistings- en composteringsinstallatie, ofwel 
Biogasinstallatie (BGI). Het gft wordt in de BGI omgezet in gas, CO2 en hoogwaardige compost. Het biogas wordt 
opgewerkt tot gas van aardgaskwaliteit (‘groengas’) om vervolgens te worden gebruikt als transportbrandstof 
voor regionaal busvervoer en voor een aantal afvalinzamelvoertuigen van Dar. Daar waar verder in dit verslag 
wordt gesproken over ‘groengas’ wordt daarmee gedoeld op de productie van gas van aardgaskwaliteit door 
middel van vergisting van gft. Overigens is dit gas – hetzij als biogas of als groengas - ook voor andere 
duurzame toepassingen inzetbaar.

De bij onze activiteiten overblijvende restproducten worden deels in eigen beheer en anders door derden 
zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor hergebruik of nuttige toepassing. Als voorbeeld: metalen worden afgezet 
naar de metaalrecyclingbedrijven en verbrandingsresten worden, op basis van de Green-Deal AVI-bodemas, 
extern opgewerkt tot volwaardige bouwstof om onder andere als grintvervanger in de betonindustrie en als 
funderingsmateriaal voor grond- en wegenbouwkundige werken te worden gebruikt.

ARN is wettelijk verplicht om een milieujaarverslag uit te brengen. De grondslag daarvoor is gelegen in het 
‘Besluit milieujaarverslaglegging milieubeheer’. Via dit besluit is de Europese E-PRTR-richtlijn in de Nederlandse 
regelgeving geïmplementeerd. Voor een milieudienstverlenend bedrijf is het vanzelfsprekend, dat de meeste 
procesgerelateerde gegevens in een dergelijk milieujaarverslag worden gepresenteerd. Dat milieujaarverslag 
en onderhavig financieel jaarverslag vormen dan ook een tweeluik. Het jaarverslag en de publieksversie van 
ons milieujaarverslag zijn op aanvraag beschikbaar, maar zijn ook te downloaden. (www.arnbv.nl/duurzaam 
resp. www.arnbv.nl/milieujaarverslag).
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Over dit verslag
Dit verslag betreft de activiteiten van ARN B.V. op haar locatie aan de Nieuwe Pieckelaan 1, 6551 DX te Weurt. 
Postadres: Postbus 7006, 6503 GM Nijmegen. Het terrein is in eigendom van ARN B.V. De onderneming is bereikbaar 
onder telefoonnummer (024) 3717171 en per e-mail via info@arnbv.nl, onder meer om nadere informatie te vragen 
naar aanleiding van de inhoud van dit verslag. Gedurende het verslagjaar hebben zich geen veranderingen of correcties 
voorgedaan die aanleiding geven om informatie over eerdere verslagjaren te wijzigen, te herroepen of anderszins. 
Meet- en berekenmethoden hebben evenmin wijziging ondergaan.

Duurzaamheids(jaar)verslag
Een duurzaamheidsverslag (ook wel maatschappelijk verslag genoemd) is een verslag waarin niet alleen wordt 
gerapporteerd over de financiële prestaties, maar ook over de prestaties op het gebied van duurzaamheid en/of 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij worden de onderscheiden prestaties in hun onderlinge samenhang 
beoordeeld. Afgekort heet dit internationaal: ‘People-Pianet-Profit’. Dit bestuursverslag is conform dat stramien 
opgebouwd.

Participaties en dochterondernemingen

ARN Consulting B.V.
ARN B.V. heeft een volle dochter (ARN Consulting B.V.) die in 2017 een sluimerend bestaan heeft geleid. Over ARN 
Consulting B.V. wordt in dit verslag dan ook niet gerapporteerd.

GRAN B.V.
In april 2012 heeft de oprichting plaatsgevonden van GRAN B.V. (Groen Recycling Arnhem Nijmegen). ARN bezit 
25% van de aandelen in deze vennootschap. De overige aandeelhouders zijn de gerenommeerde ‘groenbedrijven’ 
Bruins & Kwast-Remondis in Duiven, Van lersel in Ravenstein en Den Ouden in Schijndel. GRAN is opgericht om 
een zeer hoogwaardige en zeer duurzame verwerking van groenafval uit veertien gemeenten in de Stadsregio 
Arnhem-Nijmegen in gezamenlijkheid mogelijk te maken. Ook over GRAN B.V. wordt in dit verslag niet afzonderlijk 
gerapporteerd.
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KERNCIJFERS ARN B.V. 2017 - 2016
2017 2016

Hoeveelheden afval (ton)
Gestort  56.300 58.209 
Verbrand 272.374 276.002
Vergist 51.089 47.200
Op andere wijze verwerkt 213.883 215.833
Totaal geaccepteerd 593.646 597.244 

Productiecijfers verbranding
Beschikbaarheid (%)  
Lijn 1 91,6 95,4
Lijn 2 92,9 91,8 
Doorzet (ton per uur)
Lijn 1 10,4 10,3
Lijn 2 23,2 23,7
Verwerkt (ton)
Lijn 1 83.368 85.640
Lijn 2 189.006 190.362

Energieproductie (MWh)
Productie elektriciteit 196.927 200.048
Productie m.b.v. de nooddiesels 16 18
Productie zonnepanelen 164 175
Inkoop elektriciteit 17 1
Totale energieproductie 197.124 200.242
Eigen elektriciteitsconsumptie -44.992 -44.662
Levering elektriciteit aan het openbare net 152.132 155.580

Levering warmte (TJ) 
Levering aan de RWZI 600 592
Extern warmtenet 214 196 
Intern warmtenet 67 8

Groengas (m³)
Gas via de BGI geleverd op het aardgasnet 2.562.919 2.439.676

Personeel
Personeelssterkte (fte) 106,9 102,4
Ziekteverzuim (%) 4,1 2,85

Financiële kerncijfers
Omzet 38.336 36.856 
Bedrijfsresultaat 2.100 1.312 
Netto resultaat 947 512
Langlopende schulden 21.589 14.200
Balanstotaal 84.111 72.445
Eigen Vermogen 18.540 17.593
Solvabiliteit (%) 22,0 24,2
Quick ratio (%) 1,43 1,34
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MILIEUBELEIDSVERKLARING

Van verwerken naar verwaarden
Als maatschappelijk verantwoord en betrokken onderneming 
streeft Afvalenergiecentrale ARN BV naar waardecreatie door 
in de samenleving vrijkomend afval duurzaam, doelmatig, 
economisch verantwoord en gericht op continuïteit te verwerken. 
Zo willen wij bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van 
negatieve effecten van het verwerken van afval op de huidige 
samenleving en die van toekomstige generaties. Om dit te 
realiseren, beschikken wij over geavanceerde installaties voor 
het scheiden, voorbewerken, biologisch drogen en verbranden 
van niet-herbruikbare afvalstoffen. Groente-, fruit- en tuinafval 
(gft) bewerken en verwerken wij in een eigen vergistings-en 
composteringsinstallatie.

De bij de verbranding van afval vrijkomende energie 
(warmte) zetten wij in voor de productie van groene stroom 
voor het openbare net. ‘Groen’, omdat bij deze manier van 
energieproductie geen fossiele brandstoffen nodig zijn. Een 
deel van de warmte is bestemd voor de eigen energie- en 
warmtebehoefte en die van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
Een ander deel van de warmte wordt ingezet voor duurzame 
regionale stadsverwarming.
Gft wordt in een vergistings-en composteringsinstallatie 
omgezet in biogas en hoogwaardige compost. Het biogas 
wordt opgewerkt tot gas van aardgaskwaliteit (‘groen gas’) 
om vervolgens te worden gebruikt als brandstof voor regionaal 
busvervoer. Bij de opwerking van biogas naar aardgaskwaliteit 
ontstaat CO2 dat voor nuttig gebruik wordt afgezet.

De bij de diverse activiteiten overblijvende restproducten worden 
zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor hergebruik. Bodemassen 
worden bijvoorbeeld op basis van de Green-Deal AVI-bodemas 
opgewerkt tot volwaardige bouwstof voor o.a. de betonindustrie 
en toegepast als funderingsmateriaal in grond- en wegenbouwkundige werken. (Nog) niet herbruikbare reststoffen, 
inclusief rookgasreinigingsresiduen, worden op een voor het milieu verantwoorde wijze opgeslagen in gecontroleerde 
opslagplaatsen en/of afgevoerd voor externe verwerking.

Onze normen en waarden zijn meetbaar en controleerbaar door toepassing van een integraal 
(milieu) zorgsysteem/BIM op basis van de volgende uitgangspunten:

Kwaliteit
Wij leveren kwalitatief hoogwaardige diensten en producten en wij zijn een betrouwbare partner met als doel 
tevreden stakeholders.

Minimumstandaard
Als minimumstandaard geldt dat wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en vergunnings- c.q. veiligheids-
voorschriften.
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Milieudoorlichting
Wij brengen regelmatig de milieuaspecten van ons handelen in beeld en volgen de ontwikkelingen op het gebied 
van afvalbeleid en milieuwet- en -regelgeving. Wij bepalen de milieu-impact van de beheersbare en beïnvloedbare 
bedrijfsactiviteiten, producten en diensten aan de hand van reguliere metingen en monitoring.

Verbetering
Wij streven naar voortdurende verbetering van de bescherming van het milieu, onder meer door het toepassen 
van de beste beschikbare technieken, interne audits, rapportages en evaluaties van het zorgsysteem. Eventuele 
klachten worden schriftelijk vastgelegd, zorgvuldig onderzocht en beantwoord en worden waar nodig aangegrepen 
voor het doorvoeren van verbeteringen. 
Wij evalueren aan de hand van onze bevindingen in hoeverre het systeem bijdraagt aan realisatie van het beleid en 
aan het halen van onze doelstellingen. Waar nodig ‘vertalen’ wij deze in corrigerende en preventieve maatregelen.

Open communicatie
Over ons beleid, de voorgenomen en getroffen preventieve en corrigerende maatregelen en gerealiseerde (milieu) 
prestaties wordt, zowel intern als extern, op een transparante wijze gecommuniceerd met al onze stakeholders. 
Zo ook over technologische mogelijkheden, financiële middelen, alsmede operationele en zakelijke behoeften. 
Rapportage en besluitvorming over milieu(beleid)gerelateerde zaken vinden plaats via de lijnorganisatie, maar ook 
rechtstreeks aan c.q. door de algemeen directeur.

Leren uit fouten
Wij streven naar een gezonde en veilige bedrijfssituatie en aan het voorkomen van persoonlijk letsel, schades en 
(zware) ongevallen. Daartoe hanteren wij de zeer laagdrempelige systematiek van follow-up van geregistreerde 
fouten, ongevallen en bijna-ongevallen. Om de milieubelasting van onze bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te 
beperken, passen wij deze systematiek eveneens toe op mogelijke milieu-incidenten.

Preventie van afval
Wij streven naar een minimale productie van eigen afvalstoffen. Vrijkomend restmateriaal wordt zoveel mogelijk 
opgewerkt tot secundaire bouw- of brandstof en wordt op verantwoorde wijze als grondstof afgezet.

Medewerkers
Het handelen conform de uitgangspunten van deze ‘milieubeleidsverklaring’ beschouwen wij als de verantwoordelijkheid 
van alle medewerkers in alle geledingen van de organisatie tot en met de directie. Wij stimuleren een actieve rol van 
de medewerkers door hen voortdurend te motiveren door het stellen en evalueren van concrete (op functieniveau 
meetbare) doelen, taken en beschikbare middelen. Wij doen dit door voorlichting en opleiding, door het geven 
van duidelijke werkinstructies en - waar nodig - door het toepassen van corrigerende maatregelen. Voor bij ons 
werkzame medewerkers van externe bedrijven en dienstverleners gelden dezelfde normen en waarden als voor 
onze eigen medewerkers.
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BERICHT VAN DE RAAD VAN 
COMMISSARISSEN AAN DE ALGEMENE 
VERGADERING
Hierbij bieden wij u het verslag en ter vaststelling de jaarrekening over 2017 aan. Deze documenten zijn door 
ons geaccordeerd na overleg met de directie en de accountant. De jaarrekening is gecontroleerd en is voorzien 
van een goedkeurende verklaring van Mazars Paardekoper Hoffman Accountants N.V. 
(hierna: Mazars).

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat (na belastingen) van € 946.763 positief tegen 
€ 512.483 positief in 2016. Wij adviseren de Algemene Vergadering om de jaarrekening 2017 vast te stellen met 
decharge van de statutaire directie voor het gevoerde bestuur en van de Raad van Commissarissen voor het 
gehouden toezicht. 

In het boekjaar 2017 heeft de Raad van Commissarissen zeven maal vergaderd. Belangrijke vaste punten van bespreking 
waren: de periodieke rapportages over de financiële en operationele ontwikkelingen, de aanlevering en verwerking 
van afvalstoffen, de bestaande en de toekomstige relatie met de deelnemende regio’s, het opnieuw in beeld brengen 
van de grootste risico’s van de onderneming, het invullen van de vacatures binnen de Raad van Commissarissen, de 
jaarstukken 2016 en begroting 2018 en een aantal investeringsbesluiten. Voorts kwamen onderwerpen aan de orde 
als: de toekomststrategie, de knelpunten in administratieve zin (euralcodes) met betrekking tot luierrecycling en de 
potentie van het loondrogen van deegwaren, de ARN-pensioenregeling, de voorgenome grootschalige revisie van 
verbrandingslijn 2, de stortstrategie, de afvoer van rookgasreinigingszouten en het effectueren van aankoop van 
de grond van GR MARN waarop ARN gehuisvest is. Naast de reguliere RvC-vergaderingen vonden met regelmaat 
bijeenkomsten plaats, waarin een of meer commissarissen gesprekken voerden met stakeholders van ARN over 
voornoemde onderwerpen of ander ARN-gerelateerde onderwerpen.

