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Over dit verslag 

Met dit jaar- en duurzaamheidsverslag 
informeren wij u over de prestaties van  
AEB op financieel, sociaal, economisch en 
milieugebied in het kalenderjaar 2014.

Rapportagegebieden

De rapportage in het jaarverslag betreft de prestaties van  

AEB Holding (hierna te noemen AEB Amsterdam), tenzij anders 

vermeld. AEB voldoet met dit verslag aan de wettelijke eisen voor 

jaarverslaggeving en aan de interne rapportagerichtlijnen. 

De jaarrekening is gecontroleerd door ACAM.

Leeswijzer

De in dit verslag gehanteerde definities en afkortingen zijn terug  

te vinden op pagina 58.

Contact

Voor algemene vragen, suggesties of opmerkingen over dit verslag 

kunt u contact met ons opnemen via info@aebamsterdam.nl.
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Voorwoord

VOORWOORD

2014 was een bewogen jaar voor AEB. Op 1 januari zijn we verzelfstandigd tot 
overheids-NV. Als publieke onderneming zijn we in staat om onze ambitie – 
doorgroeien naar het meest duurzame grondstoffen- en energiebedrijf – te 
verwezenlijken. En daarin hebben we in 2014 goede stappen gezet. 

2014 was ook een jaar van lastige marktomstandigheden en operationele 
tegenvallers in onze Afvalenergiecentrale (AEC). De prijzen van elektriciteit en 
metalen kwamen steeds verder onder druk te staan. In de eerste helft van het 
jaar kregen we te maken met technische problemen met de turbines van de 
AEC. En in november is brand uitgebroken in een laagspanningsruimte van de 
AEC, waardoor een derde van onze productiecapaciteit lange tijd, tot in mei 
van 2015, buiten bedrijf was. De brand heeft gelukkig niet geleid tot persoonlijk 
letsel, maar heeft wel zijn weerslag gehad op de direct betrokken medewerkers. 
Na de brand is met man en macht gewerkt om de installatie weer zo snel 
mogelijk op vollast te laten draaien en de schade tot een minimum te beperken. 
In totaal zijn er zo’n 170.000 manuren aan de herstel werk zaamheden besteed. 
De directie is zeer onder de indruk van de deskundigheid, inzet en 
betrokkenheid van alle medewerkers die hier een rol in gespeeld hebben. 

Veiligheid heeft bij AEB de hoogste prioriteit. Wij zijn voortdurend bezig om te 
kijken waar we kunnen verbeteren op het gebied van veiligheid en 
veiligheidscultuur. In dat kader hebben we Dupont Safety Solutions gevraagd 
een veiligheidsscan te doen. Daar kwam uit dat we op een aantal zaken goed 
scoren, maar dat er zeker nog zaken te verbeteren zijn. Onder de noemer 
Veiligheid Eerst! hebben we een ambitieus veiligheids programma op gezet. 
Veiligheid van iedereen die werk verricht bij AEB, eigen medewerkers en 
ingehuurde medewerkers, staat voorop. In drie jaar tijd moet het aantal 
ongevallen met verzuim gehalveerd zijn en werken we aan een proactieve 
veiligheidscultuur bij AEB. Medewerkers leveren zelf een bijdrage aan de 
veiligheids prestaties van AEB, door te signaleren, elkaar aan te spreken en 
aangesproken te worden. 