Tijdens de op 24 mei 2017 gehouden Algemene Vergadering stemden de aandeelhouders ermee in om de winst 
over het boekjaar 2016 toe te voegen aan de algemene reserve van de onderneming. Voorgesteld wordt om ook de 
in 2017 gerealiseerde winst in zijn geheel toe te voegen aan het eigen vermogen van de onderneming. Dit temeer 
gezien de omvang van het in de loop van 2018 te plegen groot onderhoud aan verbrandingslijn 2.
Tevens werd aangekondigd dat aandeelhouders gezamenlijk tot de slotsom waren gekomen dat er goede gronden 
zijn om de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen in stand te laten. Volgens rooster werden 
conform voordracht de commissarissen Burmanje en Everaert door de Algemene Vergadering herbenoemd alsmede 
mw. Lohf en dhr. Hirdes als nieuwe commissarissen benoemd.

Tot slot spreken wij graag onze waardering uit voor de inzet van directie en personeel in het boekjaar 2017. In de nog 
steeds aan vele veranderingen onderhevige afvalmarkt slagen zij er steeds weer in om het bedrijf goed ‘bij de tijd’ te 
houden vanuit een gezond financieel perspectief. Voorts danken wij al onze relaties voor de goede samenwerking 
en het vertrouwen in onze vennootschap.

Beuningen, 27 juni 2018
Th. W. A. Camps, president-commissaris ARN B.V.
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COMMISSARISSEN & DIRECTIE (per 31 december 2017)

Prof. Dr. Th.W.A. Camps (1955), President-commissaris
Nationaliteit: Nederlandse.
 · Hoogleraar Organisatiekunde en bestuurskunde Tias School for Business and Society van Tilburg University
 · Geassocieerd adviseur Berenschot Groep B.V.
 · Directeur Governance Lab TIAS
 · Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV
 · Lid Raad van Advies Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 · Voorzitter RABO pensioenfonds 

W. Hols (1962), Plv. voorzitter RvC
Nationaliteit: Duitse.
 · Bestuurder REMONDIS International GmbH & Co. te Lünen (D) 
Relevante nevenfuncties:
 · Bestuurder REMONDIS Belgien SPRL te Herstal (B)

Mevr. drs. Th.A.J. Burmanje (1954)
Nationaliteit: Nederlandse.
 · Voorzitter Raad van Bestuur Kadaster 
Relevante nevenfuncties:
 · Commissaris Zeeman textielSupers B.V.
 · Commissaris BDO
 · voorzitter Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen ANWB

H.J.C. Vreeswijk (1959)
Nationaliteit: Nederlandse.
 · Wethouder gemeente Scherpenzeel 
Relevante nevenfuncties:
 · Bestuurslid Regio FoodValley
 · Lid Raad van Toezicht PuntSpeciaal (Metander/OZG (Speciaal Onderwijs))
 · Voorzitter welstandscommissie diverse gemeenten

Ing. J.C. Everaert (1967)
Nationaliteit: Nederlandse.
 · Directeur REMONDIS Dusseldorp Gevaarlijk Afval B.V.

Drs. K.C. Tammes (1948)
Nationaliteit: Nederlandse.
 · Voormalig burgemeester gemeente Buren

Dr. A. Krawczik (1963)
Nationaliteit: Duitse.
 · Directeur REMONDIS Nederland B.V.
 · Directeur REMONDIS Dusseldorp B.V.
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Drs. C.van Eert (1962)
Nationaliteit: Nederlandse.
 · Burgemeester gemeente Beuningen
Relevante nevenfuncties:
 · Bestuurslid Stichting Brandweeropleidingen Gelderland - Overijssel
 · Voorzitter Regionale Stuurgroep Meldkamer Oost Nederland
 · Lid Advisory Board onderwijsprogramma Geografie Radboud Universiteit Nijmegen
 · Voorzitter bestuur Monumentenwacht Gelderland
 · Lid bestuur Gelders Genootschap

Mw. drs. S.P.I. Lohf (1957)
Nationaliteit: Duitse.
 · Vicevoorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Kentalis, St. Michielsgestel
 · Lid Raad van Commissarissen Dekker Groep, Zevenhuizen
 · Lid Raad van Commissarissen ABAB Accountants en Adviseurs, Tilburg
 · Bestuurslid Koninklijke Liedertafel Souvenir de Montagnards, Tilburg

Drs. A.J.F.M. Hirdes (1959)
Nationaliteit: Nederlandse.
 · Projectontwikkelaar windenergie bij E-Connection

SAMENSTELLING VAN DE DIRECTIE
G.H.J.P. van Gorkum, Algemeen directeur (1952)
In dienst sinds 1989. Benoeming als algemeen en statutair directeur van ARN B.V. per 2001 
Nationaliteit: Nederlandse.
Relevante nevenfuncties:
 · Penningmeester van RNCT (Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie)
 · Bestuurslid Via Natura, een regionaal landschapsontwikkelingsfonds
 · Bestuurslid Industriële Kring Nijmegen (IKN)
 · Lid van het Economisch Collectief Nijmegen (ECN)
 · Lid van de Stuurgroep Arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen
 · Voorzitter van de Deskundigen Commissie voor het EFRO subsidieprogramma OP Oost 2014-2020
 · Lid van de Advisory Board of AlESEC Nijmegen
 · Bekleden van diverse lokale bestuurlijke functies in de gemeente Berg en Dal

Dr.-Ing. G. Terbeck, directeur (1964) 
Benoeming als directeur per 2007 
Nationaliteit: Duitse.
Relevante nevenfuncties:
 · Directeur REMONDIS Nederland B.V.
 · Directeur REMONDIS Dusseldorp B.V.
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DIRECTIEVERSLAG

Stakeholders en materialiteitsmatrix
Wij besteden veel aandacht aan het voeren van een continue dialoog met onze stakeholders. Zo houden wij voeling 
met wat er leeft bij afvalaanbieders en andere stakeholders. Dit stelt ons tevens in staat om signalen te ontvangen, 
waarmee wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Dit is een essentieel en continu proces, omdat (ook) 
wij ons bestaansrecht ontlenen aan het voorzien in de wensen van onze stakeholders. Vanuit dit perspectief en 
aan de hand van de structuur van ons strategisch raamwerk selecteren wij de onderwerpen voor ons jaarverslag. 
De contacten met onze stakeholders bepalen in hoge mate onze prioriteitstelling en hoe wij inspelen op veranderende 
marktomstandigheden én daaruit voortvloeiende wensen van onze stakeholders.

Over trends in bredere zin (bijv. macro-economisch of politiek) die van invloed zijn op de organisatie en op 
duurzaamheidsprioriteiten, over belangrijke gebeurtenissen, successen en zaken die nog voor verbetering vatbaar 
zijn, wordt met de Raad van Commissarissen (RvC) periodiek gesproken, als onderdeel van de discussie over strategie 
en analyse. In samenspraak met de RvC is geconstateerd, dat de eerder ingezette strategie tot meer hergebruik van 
afvalstoffen en de bijdrage die wij leveren aan de noodzakelijke energietransitie in positieve zin heeft bijgedragen 
aan de financiële resultaten en daarmee ook heeft geleid tot meer draagvlak voor ons bedrijf en onze activiteiten. 
Het milieujaarverslag en het financieel jaarverslag worden verspreid onder onze stakeholders en zijn via onze website 
ook digitaal beschikbaar. Over het milieujaarverslag wordt tijdens jaarlijkse informatiebijeenkomsten tekst en uitleg 
gegeven aan omwonenden, plaatselijke, regionale en provinciale milieugroeperingen en aan bij ARN betrokken 
overheden. Duurzaamheid in het algemeen en onze bijdrage daaraan komen tijdens deze bijeenkomsten aan de orde.

Participatie in bedrijven- en brancheverenigingen
ARN is lid van overkoepelende organisaties als VNO/NCW, NCD, AWVN en van de brancheverenigingen op het 
vakgebied: de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). Voorts 
is ARN lid van de lokale bedrijvenvereniging TPN-West en van de regionaal opererende Stichting Milieubedrijven 
Gelderland (MBG). In al deze organisaties leveren medewerkers van ARN actieve inbreng en/of maken ze deel uit 
van het bestuur. Verder is ARN lid van de Duits-/Nederlandse Businessclub Kleve, de Vereniging Leefmilieu en van 
ZLTO, de vereniging voor Ondernemers in de groene ruimte. ARN is ook actief in het kader van het ‘Gelders Energie 
Akkoord’. Op persoonlijke titel is de algemeen directeur bestuurlijk onder andere betrokken bij voor ARN relevante 
organisaties op het gebied van scholing t.w. werktuigbouwkunde respectievelijk energietechniek, het Technovium 
(ROC), Via Natura (natuurontwikkeling), de Industriële Kring Nijmegen, het Nijmeegs Energie Convenant (NEC), ACE-
netwerk (voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en het Regionaal Nijmeegse Centrum voor Technologie 
(innovatieplatform).
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PEOPLE
Personeel en Organisatie

Ultimo het verslagjaar 2017 waren bij ons bedrijf 
106,9 fte (110 personeelsleden) in dienst tegen 102,4 
fte (110 personeelsleden) ultimo 2016. In 2017 is er een 
instroom geweest van 9,3 fte (2016: 6,0 fte) en een 
uitstroom van 5,3 fte (2016: 6,5 fte). Dit heeft geleid 
tot een bescheiden mutatie in de leeftijdsopbouw van 
ARN B.V:

Leeftijdsopbouw

15-24 jr 25-34 jr 35-44 jr 45-54 jr 55 jr - >

2017 4% 13% 22% 34% 27%

2016 1% 15% 24% 37% 23%

Verdeling man-vrouw in %

Man Vrouw

86%  (2016: 84%) 14%  (2016: 16%)

91%  (2016: 91%) full time 15%  (2016: 17%) full time

De gemiddelde leeftijd ultimo 2017 bedraagt 47 jaar 
(2016: 46 jaar), het gemiddeld aantal dienstjaren 
bedraagt 12 jaar (2016: 11 jaar). 

Jubilarissen
In 2017 hebben wij 5 parelmoeren jubilarissen gekend 
(2016: 2), 1 zilveren jubilaris (2016: 1) en 3 koperen 
jubilarissen (2016: 2). 1 collega (2016: 1) heeft in verband 
met (pre)pensionering de organisatie verlaten.

Ziekteverzuim
Voor de uitvoering van de arbo-taken maken wij gebruik 
van de diensten van De Bedrijfspoli Nijmegen. Bij een 

streefwaarde van 4% is het ziekteverzuimpercentage 
over het verslagjaar 2017 uitgekomen op 4,1% (2016: 
2,85%). Een stijging van het ziekteverzuimpercentage 
ten opzichte van 2016, maar desondanks nog conform 
streefwaarde. De stijging wordt overigens voor het 
overgrote deel veroorzaakt door een klein aantal 
langdurig zieken. De gemiddelde verzuimduur in 2017 
bedroeg 16 dagen (2016: 28) dagen. Dit is ondanks het 
hogere ziekteverzuimpercentage lager dan voorgaand 
jaar, hetgeen zich laat verklaren door een toename van 
de meldingsfrequentie over 2017 ten opzichte van 2016. 
De meldingsfrequentie over 2017 bedroeg 0,95 en over 
2016 was dit 0,77. 

ARN-arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling
ARN beschikt over een eigen pakket arbeidsvoorwaarden, 
vastgelegd in een zogeheten Standaard 
Arbeidsovereenkomst (SAO). De regeling liep af op 31 
december 2016 en met het oog daarop is gezamenlijk 
met de Ondernemingsraad (OR) veel werk verzet om 
tot een nieuwe SAO voor de periode 2017-2020 te 
komen. Mede met het oog op de wens om maatwerk en 
flexibiliteit te bieden aan onze medewerkers, is besloten 
de huidige systematiek van een eigen SAO te continueren.
Als onderdeel van dat besluit werd met de OR afgesproken 
om een enquête te houden onder het personeel om 
zodoende maximaal rekening te kunnen houden met 
hun wensen. Deze - in overleg met de OR opgestelde 
- enquête resulteerde in een respons van 87% en een 
score van 7,5 voor de arbeidsvoorwaarden op de schaal 
van 1 tot 10. Daaruit kon de conclusie worden getrokken, 
dat de ARN-medewerkers over het algemeen tevreden 
zijn over hun arbeidsvoorwaarden, maar gebleken is dat 
men wel wat meer individuele keuzes zou willen kunnen 
maken. Deze opties zijn in de nieuwe SAO voorzien en 
worden in de loop van de tijd nader uitgewerkt.
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Bijzonder punt van aandacht betrof de noodzaak van 
een nieuwe pensioenregeling die per 1 januari 2018 
zal moeten ingaan, omdat de bestaande (verzekerde)
middelloonregeling feitelijk onbetaalbaar was geworden 
en door de bestaande verzekeraar ook niet meer werd 
aangeboden. In het proces naar een nieuwe pensioenregeling 
was een aantal stappen te onderscheiden. Deze stappen 
zijn gezet onder supervisie van een werkgroep, waarin naast 
de directie en haar interne adviseurs (personeelszaken, 
financiën en juridische zaken) een vertegenwoordiging 
van 2 personen vanuit de Ondernemingsraad en een 
externe adviseur (VKM) deelnamen. De externe adviseur 
heeft in dezen gefunctioneerd als gezamenlijk adviseur 
van de directie en van de Ondernemingsraad. Dankzij de 
goede voorbereiding kon eind 2017 tot een andere en op te 
toekomst afgestemde, nieuwe regeling worden besloten, 
waarmee de ondernemingsraad en het personeel unaniem 
heeft ingestemd.

Ondernemingsraad
De OR bestaat thans uit de volgende personen: Wilbert 

Boerakker (voorzitter), Rob Tüss (vicevoorzitter), Monique 
Peters (secretaris) en de leden Floris Mars en Toine Tax. 
Belangrijkste punt van overleg tussen de OR en de directie 
betrof de invoering van een nieuwe pensioenregeling 
met ingang van 2018. Evenals voorgaande jaren kan 
worden vastgesteld dat het overleg tussen de OR en 
de directie werd gekenmerkt door de wil om intensief 
en constructief samen te werken om zo tot oplossingen 
te komen die zowel goed zijn voor het personeel alsook 
voor de onderneming.

Personeelsvereniging
Mede dankzij de inzet van de Personeelsvereniging 
werden in het verslagjaar weer tal van activiteiten voor 
het ARN-personeel georganiseerd. Deze activiteiten 
dragen in belangrijke mate bij aan zowel een goede 
onderlinge sfeer als betrokkenheid bij de onderneming. 
Alle waardering daarom voor het bestuur van de 
Personeelsvereniging dat er telkenmale weer in slaagt 
om een gevarieerd programma aan ons personeel aan te 
bieden waar op grote schaal gebruik van wordt gemaakt.
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PLANET
Operationele bedrijfsvoering

Risicobeheersing
Als onderdeel van haar riskmanagement laat ARN, 
naast de periodieke inventarisaties en evaluaties in het 
managementteam, tenminste eenmaal in de vijf jaar 
door een externe organisatie een organisatie-brede 
risico-inventarisatie uitvoeren. De onderwerpen uit de 
inventarisaties worden gewogen aan de hand van een 
impact-analyse en vormen vervolgens actiepunten, 
die vertaald worden in beheersmaatregelen. Op deze 
wijze is ARN in staat om de risico’s - die de realisatie 
van de bedrijfsdoelstellingen op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau in de weg kunnen staan - zo goed 
mogelijk te beheersen. In haar handelen is er bij ARN 
overigens sprake van een lage risicobereidheid.

De belangrijkste risico’s
Als belangrijkste risico’s zijn aan te merken:
- Op strategisch niveau: het niet realiseren van 

strategische projecten.
- Op tactisch niveau: het niet kunnen beschikken over 

voldoende afval op korte en middellange termijn om 
de installaties voldoende bezet te hebben.

- Op operationeel niveau: het niet kunnen blijven voldoen 
aan de hoge beschikbaarheidseisen en doorzet die 
ARN zichzelf oplegt met betrekking tot de diverse 
installaties.

Strategisch
Strategische projecten worden integraal benaderd en 
vormen een structureel onderdeel van het overleg van 
de directie en het managementteam. Op deze wijze blijft 
de focus op tijdige haalbaarheid gericht, waarbij ook 
voldoende zicht blijft op - de voor de realisatie van een 
aantal projecten - noodzakelijke kwaliteit en kwantiteit 
die uit eigen organisatie moet kunnen worden geput.

Tactisch
Om op korte en middellange termijn te kunnen blijven 
beschikken over voldoende afval om de installaties 
optimaal gevuld te houden, vinden regelmatige 
voortgangsoverleggen plaats met bestaande klanten 
in binnen- en buitenland. Daarbij is de focus gericht op 
een, in economische termen, gezonde mix van contracten 
voor zowel de korte (1 jaar) als de middellange (2 tot 7 
jaar) termijn.

Operationeel
Op operationeel gebied kent de risicobeheersing twee 
aspecten.
Op de eerste plaats zullen de risico’s beheerst moeten 
worden om de beschikbaarheid en doorzet van de 
verbrandingslijnen voor de komende jaren op het hoge 
niveau te houden en te voorkomen dat er sprake is van 
ongeplande stilstand voor korte of langere termijn. De 
planning en naar verwachting tijdige realisatie van het 
project inzake groot onderhoud van verbrandingslijn 2 
in 2018 (GO 2018) is daarvoor geïnitieerd.
Op de tweede plaats is de risicobeheersing erop gericht 
om het afval dat de afgelopen jaren als gevolg van 
de vele recyclingsinitiatieven in een hoog tempo van 
samenstelling verandert ook in de toekomst te kunnen 
blijven verwerken.

Managementsysteem
ARN beschikt over een managementsysteem waarin alle 
bedrijfsprocessen zijn beschreven en dat voldoet aan de 
kwalificaties van ISO 14001. Dit managementsysteem 
wordt tweemaal per jaar door een onafhankelijke 
certificeringsinstantie beoordeeld. 
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Borging
De externe onafhankelijks accountant beoordeelt jaarlijks 
de opzet en de werking van de administratieve organisatie 
en de interne beheersingsmaatregelen die daar op 
worden ingezet. De accountant rapporteert hierover 
aan de directie en aan de Raad van Commissarissen. 
Naast de interne risicobeheersing kiest ARN ervoor 
om grotere risico’s extern te verzekeren, zoals brand- 
en bedrijfsschade, milieuaansprakelijkheid en risico’s 
voor persoonlijk letsel van medewerkers of bezoekers. 
Jaarlijks vindt met de externe makelaar een check op de 
verzekeringsportefeuille plaats en wordt de afweging 
gemaakt tussen premiehoogte en impact van het risico.
Het voortdurende proces van bewust identificeren, 
beoordelen, beheersen en evalueren van risico’s leidt 
tot het tijdig herkennen van belangrijke risico’s, waarop 
adequate beheersmaatregelen kunnen worden ingezet. 
De pro-actieve wijze waarop risicomanagement 
onderdeel uitmaakt van de bedrijfsprocessen en het 
handelen van het management heeft er o.a. toe geleid 
dat ARN voor de allrisk-verzekering van haar installaties 
de status van High Protected Risk heeft. 

Acceptatie en verwerking van afvalstromen
In 2017 is 593.646 ton afval geaccepteerd tegen 597.244 
ton in 2016. Daarvan werd 272.374 ton verbrand en 
omgezet in energie, tegen 276.002 ton in 2016. In 2017 
werd 56.300 ton gestort, tegen 58.209 ton in 2015. De 
hoeveelheid vergist materiaal bedroeg in 2017 51.089 
ton tegen 47.200 ton in 2016. Voorts werd in 2017 
213.883 ton (2016: 215.833 ton) al dan niet binnen het 
bedrijf op andere wijze verwerkt. 
Ons beleid is erop gericht om in nauwe samenwerking 
met de in ons bedrijf deelnemende regio’s/gemeenten 
de hoeveelheid nog te storten restafval uit reguliere 
aangeboden afvalstromen zo laag mogelijk te doen zijn. 
Dat manifesteert zich onder meer in de categorie ‘anders 
verwerkt’, hetgeen staat voor de logistieke activiteiten 
waarin ARN zich meer en meer als voorsorteer-, transitie- 
en overslaglocatie manifesteert voor afvalstromen die 
voor recycling naar elders worden afgevoerd.

Bedrijfsvoering
De beschikbaarheid van verbrandingslijn 1 is uitgekomen 
op 91,6% tegen 95,4% in 2016 en voor verbrandingslijn 2 
op 92,9% tegen 91,8% in 2016. De gemiddelde doorzet 
van lijn 1 bedroeg in het verslagjaar 10,4 ton per uur, 
tegen 10,3 ton in 2016. Bij lijn 2 werd een gemiddelde 
doorzet gerealiseerd van 23,2 ton per uur tegen 23,7 
ton per uur in 2016. De belangrijkste redenen voor een 
wat verminderde beschikbaarheid is gelegen in een 
langduriger reguliere stop van lijn 2. 

Alle onderdelen van de installatie zijn overigens, inclusief 
appendages, hulpsystemen en meetapparatuur, 
gedocumenteerd in een modern, geautomatiseerd 
onderhoudsbeheersysteem. Op basis daarvan voert de 
Onderhoudsdienst preventief en correctief onderhoud 
uit. De installaties verkeren daardoor voortdurend in 
een optimale staat van onderhoud. De preventieve 
programma’s worden regelmatig intern en in het kader 
van de ISO 14001-normering ook door een extern bedrijf 
getoetst op uitvoerbaarheid en functionaliteit.

Productie duurzame energie
De generatoren leverden in het verslagjaar 196.927 MWh 
tegen 200.048 MWh in 2016. De elektriciteitsproductie 
per ton verbrand afval is in 2017 uitgekomen op 723 kWh 
tegen 725 kWh in2016. Door de productie van elektriciteit 
uit afval is de emissie elders in een omvang van ongeveer 
93.000 ton CO2 vermeden.

Planning aanbod van afval
Om snel en tijdig te kunnen schakelen bij variaties in het 
aanbod van afval is de afgelopen jaren een geavanceerd 
planningsmodel ontwikkeld. Dit is belangrijk, omdat de 
aanvoer van afval - mede als gevolg van seizoensinvloeden 
en snelle marktveranderingen - sterk kan fluctueren. 
Met dit model is het mogelijk om de aanvoerplanning 
snel aan te passen aan dergelijke veranderingen. Het 
model biedt daartoe de nodige flexibiliteit en maakt de 
effecten van dat schakelen direct inzichtelijk. Hiervan 
zal in het voorjaar van 2018 dankbaar gebruikgemaakt 
gaan worden om de aanvoer af te stemmen op de alsdan 
beperkte beschikbare verbrandingscapaciteit vanwege 
het groot onderhoud aan verbrandingslijn 2.

R1-status voor energieproductie
De Europese Unie is een steeds belangrijker orgaan waar 
het gaat om regelgeving op het gebied van recycling 
en het anderszins verwerken van afvalstoffen. In de 
Kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG) wordt 
een rangorde gegeven van afvalverwerkingstechnieken. 
Daarin staan vijftien vormen van ‘verwijderen’ (disposal) 
en dertien vormen van ‘nuttige toepassing’ (recovery). 
Recovery (hergebruik) staat beleidsmatig hoger 
aangeschreven dan disposal. Als formeel sprake is van 
recovery mogen bedrijven afvalstoffen importeren 
of exporteren. Afvalverbranding geldt in beginsel als 
handeling van disposal (D10/definitieve verwijdering). 
De kaderrichtlijn biedt echter de mogelijkheid om een 
verbrandingsinstallatie de R1-status (recovery) toe 
te kennen indien de energie-efficiëntie ten minste 
van een daarvoor vastgesteld hoog niveau is. Jaarlijks 
controleert de rijksoverheid welke installaties voldoen 
aan de criteria voor de R1-status. ARN heeft deze status 
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onafgebroken al vanaf 2009. Wij behoren daarmee tot 
de eerste lichting hoogwaardige energieproducerende 
afvalenergiecentrales. In 2017 ‘scoorde’ ARN 86 op een 
schaal van 0 tot 100. 

Afval is brandstof voor duurzame energie- en 
warmteproductie
De bij het verbranden van niet-herbruikbaar afval 
vrijkomende warmte wordt onder andere gebruikt voor 
de productie van ‘groene’ stroom. Groen, omdat ‘energie 
uit afval’ een schonere manier van energieopwekking 
is dan productie van elektriciteit in energiecentrales, 
waarin veelal fossiele brandstoffen worden gebruikt. 
Bij het gebruik van die fossiele brandstoffen komen 
aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen vrij. 
Bovendien zijn deze brandstoffen eindig, terwijl de 
niet-herbruikbare fracties uit het afval voorlopig nog 
wel als energiedrager beschikbaar blijven. Een deel 
van de elektriciteitsproductie is bestemd voor eigen 
gebruik; het overgrote deel wordt echter geleverd aan 
het openbare net. 
Vrijkomende afvalwarmte wordt deels intern gebruikt 
voor bijvoorbeeld vorstbescherming van de installatie, 
opwarming van de rookgassen, het op temperatuur 
houden van diverse onderdelen van de installatie en 
voor ruimteverwarming. Voorts wordt een deel van 
de (rest)warmte al sinds jaar en dag geleverd aan de 
aangrenzende rioolwaterzuiveringsinstallatie van het 
Waterschap Rivierenland om hun vuilafvalwaterbassins 
op temperatuur te houden, waardoor het afvalwater 
op een constant temperatuur van 25 graden Celsius 
effectiever door de daarin aanwezige bacteriepopulaties 
gezuiverd kan worden.
Vanaf 1 januari 2015 wordt een deel van de bij ARN 
geproduceerde (rest)warmte ook gebruikt voor regionale 
stadsverwarming en warm tapwater voor de Nijmeegse 
woonwijken Waalsprong en Waalfront via een daartoe 
aangelegd ondergronds warmtenet. Momenteel staat 
de ‘teller’ op 5.000 aangesloten woningen. Daarnaast 
heeft een eerste private onderneming eind 2017 een 
warmteleveringscontract gesloten om warmte via dit 
net geleverd te krijgen ten behoeve van de verwarming 
van fabriekshallen.

Sinds medio 2013 verwerkt ARN groente-, fruit-, en 
tuinafval (gft-afval) in een zeer moderne en duurzame 
vergistings- en composteringsinstallatie. Die installatie 
heeft een verwerkingscapaciteit van circa 47.500 ton 
gft en analoog groenafval per jaar. Dit materiaal wordt 
uiteindelijk omgezet in 20.000 ton hoogwaardige 
gecertificeerde compost, in 2,5 miljoen m3 biogas van 
aardgaskwaliteit {groengas) en 2.500 ton afzetbare 
zuivere, vloeibare CO2. Het groengas wordt ingezet 

als transportbrandstof voor het regionaal busvervoer. 
De vloeibare CO2 wordt gebruikt als ‘meststof’ in de 
glastuinbouw. Zuivere CO2 geldt namelijks als een 
milieuvriendelijk en relatief goedkoop groeimiddel. 
De geproduceerde keurcompost vindt zijn weg in de 
land- en tuinbouw.
In 2017 lukte het door de toegestane bijmenging van 
organische toeslagstoffen om in de vergistingsinstallatie 
meer gas op te wekken dan in 2016.