2014 was ook het jaar waarin we onze meerjaren strategie en missie hebben 
aan gescherpt: ‘Voor een schone samenleving nu en in de toekomst lost AEB 
blijvend afvalvraagstukken op'. Dit kunnen wij niet alleen, wij zoeken daarin 
nadrukkelijk de samenwerking met andere partners. Om deze strategie 
succesvol te kunnen uitvoeren, is gestart met een aanpassing van de 
organisatiestructuur, in de vorm van business units, passend bij de heldere 
strategische keuzes die gemaakt zijn en waarmee we de komende jaren onze 
ambitie kunnen waarmaken. 
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In 2014 zijn we ook gestart met de voorbereidingen voor de bouw van twee 
installaties: een scheidingslijn voor kunststoffen en drankenkartons en een 
installatie voor de vergisting van het organisch materiaal dat uit de scheidings-
installatie komt. De scheidings lijn betekent dat we samen met onze partners 
een flinke verhoging van het scheidingspercentage realiseren. Beide installaties 
moeten uiterlijk in mei 2017 operationeel zijn. 
De energieproductie van de Hoogrendement Centrale (HRC) van AEB was bijna 
vijf procent hoger dan voorzien. De technologie van de HRC geniet ook steeds 
meer belangstelling uit het buitenland, met name China. In november tekende 
AEB in Shenzhen een contract met SEEE (Shenzhen Energy Environment 
Engineering Company). SEEE is een bedrijf dat in Shenzhen al een aantal 
afvalenergiecentrales gebouwd heeft. AEB is al langere tijd in gesprek met 
SEEE over een mogelijke samenwerking om in Shenzhen de beste Afvalenergie-
centrale ter wereld te bouwen. Doel van de samenwerking is om alle 
toekomstige Afvalenergiecentrales in Shenzen schoner en efficiënter te laten 
werken dan de vier die er nu al zijn.
En last but not least zijn we, ondanks een tekort aan brandbaar afval op de 
Nederlandse markt, door gerichte acquisitie in Engeland erin geslaagd om 
nieuwe partners te vinden en daarmee niet alleen in 2014 maar ook voor de 
langere termijn vollast voor onze installatie te garanderen. Vollast is cruciaal 
voor de winstgevendheid en continuïteit van AEB. Ondanks de hierboven 
genoemde lastige marktomstandigheden en operationele tegenvallers, hebben 
we het jaar 2014 toch met een klein positief resultaat kunnen afsluiten.

We zijn goed op weg om onze ambitie te realiseren. Met de enorme inzet en 
betrokkenheid van onze medewerkers, zoals we die in het afgelopen jaar 
ervaren hebben, zijn wij ervan overtuigd dat dit gaat lukken.

Directie AEB Amsterdam
Jeroen de Swart, CEO
Jaap Pranger, CFO

VOORWOORD
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AEB IN HET KORT

AEB in het kort

Verzelfstandiging 

Met ingang van 1 januari 2014 is het Afval Energie 

Bedrijf verzelfstandigd tot overheids-NV. We zijn 

verder gegaan onder de naam AEB Amsterdam 

(AEB) met de gemeente Amsterdam als enige 

aandeelhouder. De verzelfstandiging stelt ons in 

staat onze ambitie - doorgroeien naar het meest 

duurzame grondstoffen- en energiebedrijf - te 

verwezenlijken. Daar zijn we in 2014 voortvarend 

mee aan de slag gegaan. Zo zijn we gestart met de 

voorbereidingen voor de bouw van twee installaties: 

een scheidingslijn voor kunststoffen en dranken-

kartons en een installatie voor de vergisting van 

het organisch materiaal dat uit de scheidings-

installatie komt. Om onze doelen te realiseren 

hebben we voorbereidingen getroffen voor 

aanpassingen aan de hoofdstructuur van AEB.  

Deze worden in het voorjaar van 2015 door-

gevoerd. Daarnaast hebben we in 2014 ook een 

nieuwe missie, doelstelling en strategie 

geformuleerd. 

Onze missie en doelstelling

Deze missie luidt: ‘Voor een schone samenleving  

nu en in de toekomst lost AEB blijvend afvalvraa g -

stukken op’.

Op basis van deze missie is voor de periode  

2015 – 2018 de volgende doelstelling geformuleerd:

‘AEB is partner in het verantwoord oplossen van 

afvalvraagstukken doordat wij steeds meer grond-

stoffen terugwinnen en maximaal energie opwekken 

uit het resterende afval’.

Onze strategie

Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken 

hebben we ons Strategisch Plan aangescherpt en zijn 

heldere keuzes gemaakt. In het Strategisch Plan staan 

zes strategieën beschreven die leidend zijn bij alles 

wat AEB doet:

1 Dankzij langdurige samenwerking met partners 

waarborgen wij afval- en grondstofstromen.

2 Omdat wij een veilige en inspirerende werk-

omgeving hebben, kunnen wij het maximale uit 

onszelf halen.

3 Wij optimaliseren de beschikbaarheid en benutting 

van onze installaties, zodat wij met de AEC en  

HRC maximale energieoutput realiseren. 

4 Wij realiseren samen met partners nieuwe 

productieprocessen. Zo leveren wij meer energie 

uit biomassa.