Luierrecycling (babyluiers en incontinentieluiers)
Het streven was erop gericht om in de zomer van 2017 
een bouwbesluit te kunnen nemen en aansluitend over 
te kunnen gaan tot de realisatie van een eerste reactor 
op praktijkschaal. De toe te passen techniek is gebaseerd 
op ‘thermische drukhydrolyse’ (TDH): luiers worden onder 
invloed van stoom (hoge druk en hoge temperatuur) 
omgezet in een vloeibaar mengsel. Na afkoelen is het 
resultaat een scheiding in een slurry en kunststofbolletjes. 
De kunststoffen blijken herbruikbaar en TDH 
bewerkstelligt daarnaast een hoge gasopwekking uit 
de luierinhoud. De vergisting is voorzien in de 
slibvergistingsinstallatie van Waterschap Rivierenland, 
die zich op het aangrenzende perceel van de 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nijmegen bevindt. Uit 
het uitgegiste slib wordt biogranulaat gemaakt dat verder 
wordt verwerkt als biomassa.
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De oorspronkelijke planning kon door diverse externe 
omstandigheden niet geheel worden gehaald. De 
vertraging was met name het gevolg van onduidelijkheid 
over onder welke aanduiding (euralcode op basis van 
de Europese afvalstoffenlijst) de slurry geregistreerd 
dient te worden. Toen die duidelijkheid er eenmaal was, is 
aansluitend een vergunningprocedure doorlopen omdat 
de proeffase uitwees dat voor een goede handling 
meer manoeuvreerruimte gewenst is dan die op de 
oorspronkelijke locatie beschikbaar was. Het leidde 
tot de conclusie dat het daarom beter zou zijn om de 
geplande 3 reactoren op een andere interne locatie 
te realiseren. Interne verplaatsing vergde evenwel 
een aanvullende vergunningprocedure. Als gevolg van 
alle deze administratieve en vergunningtechnische 
werkzaamheden, werd de beoogde termijn niet gehaald. 
Tweede helft 2018 zal naar verwachting de eerste 
reactor worden geleverd en geïnstalleerd, waarna 
najaar 2018 daarmee ervaring op praktijkschaal kan 
worden opgedaan. Wanneer die reactor het gewenste 
resultaat blijkt op te leveren, kan de bouw van twee 
andere reactoren volgen. 

Oriëntatie op het drogen van deegwaren voor 
diervoederproductie
ARN onderzoekt samen met het bedrijf FeedValid of en 
zo ja, hoe deegwaren op te werken tot grondstof voor 
diervoeder. Als grondstof zou gebruik kunnen worden 
gemaakt van oud brood en vergelijkbare deegwaren. 
Om een houdbaar product op te leveren, dienen de 
grondstoffen echter eerst te worden gedroogd en te 
worden ontdaan van eventuele verpakkingsmaterialen. 
In 2017 is onderzocht of daarvoor warmte c.q. stoom 
van ARN kan worden gebruikt. Daaruit is gebleken 
dat een en ander mogelijk is en voor beide partijen tot 
een interessante en zeer duurzame businesscase kan 
leiden. In 2018 zullen betrokken partijen verder in overleg 
treden om tot een GO/NO GO-besluit te kunnen komen. 
Realisatie zou dan mogelijk in 2020 kunnen plaatsvinden. 

Vervanging toepassing van stortgas in een stortgas-
motor door toepassing in een industriële CV-ketel
ARN heeft in het verleden een tweetal stortgasmotoren 
in bedrijf gehad. Met beide motoren werd stortgas, 
afkomstig van de stortplaats, geconverteerd naar 
elektrische stroom. De afgelopen jaren is de hoeveelheid, 
maar met name ook de kwaliteit van het te verbranden 
stortgas dermate afgenomen, dat de stortgasmotoren 
buiten bedrijf moesten worden genomen Sindsdien is 
naar alternatieven gezocht om aan het vrijkomende 
stortgas toch een nuttige bestemming te kunnen geven.
Eind 2016 kon de keuze worden gemaakt voor een 
nuttige en duurzame toepassing van het vrijkomende 

stortgas in een industriële verwarmingsketel. De 
verbranding van stortgas levert nu heet water, dat in 
het interne warmtenet wordt gesuppleerd. Hierdoor 
hoeft er minder warmte uit het primaire productieproces 
(afvalverbranding) te worden gesuppleerd in het externe 
warmtenet. Met andere woorden: dankzij het stortgas 
kan nu met de beschikbare warmte van de AVI méér 
stroom worden geproduceerd dan anders – als gevolg 
van de warmtelevering - het geval zou zijn geweest. Per 
saldo draagt het stortgas nu bij aan optimalisering van 
de totale energiebalans van ARN.

Demodagen

Op 14 en 15 juni 2017 vonden de jaarlijkse BVOR-
Demodagen, met als thema ‘Groen als grondstof’ 
plaats. Deze keer op het ARN-terrein. Tijdens dergelijke 
tweejaarlijkse BVOR-Demodagen demonstreren 
exposanten de nieuwste machines die worden gebruikt 
bij het opwerken van groene reststromen tot biomassa- 
of compostproducten. Daarbij moet gedacht worden aan 
verkleiningsmachines, versnipperaars, omzetmachines, 
zeefmachines en windshifters.
Voor de bezoekers werden op beide dagen rondleidingen 
georganiseerd, waarbij zij de machines in actie konden 
zien en uitleg kregen. In een tijdelijke accommodatie op 
het terrein waren behalve de machineleveranciers ook 
vele andere exposanten aanwezig, die producten of 
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diensten leveren met een relatie naar de wereld van de 
groenafvalverwerking, zoals bedrijven die gespecialiseerd 
zijn in inspecties, certificeringen, weegbruggen en 
milieuadviezen, maar ook overheidsinstanties. De 
Demodagen zijn zeer druk bezocht en waren een groot 
success, waar met tevredenheid op teruggekeken wordt.

Voorbereiding stop voor Groot Onderhoud in 2018 
(GO 2018)
In de loop van 2017 is op zorgvuldige wijze de 
leverancier/hoofdaannemer voor de ombouw van 
het rooster en de bijbehorende hulpsystemen zoals 
het ‘onderframe’ (vultrechter, aandrijving, koeling, 
ontslakking, afvoersystemen) voor verbrandingslijn 
2 geselecteerd. De keuze is voornamelijk gebaseerd 
op de eenvoud en robuustheid van de uitvoering, de 
overzichtelijkheid van alle systemen en de door deze 
leverancier afgegeven (en bezochte) referenties. Dit 
geeft een goede basis voor verbrandingslijn 2 als het 
gaat om een goede beschikbaarheid, doorzet, goede 
operationele bedienbaarheid en lagere slijtage, waardoor 
op lange termijn naar verwachting op onderhoudskosten 
bespaard kan worden. 
Voor het 12 weken durende project is een uitgebreid 

draaiboek opgesteld dat wekelijks wordt geüpdatet naar 
de laatste stand van zaken. Het draaiboek geeft een 
goed inzicht in de totale scope van het project aan alle 
interne en externe deelnemers en voor het benoemen 
van verantwoordelijkheden. 
Al in 2017 werden kleinere voorbereidende werkzaam-
heden uitgevoerd, die anders tijdens het project gedaan 
zouden moeten worden. Dit om de doorlooptijd op die 
onderdelen te kunnen verkorten. Hierbij moet onder 
andere gedacht worden aan het omleggen van leidingen, 
het verwijderen van bordessen, het omzetten van 
trappen e.d. om een en ander toegankelijk te maken. De 
planning is erop gericht dat verbrandingslijn 2 na maart 
2018 gedurende een drietal maanden uit bedrijf zal zijn 
ten behoeve van de reguliere revisie en de ombouw van 
deze lijn. Omdat de installatie gedurende aan aantal 
maanden grotendeels buiten bedriif zal zijn, wordt tevens 
van de gelegenheid gebruikt gemaakt om ook alle kranen 
en kraanbanen aan een grondige revisie te onderwerpen.

Sorteren van de restfractie GHA van de milieustraat
Huishoudelijk restafval is afval dat wordt aangeboden 
door huishoudens nadat deelstromen aan de bron 
gescheiden zijn aangeboden of ingezameld. 
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Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) definieert huis-
houdelijk restafval als: 
• partijen fijn en grof huishoudelijk restafval (GHA) die 

aan huis als zodanig worden aangeboden;
• partijen fijn en grof huishoudelijk restafval die bij de 

inzameling (denk aan route-inzameling, het gebruik 
van [kraak]perswagens, etc.) door of namens de 
gemeente ontstaan;

• de restfractie (de bak ‘overig’ of ‘rest’ op de milieustraat) 
die resteert na gescheiden afgifte van componenten 
uit grof huishoudelijk afval op een gemeentelijke 
milieustraat;

• mengsels van componenten uit grof huishoudelijk 
afval die ontstaan op de milieustraat. 

Met GHA wordt meestal gerefereerd aan huisraad, 
meubilair en matrassen. Doordat dergelijk afval geregeld 
bij klussen rondom huis ontstaat (verhuizing, opschonen, 
kleine verbouwing) kan GHA ook andere materialen 
bevatten, bijvoorbeeld bouw- en sloopafval en groen 
afval.

GHA wordt soms nog (op afroep) aan huis opgehaald, 
maar meestal wordt het aangeboden op een milieustraat. 
Op een milieustraat vindt scheiding plaats door de 
brenger van het afval. Materialen als hout, metaal, textiel 
et cetera worden zodoende terug gewonnen. Het restant 
GHA komt terecht in de restfractie: een container met 
gemengd afval dat op de milieustraat niet meer (verder) 
is te scheiden.

Voor huishoudelijk afval inclusief de restfractie GHA bevat 
LAP3 een doelstelling voor het verhogen van het aandeel 
afvalscheiding (fijn en grof) huishoudelijk afval van 52% 
in 2014 naar minimaal 75% in 2020. Afvalscheiding heeft 
hier betrekking op zowel bron- als nascheiding. In de regel 
is een groot deel van de restfractie GHA via sortering 
te recyclen. 

Bij ARN wordt de restfractie GHA uit milieustraat en van 
route-inzameling grof voorgesorteerd, waarna de aldus 
verkregen deelstroom als potentieel herbruikbare stroom 
wordt afgevoerd naar een mechanische sorteerinstallatie 
elders. De niet herbruikbare componenten (van 
voorsortering én van die mechanische sortering elders) 
worden vervolgens bij ARN verwerkt.
De ervaring wijst uit dat de potentieel herbruikbare 
stroom uit de restfractie GHA voor 38-40% bestaat uit 
de volgende te hergebruiken of nuttig toe te passen 
componenten: 
* 12-15% B-hout (geverfd, gelamineerd);
* 7-13% zand; 
* 3-4% metalen; 
* 3-8% matrassen; 

* 2-5% tapijt; 
* 1-1,5% harde kunststoffen; 
* 0-0,5% gips/gasbeton; 
* 0,2-0,3% folie; 
* 0,2% papier. 

Reststoffen
Bij het verbrandingsproces en bij het daarna reinigen 
van de rookgassen blijven reststoffen over. De reststoffen 
van de verbranding van hoogcalorisch afval (bodemas) 
worden sinds 2017 in het kader van de Green-Deal AVI-
bodemassen grotendeels opgewerkt tot hoogwaardige 
bouwstoffen. De reststoffen van de rookgasreiniging 
betreffen enerzijds vliegas en anderzijds mengzouten, 
welke laatstgenoemde stroom overigens voor meer dan 
90% bestaat uit chemicaliën die worden ingezet voor 
het binden van milieubelastende componenten uit die 
rookgassen. De vliegas wordt na het ondergaan van een 
immobilisatieproces (ter voorkoming van uitloging) 
gestort op eigen stortplaats. De in de sproeidroger 
vrijkomende mengzouten worden voor nuttige 
toepassing afgevoerd naar elders.  

Burger
met grof HHA

Milieustraat Halen van grof HHAHout

Hout

Kunststoffen

Papier karton

Bouw- en sloopafval

Vlakglas

Etc.

Etc.

Restfractie

Residu

Sorteerbedrijf

Secundaire
brandstof

ARN

Naar: Eindrapport meer opbrengst uit grof huishoudelijk 
afval (I&M 2011)
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Bodemas
Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) beoogt 
meer afvalscheiding en minder restafval in 2020. In 
concreto is in dit kader een daling naar 100 kilo restafval 
per inwoner per jaar en een stijging naar 75% scheiding 
van huishoudelijk afval in 2020 als ambitie van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG en 
Rijkswaterstaat geformuleerd. Niet alleen maatregelen 
‘aan de voorkant’ dragen bij aan zo’n circulaire economie, 
maar ook maatregelen ‘aan de achterkant’. Daartoe is 
onder meer een Green Deal AEC  bodemassen gesloten. 
De ondertekenaars van de Green Deal, waaronder ARN, 
hebben zich verplicht om de bodemas zodanig te 
bewerken, dat vanaf 1 januari 2017 50% van hun 
bodemas als volwaardige bouwstof wordt ingezet. In 
2020 moeten alle bodemassen een zodanige bewerking 
ondergaan, dat de producten in zijn geheel aan de 
bouwstoffeneisen voldoen. Op deze wijze streeft de 
overheid er samen met de verbrandingssector naar, ook 
deze kringloop te sluiten.

Om aan deze doelstelling te voldoen heeft ARN in nauwe 
samenwerking met Remondis-dochter Remex opdracht 
gegeven aan Mineralz B.V. om de verbrandingsresten 
(bodemas; slakken) van ARN in haar nieuwe fabriek 
FORZ® Factory op de stortplaats De Zweekhorst te 
Zevenaar op te werken tot een volwaardige bouwstof. 
Dit product ontstaat door de unieke combinatie van 
een geoptimaliseerde terugwinning van waardevolle 
metalen zoals ijzer, aluminium en koper, gecombineerd 
met een verbeterd (was)reinigingsproces voor de 
minerale bestanddelen. Resultaat van die opwerking is 
een minerale grondstof die afgezet wordt als toeslagstof 
(zand- en grindvervanger) voor betonwarenproducten. 
Het unieke van dit procedé is dat deze betonproducten 
dezelfde kwaliteit hebben als de producten die gemaakt 
zijn van primaire grondstoffen. De ingebruikname van 
de nieuwe installatie benadrukt de circulaire ambities 

van de sector en van ARN in het bijzonder en biedt 
tevens in ARN deelnemende gemeentes de kans om 
op primaire grondstoffen te besparen, gelijktijdig 
een bijdrage te leveren aan het behalen van de 
duurzaamheidsdoelstellingen en aan het verduurzamen 
van de gemeentelijk infrastructuur. De samenwerking 
met Mineralz leidt ertoe dat met ingang van 1 oktober 
2016 alle bodemas van ARN een dergelijke bewerking 
al ondergaat die pas per 2020 was voorzien. ARN is van 
mening dat het als volwaardige grondstof hergebruiken 
van een groot deel van de geproduceerde bodemas 
als bijdrage meegerekend zou moeten worden in het 
realiseren van de VANG-doelstelling. ARN is hierin een 
van de koplopers in Nederland.

Vliegas/Reststoffenverwerkingsinstallatie
In 2017 heeft de gemodificeerde Reststoffenverwerkings-
installatie (RVI) naar tevredenheid gefunctioneerd. 
Daardoor is ARN voor de verwerking van AVI-vliegas 
niet afhankelijk gebleken van afzet aan derden. In de RVI 
wordt het vrijkomende vliegas uit de rookgasreiniging op 
een milieuverantwoorde wijze in de juiste verhoudingen 
gemengd tot een goed en veilig eindproduct (immobilisaat), 
wat daarna vervolgens veilig kan worden geborgen op 
de eigen stortplaats.

Rookgasreinigingszouten
Vanaf het moment dat de Nederlandse regelgeving 
het storten van uitloogbare zouten op Nederlandse 
stortplaatsen verbood (2009) heeft ARN deze 
residustroom afgevoerd naar Duitse zoutmijnen. 
Exploitanten van deze zoutcavernes kennen de 
verplichting om deze caverns te vullen met stoffen die 
in deze zoute omgeving thuis horen. In het bijzonder 
rookgasreinigingszouten voldoen aan die kwalificatie. 
Het opvullen van zoutcavernes geldt naar Europees recht 
als ‘nuttige toepassing’. Voor export ten behoeve van 
nuttige toepassing wordt exportontheffing verleend.
In de loop van 2017 werd door het Europese Hof van 
Justitie een uitspraak gedaan dat het vullen van een 
openlucht steengroeve in Italië niet als nuttige toepassing 
kan worden gezien en zeker niet wanneer dat met 
gevaarlijke afvalstoffen gebeurt. Niet verrassend, ware 
het niet dat de Nederlandse rijksoverheid het standpunt 
innam dat dit arrest van toepassing is – of althans naar 
haar mening zou moeten zijn – op alle plaatsen waar 
'vulling' van groeves aan de orde is, ongeacht of het 
dagbouw of mijnbouw betreft en ongeacht de kwalificatie 
van de materialen die na bewerking als vulmiddel 
worden gebruikt. Hiermee dreigt de toestemming van 
de Nederlandse overheid voor export ten behoeve van 
deze nuttige toepassing van dit materiaal mogelijk in 
het gedrang te komen.
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Milieuzaken
Voor de uitvoering van al onze activiteiten geldt het 
Bedrijfs Interne Milieuzorgsysteem (BIM) al sinds jaar en 
dag als stabiele basis. Aan de hand van BIM-procedures 
en -instructies verrichten onze medewerkers, maar ook 
die van onze contractors, hun werkzaamheden binnen 
ons bedrijf. De ‘Intentieverklaring milieu en duurzaamheid’ 
is daarmee een belangrijk richtinggevend kader voor al 
onze activiteiten.
Halfjaarlijks beoordelen externe auditors of wij op alle 
aspecten van het milieuzorgsysteem voldoen aan de 
maatstaven van ISO 14001. Jaarlijks worden de milieu-  
en veiligheidsprogramma’s geëvalueerd, waar nodig 
geactualiseerd en wordt gestreefd naar permanente 
verbeteringen.
Het systeem wordt in de loop van 2018 naar aanleiding 

van een actualisatie van ISO 14001 verbreed, waarna 
nog meer managementgerelateerde aspecten in het 
systeem zullen worden geïntegreerd.

Emissies naar de lucht
De Nederlandse overheid stelt terecht strenge eisen 
aan de maximaal toegestane emissies. De rookgassen 
die bij het verbranden van afval ontstaan, worden in 
onze uitgebreide rookgasreinigingsinstallaties intensief 
gereinigd om emissies van milieubelastende stoffen 
tot een minimum te beperken. De hierna opgenomen 
emissie-overzichten van beide verbrandingslijnen tonen 
duidelijk aan dat de concentraties van onze emissies onder 
de normen blijven. Dit is overigens al vele jaren het geval.
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Concentraties verbrandingslijn 1

Parameter
Eenheid (mg/m3) Wk 12 Wk 26 Wk 40 Wk 49

Toets aan  
Activiteitenbesluit

Concentraties op basis van continumetingen

Stof 1 1 1 1 reeks: “<” voldoet

NH3 1 1 1 1 reeks: “<” voldoet

HCl 1 1 1 1 reeks: “<” voldoet

HF 0,1 0,05 0,05 0,05 reeks: “<” voldoet

CO 9 7 8 9 voldoet

Ctotaal 2 2 2 2 reeks: “<” voldoet

SOx 2 2 2 2 reeks: “<” voldoet

NOx 62 82 69 72 voldoet

Concentraties op basis van incidentele metingen

Zware metalen <0,02 <0,02 0,062 <0,02 voldoet

Cd + Tl 0,004 0,004 0,004 0,004 reeks: “<” voldoet

Hg 0,001 0,001 0,001 0,001 voldoet

PCDD/PCDF TEQ ng/m3 0,01 -- 0,01 -- reeks: “<” voldoet

Concentraties verbrandingslijn 2

Parameter Wk 12 Wk 26 Wk 40  Wk 46
Toets aan  

Activiteitenbesluit

Concentraties op basis van continumetingen

Stof 1 1 1 1 reeks: “<” voldoet

NH3 1 1 1 1 reeks: “<” voldoet

HCl 1 1 1 1 reeks: “<” voldoet

HF 0,1 0,05 0,05 0,05 reeks: “<” voldoet

CO 9 8 7 9 voldoet

Ctotaal 2 2 2 2 reeks: “<” voldoet

SOx 2 1 2 2 reeks: “<” voldoet

NOx 62 82 69 72 voldoet

Concentraties op basis van incidentele metingen

Zware metalen 0,02 0,02 0,02 0,02 reeks: “<” voldoet

Cd + Tl 0,004 0,004 0,004 0,004 reeks: “<” voldoet

Hg 0,001 0,002 0,001 0,001 voldoet

PCDD/PCDF TEQ ng/m3 0,01 -- 0,01 -- reeks: “<” voldoet

1  ARN meet de concentraties van deze parameters continu. Tijdens de aangegeven weken werd door een externe meetdienst 
geverifieerd of de ARN-meetresultaten overeenkomen met hun waarnemingen. Deze verificatie wees uit dat dat zo is.

2 De concentratienorm voor de som aan zware metalen (exclusief cadmium en thallium) bedraagt 0,5 mg/m3.
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Emissies op jaarvrachtniveau 
Op grond van het European Pollutant Release Transfer 
Register (E-PRTR) zijn bepaalde typen industriële bedrijven 
verplicht om jaarlijks hun emissies op jaarvrachtniveau 
te rapporteren. Die rapportageplicht ontstaat indien er 
sprake is van overschrijding van voor die stof vastgestelde 
drempelwaarde. Verbrandingsinstallaties behoren tot de 
categorie bedrijven waarop E-PRTR van toepassing is. 
In 2009 is de E-PRTR-verplichting in de Nederlandse 
regelgeving geïntegreerd met het milieujaarverslag tot 
één rapportageregime: het integraal (PRTR) verslag. 
Dit verslag is gebaseerd op de E-PRTR-verordening en 
is aangevuld met essentiële elementen uit het Besluit 
Milieujaarverslaglegging milieubeheer. Zo is een reeks 
aan parameters ontstaan (onder andere methaan, 
koolmonoxide, kooldioxide, fluorkoolwaterstoffen, 
ammoniak, stikstofoxiden, zwaveloxiden, zware metalen) 
die gericht is op de stoffen waarvoor ARN de toets aan 

de drempelwaarden uitvoert. De voor ARN relevante 
parameters en hun drempelwaarden zijn opgenomen 
in het Milieujaarverslag 2017. Dat verslag staat op onze 
website onder ‘Duurzaamheid ‘.

Het voorgaande betreft louter een rapportageplicht. 
In de Wm-revisievergunning van 2010 is voor beide 
verbrandingslijnen daarnaast voor diverse parameters 
bepaald welke maximale jaarvracht via de schoorstenen 
mag worden uitgestoten.

Overzicht vrachtnormen
In het onderstaande overzicht ‘Vrachtnormen’ zijn de 
emissies naar de lucht gekwantificeerd weergegeven, 
waarvoor een jaarvrachtlimiet in de vergunning is 
opgenomen. 

Vrachtnormen

    Lijn 1  Lijn 2

   Jaar Jaar Norm Jaar Jaar Norm

  waarde 2017 2016   2017 2016  

CO kg/jaar 3050 1708 22000 1678 2390 53400

CxHy kg/jaar 0 0 3700 0 0 8900

HCl kg/jaar 0 0 3700 0 0 8900

NH3 kg/jaar 0 0 3700 0 0 8900

SO2 kg/jaar 0 0 14700 0 0 35600

Stof kg/jaar 0 0 1500 0 0 3600

Cd/Tl kg/jaar 0 0 3 0 0 7

HF kg/jaar 0 0 400 0 0 900

Hg kg/jaar 0 0 1,5 0 0 3,5

PCDD/PCDF mg/jaar 0 0 25 0 0 55

som ZM kg/jaar 4 0 15 0 0 35

Nb. In de rekenmethodiek is opgenomen dat berekende waarden beneden een bepaald niveau op ‘0’ mogen worden gesteld.
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C02-footprint
Het verbranden van afval 
leidt tot CO2-uitstoot. 
Anderzijds dragen andere 
groene activiteiten van 
ARN bij aan vermindering 
van CO2-uitstoot. Al eerder droeg ARN substantieel bij 
aan een CO2-reductieprogramma dat de afgelopen jaren 
in de regio Nijmegen ter uitvoering van het Nijmeegs 
Energie Convenant (NEC) door een aantal partijen was 
geïnitieerd.
Deze historie gaf alle reden om in 2017 de actuele CO2-
footprint in beeld te brengen en wel op zodanige wijze 
dat deze rekenexercitie jaarlijks eenvoudig te herhalen 
zou zijn, om aldus ook bedrijfsontwikkelingen in de tijd 
inzichtelijk te maken. Aan een extern adviesbureau werd 
opdracht verleend om een dergelijke rekentool op ARN-
Ieest geschoeid te ontwikkelen. De resultaten van die 
exercitie werden bij het financieel jaarverslag 2016 
gevoegd. De intentie was om die rekenexercitie in 2018 te 
herhalen. Die intentie is door nieuwe ontwikkelingen met 
betrekking tot CO2-handel, -boekhouding en -beprijzing 
inmiddels achterhaald. Er is momenteel namelijk veel 
discussie over het beprijzen, via belastingen of heffingen 
van CO2. In het regeerakkoord is hiertoe een zinsnede 
opgenomen waarin aangekondigd wordt dat vanaf 
2020 met een (beperkte) CO2-belasting wordt gestart, 
oplopend naar 2030. Er is een Greendeal Nationale 
CO2-handel gesloten en door het land bestaan er 
initiatieven voor lokale en regionale klimaatfondsen. Het 
thema zal in de onderhandelingen voor een Klimaat- en 
Energieakkoord zeker aan de orde komen.
De klimaatopgave vraagt om structurele veranderingen 
in onze economie. Een van die veranderingen betreft 
de prijs van CO2. In het kader van het Gelders Energie 
Akkoord wordt sinds kort gesteld: “Een CO2-heffing is 
dus het meest logische en effectieve instrument en we 
weten ook dat deze heffing rond de 100 euro/ton zal 
moeten zijn. De vervuiler betaalt. Er is een absoluut ethisch 
en normatief kader dat, zeker met het (h)erkennen van de 
ernst van klimaatverandering, deze keuze logisch maakt. 
Immers, dan wentelen we de effecten van de door ons 
genoten welvaart niet af op onze kinderen en kleinkinderen.” 

De provincie ventileert in dit verband de mogelijkheid 
om het bedrijfsleven de verplichting op te leggen om 
een CO2-(schaduw)boekhouding bij te gaan houden, 
als bron van informatie en voor het maken van keuzen 
bij investeringsbeleid. In dit verband wordt de CO2-
prestatieladder (SKAO) genoemd.
Het voorgaande heeft ARN doen besluiten om in 
2018 niet een vervolg te geven aan het op haar eigen 
wijze presenteren van een CO2-footprint, maar de 
beleidsontwikkelingen en de wijze van registratie op 
dit vlak, zowel op landelijk als op provincial niveau, 
nauwgezet te volgen en daar waar mogelijk of nodig 
daarop tijdig te anticiperen.

Geur en geluid
Mede met het oog op onze omgeving en onze omwonenden 
is het van belang om geuroverlast zoveel mogelijk te 
voorkomen. Omdat steeds meer gemeenten ervoor 
kiezen om de frequentie van inzameling van restafval 
en gft drastisch te verlagen, neemt de geurbelasting van 
het aangevoerde afval aantoonbaar toe en de kwaliteit 
verder af. De aangevoerde afvalstoffen worden door 
ARN zoveel mogelijk gelost en op- en overgeslagen 
in afgesloten ruimten, om zo nodig ongewenste 
geur- en stofuittreding te voorkomen. Ook bij andere 
werkprocessen wordt scherp gelet op het zoveel 
mogelijk voorkomen van geuroverlast. Om overlast in 
een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken, worden 
frequent geurrondes langs ten minste twaalf vaste 
waarnemingspunten gedaan. lndien daar aanleiding 
toe is, worden ook extra controles uitgevoerd. In 2017 
zijn 219 geurrondes gehouden tegen 208 in 2016. In het 
verslagjaar 2017 zijn 2 geurklachten ontvangen, tegen 5 
in 2016. Van de geurklachten In 2017 is er 1 als terecht 
gekwalificeerd. Er zijn geen geluidsklachten ontvangen. 