5 Wij nemen installaties in gebruik zodat wij samen 

met partners grondstoffen uit afval terug kunnen 

winnen. 

6 Wij richten onze processen effectiever en 

efficiënter in en sturen daar op. Dat leidt tot 

continue verbetering.
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AEB IN HET KORT

Profiel

Aan het hoofd van AEB staat AEB Holding N.V.  

(“AEB” of “de vennootschap” en gezamenlijk met  

haar groepsmaatschappijen “de Groep” of “AEB 

Amsterdam”). Significante groepsmaatschappijen  

zijn AEB Exploitatie B.V., Afvalenergiecentrale B.V. en 

HR Centrale B.V. 

De Groep bestaat uit vijf operationele onderdelen en 

een joint venture:

1 Afvalenergiecentrale

2 Hoogrendement Centrale

3 Depot gevaarlijk afval

4 Regionaal Sorteercentrum

5 Afvalpunten

6 Westpoort Warmte BV (joint venture met Nuon).

Afvalenergiecentrale
De Afvalenergiecentrale (AEC) is een state-of-

the-art-installatie met vier afvalverbrandings-

lijnen en een totale capaciteit van ruim 850 kton 

per jaar. In de AEC wordt voornamelijk huis-

houdelijk afval, aangevuld met rioolslib, 

verbrand. De vrijgekomen energie in de vorm 

van stoom, wordt omgezet in elektriciteit en 

warmte.

Hoogrendement Centrale
De Hoogrendement Centrale (HRC) is een 

innovatieve installatie met een capaciteit van 

ruim 530 kton per jaar. Het hoog netto 

energetisch rendement van meer dan 30%, is 

uniek in de wereld. In de twee afval-

verbrandings   lijnen wordt vooral bedrijfsafval en 

rioolslib verwerkt. De stoom die in de HRC 

vrijkomt bij het verbranden van afval, wordt 

omgezet in duurzame elektriciteit en warmte, 

net zoals bij de Afvalenergiecentrale. 

Depot gevaarlijk afval
Het Depot gevaarlijk afval zamelt gevaarlijk 

afval in en zorgt voor correcte en veilige 

verwerking ervan. AEB verwerkt dit afval deels 

zelf, gespecialiseerde verwerkers nemen ook 

een deel voor hun rekening.

Regionaal Sorteercentrum
In het Regionaal Sorteer Centrum wordt wit- en 

bruingoed ingezameld. Door demontage 

worden waardevolle materialen terug gewonnen 

voor hergebruik. 

Afvalpunten
In de stad Amsterdam zijn zes afvalpunten waar 

burgers en bedrijven grof vuil kunnen brengen. 

Het scheiden van de verschillende afvalstromen 

leidt tot optimaal hergebruik.

Westpoort Warmte BV
In deze joint venture, opgericht in 1999, werken 

NUON en AEB Amsterdam samen aan de afzet 

en distributie van warmte aan de west- en 

noord zijde van de gemeente Amsterdam. 

Westpoort Warmte BV realiseert en exploiteert 

hiervoor een uitgebreide infrastructuur in de 

vorm van een stadswarmtenetwerk. 
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Afval verwerkt  1.327.917 ton

Huishoudelijk afval  797.967 ton  

waarvan geïmporteerd  265.000 ton
 

Bedrijfsafval  529.950 ton

Slib verwerkt  67.527 ton

Medewerkers  409

Ziekteverzuim  4,93%

Ongevallen met letsel*  22 

Ongevallen met verzuim*  7

Materiaalhergebruik  61,4 kton 

Electriciteit geleverd  772.857 MWh
Warmte geleverd  650.249 GJ 

 Duurzame energie geleverd  3.215.784 GJ

Vermeden CO2  172,5 kton

Omzet  € 160.105.000

Netto resultaat  € 817.000

Netto kasstroom  € 20.580.000

EBITDA  € 56.307.000

AEB IN HET KORT

 * Cijfers ongevallen/
verzuim: inclusief 
ongevallen/verzuim 
bij ingehuurde 
medewerkers van 
onderaannemers/
contractors

Graphics met cijfers 



Kritische Prestatie Indicatoren

Medewerkers

Aantal medewerkers  409

Opleidingskosten  2,59% (in percentage van de bruto loonsom)

(kosten  € 595.000, bruto loonsom  € 22.933.000).