Elke klacht die wordt gemeld, wordt onmiddellijk 
onderzocht en de resultaten daarvan worden 
teruggemeld aan degene die de klacht heeft ingediend. 
Wij vinden het van belang dat mogelijke klachten in een 
zo vroeg mogelijk stadium bij ons worden gemeld, zodat 
wij hier zo snel mogelijk en adequaat op kunnen reageren.
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Vooruitblik
Verwachtingen exploitatie 2018
De installaties van ARN worden geëxploiteerd aan de 
hand van een afvalstoffenstroom-matrix (afvaltypen, 
poorttarieven, hoeveelheden, capaciteiten). Uitgangspunt 
is een optimale benutting van de capaciteit van alle 
installaties (o.a. verbrandingsinstallatie en vergistings-/
composteringsinstallatie) en een optimale benutting van 
de aanwezige infrastructuur, waarbij het uitgangspunt 
is dat dit niet ten koste mag gaan van de bestaande 
beschikbaarheid en doorzetten van de reeds opgestelde 
installaties. De verwerkingstarieven hebben de afgelopen 
jaren onder druk gestaan. De afvalverbrandingsmarkt 
is inmiddels flink aangetrokken waardoor alle AVI’s 
op vollast kunnen draaien, onder meer vanwege de 
buitenlandse import van brandbaar afval (veelal RDF), 
waardoor mede de noodzakelijke tariefverbeteringen 
mogelijk zijn geworden.

Het jaar 2018 zal gedurende de maanden maart 
tot juni in het teken staan van een grote revisie van 
verbrandingslijn 2.

Vierde kwartaal 2018 zal de eerste reactor op 
praktijkschaal voor de recycling van babyluiers, 
incontinentiemateriaal en rioolwaterzuiveringsslib in 
bedrijf worden gesteld.

Tenslotte
De directie verklaart zich verantwoordelijk voor de inhoud 
van dit verslag en acht het verslaggevingsbeleid van 
de organisatie en de gehanteerde criteria toereikend. 
Voorts is de directie van oordeel dat alle informatie die 
naar haar mening van materieel belang is voor de lezers 
in het verslag is opgenomen.

Weurt, 27 juni 2018

Gerard van Gorkum, algemeen directeur 
Gerd Terbeck, directeur
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PROFIT
Zie de navolgende jaarrekening.
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JA ARREKENING 2017



BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in euro’s)

ACTIVA
2017 2016

Vaste activa

Materiële vaste activa: (1)

Terrein 12.326.329 213.414

Bedrijfsgebouwen / inrichting terreinen 16.027.941 16.908.335

Machines en installaties 30.147.817 34.109.271

Inrichting stortplaats 100.826 133.607

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.064.362 2.570.523
Materiële vaste activa in uitvoering en 
vooruitbetalingen 1.302.208 632.869

61.969.483 54.568.019

Financiële vaste activa:

Deelnemingen (2)

ARN Consulting BV 58.968 59.038

GRAN BV 23.153 22.921

Latente vennootschapsbelasting (3) 981.035 1.168.094

1.063.156 1.250.053

Vlottende activa:

Voorraden (4) 1.058.606 1.031.174

Debiteuren (5) 4.299.417 3.228.311

Vordering op verbonden partijen (5) 344.680 818.689

Kortlopende vorderingen en overlopende activa (6) 2.158.561 1.580.793

Liquide middelen (7) 13.217.502 9.967.561

21.078.766 16.626.528

84.111.405 72.444.600
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PASSIVA
2017 2016

Eigen vermogen:

Gestort kapitaal (8) 4.540.000 4.540.000

Algemene reserve (9) 13.053.381 12.540.897

Resultaat lopend boekjaar (10)  946.763 512.483

  18.540.144 17.593.380

Voorzieningen: (11)

Voorziening eindafwerking en nazorg 17.141.155 16.770.461

Voorziening groot onderhoud 12.141.493 11.205.050

Voorzieningen (overig) 747.796 289.639

  30.030.444 28.260.150

Langlopende schulden: (12)   21.588.742 14.200.000

Kortlopende schulden en overlopende passiva:

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar (13) 4.487.181 4.050.000

Belastingen en sociale lasten (14) 829.778 694.386

Crediteuren 3.623.055 3.240.455

Schulden aan verbonden partijen 932.616 461.056

Overige schulden en overlopende passiva (15) 4.079.445 3.945.173

 13.952.075 12.391.070

 84.111.405 72.444.600
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017
(alle bedragen zijn in euro’s)

2017 2016

Bruto-omzet 39.682.047 38.033.754

Inkoopkosten uitruil en inkoop afval 1.346.287 1.177.993

Netto-omzet (15) 38.335.760 36.855.761

Lonen en salarissen 6.039.041 5.815.967
Sociale lasten en pensioenlasten (16) 2.461.427 1.807.193
Afschrijvingen materiële vaste activa 6.300.081 6.381.975
Overige bedrijfskosten (17) 21.435.198 21.538.330
Som der bedrijfskosten 36.235.747 35.543.465

  
Bedrijfsresultaat 2.100.013 1.312.296

Aandeel in resultaat deelnemingen 161 -10.873

Rente- en financieringskosten en -baten (18) -966.352 -714.480
  

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 1.133.822 586.943

Vennootschapsbelasting (19) -187.059 -74.460
  

Resultaat na belastingen 946.763 512.483
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KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. (alle bedragen zijn in euro’s)

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 2.100.013 1.312.296

 
Aanpassing voor:
Afschrijvingen 6.300.081 6.381.975
(Afname) / Dotatie voorzieningen 1.770.294 641.010

Verandering in het werkkapitaal:
Toe-(Af)name voorraden -27.432 -389.136
Toe-(Af)name debiteuren -597.097 -474.122
Toe-(Af)name vorderingen en overlopende activa -577.768 -477.491

Toe-(Af)name kortlopende schulden
Schulden overigen 1.165.870 1.678.837

8.033.947 7.361.073

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.133.960 8.673.369

Rente- en financieringsuitgaven en -inkomsten -1.008.396 -756.525
-1.008.396 -756.525

Kasstroom uit operationele activiteiten 9.125.564 7.916.844

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -13.947.939 -1.336.081
Desinvesteringen in materiële vaste activa 246.393 356.756
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -13.701.546 -979.325

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 7.825.923 -2.450.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 7.825.923 -2.450.000

  

Mutatie in liquide middelen 3.249.941 4.487.519
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ALGEMEEN
ARN B.V. is gevestigd aan de Nieuwe Pieckelaan 1 te Weurt. ARN B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 10148306. ARN B.V. is actief op het gebied van afvalverwerking, energieopwekking en recycling.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 BW alsmede de stellige uitspraken van 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), uitgegeven 
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling 
van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij 
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar 
zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening vormt de directie van ARN 
B.V. zich verschillende oordelen en maakt schattingen 
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien dit voor het geven van het 
in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, 
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de 
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire 
financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), 
als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
wordt de reële waarde van het betreffende instrument 
toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het 
financiële instrument niet in de balans is opgenomen 
wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de 
toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten 
en verplichtingen’. 

Primaire financiële instrumenten
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten 
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet 
beursgenoteerd is worden tegen kostprijs opgenomen. 
Indien per balansdatum de reële waarde lager is dan de 
kostprijs dan wel negatief is, wordt het derivaat ten laste 
van de winst-en-verliesrekening afgewaardeerd naar de 
lagere reële waarde, tenzij kostprijshedge-accounting 
wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële 
waarde wordt het effect van lopende rente buiten 
beschouwing gelaten. 

De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële 
waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst-
en-verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten 
echter voor hedge accounting in aanmerking komen en 
hedge accounting wordt toegepast is de verwerking 
van deze winst of verlies afhankelijk van de aard van 
de afdekking. 

De vennootschap past hedge accounting toe op basis 
van generieke documentatie.

De vennootschap documenteert de wijze waarop 
de hedgerelaties passen in de doelstellingen van het 
risicobeheer, de hedgestrategie en de verwachting 
aangaande de effectiviteit van de hedge. 

Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn 
toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt 
tegen kostprijs gewaardeerd. Op iedere balansdatum 
wordt bepaald of er een indicatie is voor ineffectiviteit 
door de kritische kenmerken van het hedge-instrument 
te vergelijken met de kritische kenmerken van de 
afgedekte positie. In het geval dat de kritische kenmerken 
van het hedge-instrument en de kritische kenmerken 
van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn, is 
dit een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief 
deel bevat. In dat geval wordt een kwantitatieve 
ineffectiviteitsmeting uitgevoerd door het vergelijken 
van de cumulatieve verandering van de reële waarde van 
het hedge-instrument met de cumulatieve verandering 
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van de reële waarde van de afgedekte positie sinds het 
aanwijzen van de hedgerelatie. Ineffectiviteit wordt in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt indien en voor zover 
uit de kwantitatieve ineffectiviteitsmeting (cumulatief) 
een verlies blijkt.

Valutaomrekening
De jaarrekening luidt in euro’s, hetgeen de functionele en 
presentatievaluta van de vennootschap is. Een transactie 
in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de functionele valutakoers op 
transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde 
valuta worden omgerekend tegen de functionele 
valutakoers op de balansdatum. Niet-monetaire 
balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd 

op historische kosten, worden omgerekend tegen 
de functionele valutakoers op transactiedatum. 
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan 
wel de omrekening van monetaire posten in vreemde 
valuta, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Schattingswijziging
Met ingang van 1 januari 2017 heeft een 
schattingswijziging plaatsgevonden inzake de levensduur 
van de shovels. De afschrijvingstermijn is aangepast van 
10 jaar naar 5 jaar. Als gevolg van de schattingswijziging 
is het resultaat over 2017 circa € 292.000 lager dan op 
basis van de in het voorgaand verslagjaar gehanteerde 
grondslag.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op 
aanschaffingskosten, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur 
en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de aanschaffingskosten, rekening houdend met 
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen 
wordt niet afgeschreven. Voor kosten van periodiek 
groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. 
Deze voorziening is opgenomen onder de overige 
voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd 
tegen vervaardigingsprijs en indien van toepassing 
verminderd met bijzondere waardeverminderingen. 
De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, 
directe arbeidskosten en een toerekenbaar deel van 
de indirecte productiekosten.

Financiële vaste activa
Deelnemingen 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 ARN B.V. 
Dit betreft het 100% belang in ARN-Consulting B.V. 
te Nijmegen en een 25% belang in GRAN B.V. eveneens 
te Nijmegen. Beide ondernemingen zijn gewaardeerd 
tegen de netto vermogenswaarde. 

Latente vennootschapsbelasting
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een 
latente belastingpost opgenomen. Voor alle verrekenbare 
tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse 
verliescompensatie wordt een latente belastingvordering 
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er 
fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. 
De waardering van latente belastingverplichtingen en 
-vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen 
van de door de vennootschap, per balansdatum, 
voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van 
activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. 
De latente belastingverplichtingen en -vorderingen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
De (niet-)latente belastingvorderingen en -verplichtingen 
worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene 
voorwaarden voor saldering. 

Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door 
individuele beoordeling van de voorraden en hiervoor 
wordt een voorziening voor incourantie gevormd.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan 
de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen:
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, 
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen 
waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden 
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te 
schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald 
door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen 
per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders 
vermeld.

Voorzieningen voor personeelsbeloningen:
De vennootschap heeft ten behoeve van de 
pensioenvoorziening van haar medewerkers een 
middelloonregeling en beschikt verder over twee 
eindloonregelingen. Deze regelingen worden gefinancierd 
door afdrachten aan de pensioenverzekeraar.

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 leiden tot lasten voor 
de vennootschap en worden in de balans opgenomen 
in een voorziening. Bij de eindloonregelingen wordt een 
verplichting (voorziening) voor (coming) backservice 
opgenomen indien toekomstige salarisverhogingen op 
balansdatum reeds zijn toegezegd.

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen 
ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-
verliesrekening.

Naast de verschuldigde premie per balansdatum 
heeft ARN B.V. nog de volgende verplichtingen aan de 
pensioenuitvoerder:
- backserviceverplichting als gevolg van eindloon-

regelingen;
- toeslagverplichting voor de actieve deelnemers als 

gevolg van een indexatieverplichting.

Voor bovenstaande verplichtingen zijn per balansdatum 
voorzieningen gevormd. De indexatiepercentages 
bedragen per balansdatum 0,93% voor de actieve 
deelnemers.

Daarnaast heeft de vennootschap een voorziening voor 
overige langlopende personeelsbeloningen. Deze maken 
deel uit van het beloningspakket, zoals beloningen 
wegens jubilea, tijdelijk verlof en dergelijke, met een 
langlopend karakter. Hierbij is sprake van opbouw 
van rechten. De opgenomen verplichting is de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen.

Eindafwerking en nazorg
De Wet Milieubeheer stelt eisen aan de afdekking en 
eindafwerking van de stortplaats. Ter dekking van de 
daaraan verbonden kosten wordt een “Voorziening 
eindafwerking stortplaats” gevormd. De toevoeging aan 
deze voorziening geschiedt op basis van een bedrag 
per gestorte ton afval, welk bedrag is berekend aan de 
hand van de totaal verwachte kosten van eindafwerking 
en het aantal tonnen afval dat gedurende de totale 
gebruiksduur van de stortplaats naar verwachting 
gestort zal worden. Aan deze voorziening worden 
onttrokken de kosten voor de eindafwerkingen, welke 
gedurende de totale gebruiksduur van de stortplaats 
in fasen plaatsvinden. Een voorziening is gevormd voor 
de noodzakelijke kosten van nazorg en controle met 
het doel om ook op langere termijn (na sluiting van de 
stortplaats) ongewenste emissie van stoffen in het milieu 
te voorkomen. De toevoeging aan deze “Voorziening 
nazorg” geschiedde op basis van een bedrag per gestorte 
ton afval. In 1998 is door het Rijk de verantwoordelijkheid 
voor de nazorg van stortplaatsen overgedragen aan de 
provincie. De bekostiging van die nazorg vindt plaats 
uit heffingen opgelegd aan de exploitanten van de 
stortplaatsen. De vennootschap volgt daarbij het per 
1 januari 2013 vastgestelde doelvermogen dat conform 
het vigerende nazorgplan met toepassing van de door 
de Provincie Gelderland vastgestelde rekenrente is 
berekend.

Groot onderhoud
De bij een afvalverwerkingsproces niet uit te sluiten doch 
in tijd onvoorspelbaar voorkomende grote reparaties 
alsmede de binnen een aantal jaren terugkerende 
revisiebeurten kunnen tot ernstige verstoringen in het 
kostenpatroon leiden. Voor deze (mogelijke) extra kosten 
uit dien hoofde wordt een voorziening “(Egalisatie) Groot 
Onderhoud” gevormd. De voorziening wordt bepaald 
op basis van de te verwachten kosten over een reeks 
jaren. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van 
deze voorziening gebracht.
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Langlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Deze schulden hebben een looptijd langer 
dan één jaar. 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTATENBEPALING

Netto-omzet
Netto-omzet betreft de aan derden in rekening 
gebrachte bedragen (onder aftrek van kortingen, 
afvalstoffenbelasting en exclusief omzetbelasting) 
uit hoofde van de in het verslagjaar aangevoerde 
hoeveelheid afval en geleverde producten en onder aftrek 
van de afgevoerde hoeveelheid afval. In de netto omzet 
is niet begrepen de aangevoerde hoeveelheid afval die in 
de tussenopslag is geplaatst. De aan derden in rekening 
gebrachte bedragen hierover zijn verantwoord onder 
de post vooruitontvangen bedragen onder de overige 
schulden en overlopende passiva.

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen
Bedrijfsgebouwen, alsmede de daarbij behorende 
terreinaanleg, worden in 25 jaar afgeschreven. Machines 
en installaties worden afgeschreven in perioden, variërend 
van 5 tot 25 jaar. De inrichting van de stortplaats wordt 
afgeschreven in perioden, variërend van 10 tot 20 jaar. 
Andere vaste bedrijfsmiddelen in perioden variërend 
van 3 tot 10 jaar.

Rentebaten en -lasten
Als rentebaten worden verantwoord, de aan het 
verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen 
rente uit hoofde van aan derden verstrekte leningen 
en uitstaande deposito’s en banksaldi. Als rentelasten 
worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te 
rekenen betaalde c.q. verschuldigde rente uit hoofde 
van leningen van derden.

Grondslag voor resultaat deelnemingen
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 
de deelneming. Dit resultaat wordt bepaald op basis van 
de bij ARN B.V. geldende grondslagen voor waardering 
en resultaatbepaling.

Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het 
geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, 
waarbij rekening wordt gehouden met permanente 
verschillen tussen de winstberekening volgens de 
jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij 
actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts 
worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan 
waarschijnlijk is.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld 
volgens de indirecte methode. De geldmiddelen 
in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide 
middelen. Kasstromen in vreemde valuta’s worden 
omgerekend tegen een geschatte gemiddelde 
koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden 
afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. 

Winstbelastingen, ontvangen interest en betaalde 
interest worden opgenomen onder de kasstroom 
uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden 
worden opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de eigen 
aandelen wordt opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten.

37



NADERE TOELICHTING BALANSPOSTEN
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt (bedragen in euro’s):

Materiële vaste activa (1)

totaal terreinen

bedrijfs gebouwen 
en inrichting 

terreinen
machines en 

installaties
inrichting 

stortplaats
andere vaste 

bedrijfs middelen

Materiële 
vaste activa in 

uitvoering en 
vooruit betalingen

Aanschafkosten stand 
31-12-2016 272.857.356 213.414 65.255.510 181.396.108 14.974.802 10.384.653 632.869

Investeringen 2017 13.947.938 12.112.915 259.292 188.224 0 156.799 1.230.708

Overboekingen 2017 0 0 0 184.276 0 214.038 -398.314

Desinvesteringen 2017 -258.893 0 0 -83.338 0 -12.500 -163.055

Aanschafkosten stand 
31-12-2017 286.546.401 12.326.329 65.514.802 181.685.270 14.974.802 10.742.990 1.302.208

Afschrijvingen stand incl. 
impairment 31-12-2016 218.289.337 0 48.347.175 147.286.837 14.841.195 7.814.130 0

Afschrijvingen 2017 6.300.081 0 1.139.686 4.250.616 32.781 876.998 0

Desinvesteringen 2017 -12.500 0 0 0 0 -12.500 0

Afschrijvingen stand incl. 
impairment 31-12-2017 224.576.918 0 49.486.861 151.537.453 14.873.976 8.678.628 0

Boekwaarde 31-12-2017 61.969.483 12.326.329 16.027.941 30.147.817 100.826 2.064.362 1.302.208

ARN heeft haar materiële vaste activa gewaardeerd tegen historische kostprijs. In verband met de verwerkte 
impairments in het verleden, is de huidige boekwaarde nagenoeg gelijk aan de actuele waarde ultimo 2017.
 
Afschrijvingspercentages bedrijfsgebouwen en daarbij behorende terreinaanleg 4%;
Machines en installaties van 4% tot 20%;
Inrichting stortplaats overwegend 10%;
Andere vaste bedrijfsmiddelen variënd van 10% tot 33%.
Op het terrein wordt niet afgeschreven.
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Financiële vaste activa (alle bedragen zijn in euro’s) 31-12-2017 31-12-2016
Deelnemingen (2)

ARN Consulting BV (100%)
Boekwaarde vorig boekjaar 59.038 59.107
Resultaat boekjaar -71 -69
Boekwaarde per 31 december 58.968 59.038

Op grond van artikel 2:407 lid 1 sub a BW is consolidatie van deze vennootschap 
achterwege gebleven.

GRAN BV (25%)
Boekwaarde vorig boekjaar 22.921 33.725
Aandeel in het resultaat boekjaar 232 -10.804
Boekwaarde per 31 december 23.153 22.921

Latente vennootschapsbelasting (3) 981.035 1.168.094

De post met betrekking tot vennootschapsbelasting onder de (latente) vorderingen 
betreft het saldo van de beschikbare voorwaartse verliescompensatie, de tijdelijke 
verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van materiële vaste 
activa, de voorziening nazorg, de voorziening groot onderhoud en de voorziening 
voor pensioenverplichtingen. De latente vordering is opgenomen tegen 25%.
Deze post heeft overwegend een looptijd van langer dan één jaar.

Vlottende activa
Voorraden
Voorraad 1.809.935 1.700.583
Voorziening incourantie -751.329 -669.409
Voorraden (4) 1.058.606 1.031.174

Debiteuren nominale waarde 4.299.417 3.399.854
Vordering op verbonden partijen 344.680 818.689
Voorziening oninbaarheid 0 -171.543
Debiteuren (5) 4.644.097 4.047.000

Op de vordering op verbonden partijen wordt geen rente geheven. Zekerheden 
zijn niet gesteld. Aflossingsschema is niet overeengekomen.

Kortlopende vorderingen en overlopende activa (6)
Vorderingen 696.659 704.791
Overlopende activa 1.461.902 876.002
Kortlopende vorderingen en overlopende activa 2.158.561 1.580.793

De overige posten genoemd onder de kortlopende vorderingen en overlopende 
activa hebben een looptijd van korter dan één jaar.
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Vlottende activa: (vervolg) (alle bedragen zijn in euro’s) 31-12-2017 31-12-2016
Liquide middelen (7)
De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:
Kas 8.996 2.563
Banken rekening-courant 679.251 1.466.630
Banken spaarrekening 12.529.255 8.498.368
Liquide middelen 13.217.502 9.967.561

De liquide middelen staan, met uitzondering van de afdekking van de afgegeven 
bankgaranties, geheel ter vrije beschikking. ARN BV kan tevens beschikken over 
een krediet in rekening-courant van € 5.000.000. De afgegeven bankgaranties 
bedragen € 200.000.

Totaal vlottende activa 21.078.766 16.626.528

Eigen vermogen (alle bedragen zijn in euro’s)
Gestort kapitaal, stand per 31 december 2017 (8)

aandelen gestort
Milieusamenwerking Afvalverwijdering
Regio Nijmegen (MARN) 3.750 100% 1.702.500
Gemeenschappelijke Regeling 
Regio De Vallei 1.176 100% 533.904
Regio Rivierenland 588 100% 266.952
Door de rechtspersoon gehouden eigen aandelen 490 100% 222.460
REMONDIS Nederland B.V. 3.996 100% 1.814.184

10.000 4.540.000

Algemene reserve (9) 2017 2016

Stand vorig boekjaar 12.540.898 11.899.871
Uit te keren dividend 0 0
Resultaat boekjaar 512.483 641.026
Stand per 31 december 13.053.381 12.540.897

Resultaat lopend boekjaar (10) 2017 2016

Stand vorig boekjaar 512.483 641.026
Af: naar algemene reserve (uit resultaatbestemming) -512.483 -641.026
Af: uit te keren dividend 0 0
Bij: toevoeging resultaat boekjaar na belasting 946.763 512.483
Resultaat lopend boekjaar na belastingen en vóór winstverdeling 946.763 512.483

Totaal eigen vermogen 18.540.144 17.593.380
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Voorzieningen (11) (alle bedragen zijn in euro’s) 31-12-2017 31-12-2016
Voorziening eindafwerking en nazorg 17.141.155 16.770.461
Voorziening groot onderhoud 12.141.493 11.205.050
Voorziening pensioenverplichtingen 551.000 118.000
Voorziening overige langlopende personeelsbeloningen 196.796 166.639

30.030.444 28.260.150

2017 2016
Voorziening eindafwerking en nazorg
Stand per 1 januari 16.770.461 15.898.242
Toevoeging ten laste van resultaat 501.399 901.657

17.271.860 16.799.899
Af: onttrekking ten laste van voorziening -130.705 -29.438
Stand per 31 december 17.141.155 16.770.461

Van de voorziening eindafwerking en nazorg is:
Kortlopend deel 250.000 1.055.000
Langlopend deel 16.891.155 15.715.461
Totaal 17.141.155 16.770.461

Voor de verwachte kosten van de eindafwerking van de stortplaats is een voorziening gevormd. 
Dotaties vinden plaats op basis van gestorte tonnen alsmede op basis van begrote kosten per m².
Door de provincie is de voorlopige aanslag Nazorgheffing stortplaatsen Gelderland 1999 middels de herziene 
voorlopige aanslag 2013 vastgesteld op € 9.243.683. De vervaldagen zijn verdeeld over 30 jaarlijkse termijnen 
tot en met de geschatte sluiting van de stortplaats op 1 april 2029. Met de provincie is overeengekomen 
de voorlopige aanslag te verdelen in de historisch tot en met 1999 gestorte tonnen, waarover volgens een 
vastgelegd schema tot en met 2025 jaarlijks afdracht zal plaatsvinden. Door middel van de reservering van het 
bedrag van de contante waarde is hierin voorzien.
Aanvullend zal jaarlijks ten laste van het resultaat afdracht dienen te geschieden op basis van in het boekjaar 
gestorte tonnen. Deze voorziening is, gevormd op basis van de best mogelijke inschattingen op dit moment. 

2017 2016
Voorziening groot onderhoud
Stand per 1 januari 11.205.050 11.413.031
Toevoeging ten laste van resultaat 3.544.731 3.377.187
Af: onttrekking ten laste van voorziening 2.608.288 3.585.168
Stand per 31 december 12.141.493 11.205.050

Van de voorziening groot onderhoud is:
Kortlopend deel 9.000.000 4.360.295
Langlopend deel 3.141.493 6.844.755
Totaal 12.141.493 11.205.050

Voorziening pensioenverplichtingen
Stand per 1 januari 118.000 151.000
Mutatie backservice 433.000 -33.000
Stand per 31 december 551.000 118.000
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Voorzieningen (11) (vervolg) (alle bedragen zijn in euro’s) 31-12-2017 31-12-2016
De voorziening pensioenverplichtingen is overwegend langlopend.

Voorziening overige langlopende personeelsbeloningen
Stand per 1 januari 166.639 156.866
Mutatie ten laste van het resultaat 30.157 9.773
Stand per 31 december 196.796 166.639

Van de voorziening overige langlopende personeelsbeloningen is:
Kortlopend deel 68.155 60.013
Langlopend deel 128.641 106.626
Totaal 196.796 166.639

Langlopende schulden (12) (alle bedragen zijn in euro’s)
De langlopende schulden bestaan uit onderhandse leningen. Voor een bedrag van € 12.050.691,= betreft het leningen 
met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar. De rentepercentages van de leningen liggen tussen 1,89% en 4,73%; de 
gemiddelde rentevoet bedraagt 3,40%.

resterende  
looptijd  
in jaren

aflossing  
per jaar 31/12/2017

Bank Nederlandse Gemeenten 1 (*) 1 jr 1.250.000 1.250.000
Rabobank (*) 7,75 jr 1.200.000 8.100.000
Bank Nederlandse Gemeenten 2 (*) 3 jr 800.000 1.600.000
GR MARN (*) 19 jr 437.181 10.638.742
Totaal langlopende schulden 3.687.181 21.588.742

Lening GR MARN: aflossing verandert jaarlijks ivm annuïteiten.

BNG 1 Rabobank BNG 2 GR MARN Totaal
Saldo begin boekjaar 3.750.000 10.500.000 3.200.000 11.500.000 28.950.000
Aflossing boekjaar 2017 1.250.000 1.200.000 800.000 424.077 3.674.077
Saldo langlopend 01-01-2017 2.500.000 9.300.000 2.400.000 11.075.923 25.275.923
Aflossing boekjaar 2018 1.250.000 1.200.000 800.000 437.181 3.687.181
Saldo langlopend 31-12-2017 1.250.000 8.100.000 1.600.000 10.638.742 21.588.742

Saldo leningen ultimo 2017 (lang- en kortlopend) 2.500.000 9.300.000 2.400.000 11.075.923 25.275.923
Looptijd in jaren 10 13 5 20
Resterende looptijd 31-12-2017 1 jaar 7,75 jaar 3 jaar 19 jaar
Verplichting langer dan 5 jaar 0 3.300.000 0 8.750.691

Het kortlopende deel (looptijd < 1 jaar) van de uitstaande leningen is opgenomen onder de post “Kortlopende schulden” 
en gespecificeerd onder punt 13 van de toelichting. De aflossingsverplichting tussen 1 en 5 jaar beloopt een totaal van 
€ 8.288.051. Als zekerheden voor de langlopende leningen, gemarkeerd met (*), zijn door Bank Nederlandse Gemeenten, 
Rabobank en GR MARN hypotheek gevestigd op het bedrijfsonroerend goed en zijn door ARN B.V. de vorderingen op 
derden, de voorraden en de bedrijfsinventaris aan genoemde banken verpand.
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Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2017 31-12-2016
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar (13)

De post aflossingsverplichtingen is als volgt te specificeren:

Bank Nederlandse Gemeenten 2.850.000 2.850.000

Rabobank 1.200.000 1.200.000

GR MARN 437.181 0

Totaal aflossingsverplichtingen komend boekjaar 4.487.181 4.050.000

Belasting en sociale lasten (14)

Deze post is als volgt te specificeren:

Af te dragen loonheffing/premie volksverzekeringen 287.791 211.159

BTW 324.941 143.677

Afvalstoffenbelasting 214.387 342.224

Regulerende Energie Belasting 2.659 -2.674

Totaal belasting en sociale lasten 829.778 694.386

Crediteuren nominale waarde 3.623.055 3.240.455

Schulden aan verbonden partijen 932.616 461.056

Crediteuren 4.555.671 3.701.511

Overige schulden en overlopende passiva (15)

Deze post is als volgt te specificeren:

Reservering rentelasten 84.089 126.133

Vakantietoeslag 265.296 254.288

Verplichting vakantiedagen 382.287 417.019

Diversen 3.347.773 3.147.732

Totaal overige schulden en overlopende passiva 4.079.445 3.945.172

De post “reservering rentelasten” bestaat uit lopende rente en heeft overwegend 
een looptijd van korter dan één jaar.
De post “diversen” bestaat uit transitoria en nog te verwerken voorraden en 
heeft overwegend een looptijd van korter van één jaar.

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 13.952.075 12.391.070
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Financiële instrumenten
Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten 
wordt verwezen naar de specifieke postgewijze 
toelichting. Onderstaand is het beleid van de 
vennootschap opgenomen ten aanzien van financiële 
risico’s. Tevens worden de financiële derivaten van de 
vennootschap en de hiermee verbonden financiële 
risico’s toegelicht.

- Renterisico

Het renterisicobeleid heeft tot doel de renterisico’s die 
voortkomen uit de financiering van de vennootschap te 
beperken en daarmee tevens de netto-rentelasten te 
optimaliseren. Dit beleid vertaalt zich in een gewenst 
profiel van vastrentende en variabel rentende posities 
inclusief liquide middelen, waarbij de variabel rentende 
positie bij voorkeur zo laag mogelijk is.

Voor de afdekking van het renterisico op een langlopende 
schuld met een boekwaarde van € 15.000.000 heeft de 
vennootschap per 31 december 2012 een renteswap 
(januari 2012 tot januari 2022) afgesloten met een 
hoofdsom van € 12.000.000 en een reële waarde per 
31 december 2017 van - € 644.761. Met de renteswap 
wordt het risico van een variabele rente (gebaseerd op 
3-maands Euribor plus een opslag van 1,20%) afgedekt 
door een overeengekomen vast rentepercentage van 
2,59% voor de gehele looptijd. Voor de verwerking van 
de renteswap past de vennootschap kostprijshedge-
accounting toe. De kostprijs van de renteswap is nihil. 

Indien de reële waarde van de renteswap lager wordt 
dan € 1.540.000 negatief, is de vennootschap verplicht 
een onderpand in depot te storten ter hoogte van deze 
negatieve reële waarde (‘margin call’). Bij tussentijdse 
beëindiging van de renteswap wordt onderling 
afgerekend op basis van de reële waarde op het moment 
van beëindiging.
Het krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico wordt klein 
geacht, waardoor hiervoor geen afdekkingsinstrumenten 
zijn aangegaan 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Leaseverplichtingen.
De onderneming is voor een bedrag van € 23.625 aan 
leaseverplichten aangegaan. De leaseverplichting langer 
dan vijf jaar is nihil.

Investeringen
Ten behoeve van nieuwe investeringen zijn voor een 
bedrag van € 10.756,= verplichtingen aangegaan.
Ten behoeve van project GO 2018 (zie ook pagina 20) 
is voor een bedrag van € 7.150.000 een verplichting 
aangegaan.

Bankgaranties
Tot zekerheid voor de nakoming van verplichtingen zijn 
door de bankiers van ARN B.V. voor een bedrag van 
€ 200.000,= bankgaranties afgegeven.

Nazorg stortplaats
Aan de milieuvergunning is de verplichting tot afwerking 
en nazorg van het stortterrein verbonden. ARN B.V. is als 
vergunninghouder verantwoordelijk voor het nakomen 
van deze verplichtingen. In dat kader wordt gewerkt aan 
de vorming van een doelvermogen voor de nazorg van 
€ 9.243.683.

Aan de Provincie Gelderland is tot en met 2017 
totaal ad € 4.464.333 betaald voor de nazorgheffing 
stortplaatsen Gelderland 1999. Dit bedrag wordt door 
de Provincie Gelderland voor rekening en risico van ARN 
B.V. belegd. Tot en met 2012 wordt gerekend met een 
beleggingsrendement op de door ARN B.V. gestorte 
bedragen van 5,15%. Aangezien er voor ARN B.V. op dit 
moment nog geen definitieve overdrachtsdatum is 
voorzien blijft het reeds afgestorte deel en in de komende 
jaren nog te storten bijdragen van het doelvermogen 
met 4,6% per jaar groeien, terwijl er nog geen uitgaven 
worden gedaan.

Zekerheden kredietinstellingen

Wederzijdse zekerhedenregeling Rabobank & BNG:
• Verpanding van alle huidige en toekomstige 

transportmiddelen
• Verpanding van alle huidige en toekomstige 

inventaris
• Verpanding van huidige en toekomstige vordering 

uit hoofde van beroep en bedrijf, en overige 
roerende activa.

• Verpanding van de spaargelden tot een maximum 
van 500.000

• Hypothecaire inschrijving ad 35.000.000 op het 
pand aan de Nieuwe Pieckelaan 1 te Weurt

• Hypothecaire inschrijving ad 5.000.000 op het 
pand aan de Nieuwe Pieckelaan 1 te Weurt
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Statutaire regeling betreffende de bestemming van 
het resultaat
In artikel 43 staat het volgende opgenomen betreffende 
de resultaatbestemming:

Artikel 43
1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene 

vergadering.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en 

andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare 
winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen 
vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde 
deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves 
die krachtens de wet of de statuten moeten worden 
aangehouden. Uitkering van winst geschiedt na de 
vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij 
geoorloofd is.

3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de 
aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal 
houdt niet mee, tenzij de aandelen belast zijn met een 
vruchtgebruik. Bij de berekening van het winstbedrag 
dat op elk aandeel zal worden uitgekeerd, komt 
slechts het bedrag van de verplichte stortingen op 
het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.

4. De directie kan reeds voor de vaststelling van de 
jaarrekening, mits met goedkeuring van de algemene 
vergadering en met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen, over enig boekjaar een of meer interim-
uitkeringen op de aandelen doen.

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

6. De vordering tot opeising van vastgesteld dividend 
verjaart vijf jaar na vaststelling.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de algemene 
vergadering gehouden op 24 mei 2017. De algemene 
vergadering heeft de bestemming van het resultaat 
vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het 
boekjaar 2017
De directie stelt met instemming van de Raad van 
Commissarissen aan de Algemene Vergadering voor 
het resultaat over het boekjaar 2017 toe te voegen 
aan de algemene reserve. Dit voorstel is nog niet in de 
jaarrekening verwerkt.
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NADERE TOELICHTING POSTEN WINST- EN 
VERLIESREKENING
 (alle bedragen zijn in euro’s) 2017 2016
Bruto-omzet
De bruto-omzet is als volgt samengesteld:

Huishoudelijk afval gemeenten 8.646.800 8.565.597
Bedrijfsafval, contractafval, gft/takken/afvalhout 22.693.644 20.366.056
Aangevoerd afval 31.340.444 28.931.653

De omzet is exclusief de afgedragen afvalstoffenbelasting.

Opbrengst energielevering 5.524.514 5.902.859
Opbrengst metalen 513.188 705.825
Subsidies 1.610.976 1.293.545
Overige opbrengsten 692.925 1.199.872
Geleverde producten 8.341.603 9.102.101

Totaal aangevoerd afval en geleverde producten 39.682.047 38.033.754

Inkoopkosten uitruil en inkoop afval 1.346.287 1.177.993

Netto-omzet (15) 38.335.760 36.855.761

Van de netto-omzet is € 36.031.208 in Nederland behaald. De overige omzet, 
€ 2.304.552, is behaald uit overige landen van de Europese Unie.

Lonen en salarissen 6.039.041 5.815.967

Sociale lasten en pensioenlasten (16)
Sociale lasten 869.432 958.112
Pensioenlasten 1.591.995 849.081
Totaal sociale lasten en pensioenlasten 2.461.427 1.807.193

Personeelsbezetting
Het gemiddeld aantal personeelsleden op fulltime basis in 2017 was 98,9  
(2016: 98,2).
De verdeling naar activiteiten is als volgt opgebouwd:

Productie 61,2 62,7
Onderhoud 23,7 21,5
Kantoor 14,0 14,0
Totaal 98,9 98,2

Afschrijvingen
Materiële vaste activa 6.300.081 6.381.975
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 (alle bedragen zijn in euro’s) 2017 2016
Overige bedrijfskosten (17)
Overige personeelskosten 736.112 737.081
Ingehuurd personeel 738.714 909.182
Toevoeging aan voorziening eindafwerking en nazorg stortplaats 872.093 901.656
Toevoeging aan voorziening langcyclisch onderhoud 3.544.731 3.377.187
Materialen en chemicaliën 1.783.755 2.074.363
Energieverbruik 648.340 459.899
Kosten eigen materieel 330.969 276.079
Kosten derden 4.867.711 4.462.779
Opwerkingskosten 757.902 915.000
Afvoerkosten bewerkte producten 2.097.342 1.995.066
Logistieke kosten 1.532.272 1.491.402
Verzekeringen 844.036 869.708
Belastingen 367.331 312.032
Public Relations 181.824 207.475
Advieskosten 1.168.051 811.766
Overige kosten 964.015 1.737.655
Totaal overige bedrijfskosten 21.435.198 21.538.330

De post belastingen is exclusief de afgedragen afvalstoffenbelasting.

Accountantskosten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten voor de externe accountant en 
de accountantsorganisatie, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder a en e, van de 
Wet toezicht accountantsorganisaties, zijnde Mazars Paardekooper Hoffmann 
N.V. zijn als volgt:

Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 40.980 34.425
Totale honoraria voor andere niet-controleopdrachten 0 0

40.980 34.425

Rente- en financieringskosten en -baten (18)
Rentebaten 1.163 10.955
Rentelasten -967.515 -725.435
Totaal rente- en financieringskosten en -baten -966.352 -714.480

Vennootschapsbelasting (19)

25% van het belastbare bedrag 0 0
Correcties voorgaande jaren 0 0
Mutatie voorziening voor latente belastingen 187.059 74.460
Belasting volgens de verlies- & winstrekening 187.059 74.460

De effectieve belastingdruk bedraagt 16,5% 12,7%
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OVERIGE TOELICHTINGEN

Bezoldiging Directie en Commissarissen
De bezoldiging van commissarissen bedroeg in het verslagjaar € 37.957,-. Met toepassing van artikel 383 lid 1 Titel 
9 Boek 2 BW blijft opgave van bezoldiging bestuurders achterwege. Vanaf 1 januari 2007 zijn er twee bestuurders, 
waarvan één onbezoldigd.

Weurt, 13 juni 2018

Bestuur:
G.H.J.P. van Gorkum G. Terbeck

Commissarissen ARN B.V.:
Th.A.J. Burmanje Th. W.A. Camps 
C. van Eert J.C. Everaert
A.J.F.M. Hirdes W. Hols
A. Krawczik S.P.I. Lohf
K.C. Tammes H.J.C. Vreeswijk

OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van ARN B.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van ARN B.V. 
te Beuningen gecontroleerd.
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen 
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van ARN B.V. 
per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

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 ARN B.V. 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.

Verklaring over de in het jaarverslag 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 is vereist.

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.

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

Beschrijving van verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van 
commissarissen voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW van het in Nederland geldende Burgerlijk 
Wetboek (BW). In dit kader is de directie verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die de directie 
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 de directie 
afwegen of de onderneming in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. 
Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet 
de directie de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het 
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of 
de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is.
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De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor 
het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de vennootschap. 

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 vennootschap;

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

• het vaststellen dat de door de directie 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

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen 
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.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de 
relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad 
over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs 
onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over 
de daarmee verband houdende maatregelen om onze 
onafhankelijkheid te waarborgen.

Eindhoven, 9 mei 2018

Mazars Paardekooper Hoffman accountants N.V.

Was getekend: Drs. D.J. Han RA
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Grafische vormgeving en drukwerk:
DHD Drukkerij
Groesbeek
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