Ziekteverzuim  4,93%

Injury Frequency (IF)  5,88

Milieu

Materiaal hergebruik  61,4 kton

Elektriciteit geleverd  772.857 MWh

Warmte geleverd  650.249 GJ

Vermeden CO2  172,5 kton

Biogas verwerkt  11.106.972 Nm3 

Groengasproductie  34.060 m3

Milieuovertredingen*  34

11AEB JA ARVERSL AG 2014

AEB IN HET KORT

* Het gaat hier om 
o.a spills van slib, 
beperkte 
emissie-
overschrijdingen 
en stankoverlast.



HOOFDSTUK

12 AEB JA ARVERSL AG 2014

‘De ogen en oren van de SOI’ 
‘Het is belangrijk dat de werkzaamheden op het terrein en bij de productie correct en veilig worden 
uitgevoerd. Als coördinator zie ik hier op toe. Ik voer bijvoorbeeld inspecties uit en zorg ervoor dat 
storingen worden opgelost. Nauw samenwerken met de technische dienst, werkorders en werk-
vergunningen regelen, hoort er ook bij. Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Ik zorg dat de 
machinerie veiliggesteld is zodat medewerkers veilig kunnen werken en elkaar niet hinderen tijdens 
hun werk. Ik hou alles in de gaten; ben de ogen en oren van de SOI! Laatst was er een brandje, dan 
moet ik dat incident melden om alle werkzaamheden in gang zetten. Dat regelen vind ik heerlijk: 
geen problemen maar oplossingen! Daarnaast heb ik contact met andere afdelingen binnen  
AEB maar ook met buitenbedrijven die werkzaamheden verrichten. Een breed werkterrein dus: 
interessant, afwisselend en boeiend. En dat binnen een mooi bedrijf als AEB!’

Sietze Louwrink, coördinator Slakopwerkingsinstallatie (SOI) 

12 AEB JA ARVERSL AG 2014

INTERVIEW
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Verslag van de raad van 
commissarissen

Aanbieding

Hierbij bieden wij het verslag van de Raad van 

Commissarissen over het jaar 2014 aan. De jaar-

rekening is door ACAM gecontroleerd en voorzien 

van een goedkeurende controleverklaring. Deze is 

toegevoegd aan de overige gegevens bij de jaar-

rekening. De raad van commissarissen stelt de 

algemene vergadering van aandeelhouders voor om 

(1) het resultaat ten gunste van de overige reserves te 

brengen, (2) de jaarrekening vast te stellen, (3) de 

directie decharge te verlenen voor het gevoerde 

beleid en (4) de raad van commissarissen decharge te 

verlenen voor het gehouden toezicht.

Introductie

Op 1 januari 2014 is het Gemeentelijk Afval Energie 

Bedrijf verzelfstandigd tot overheids-NV en kreeg de 

naam AEB Amsterdam. Als verzelfstandigd bedrijf is 

AEB kansrijker zich succesvol te ontwikkelen tot 

duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf en kan zij 

samenwerking zoeken met partners om haar doelstel-

lingen te realiseren; AEB wil steeds meer grondstof-

fen terugwinnen en maximaal rendement halen uit het 

resterende afval. In het verslagjaar 2014 heeft AEB 

hierin al een aantal belangrijke stappen gezet. 

De RvC is in de loop van het eerste half jaar 

gecompleteerd. Voor bedrijf en RvC is het een 

enerverend jaar geweest.

De markt waarin AEB actief is, was ook in 2014 lastig. 

De marktomstandigheden bleven volatiel en de 

prijzen voor energie en metalen kwamen steeds 

verder onder druk. Daarnaast had AEB in de eerste 

helft van 2014 te maken met een aantal operationele 

tegenvallers in de Afvalenergiecentrale (AEC). Een en 

ander leidde ertoe dat de winstverwachting en 

dividendprognose moesten worden bijgesteld. 

Eind november brak een brand uit waarbij een laag - 

spanningsruimte van de AEC volledig uitbrandde.  

De brand leidde gelukkig niet tot persoonlijke 

ongelukken maar heeft een behoorlijke impact gehad 

op de direct betrokkenen. De materiële schade was 

groot. 

De directie is vervolgens - in nauw overleg met de 

RvC - aan de slag gegaan met een herstelplan en met 

het in kaart brengen van de financiële gevolgen.  

Ook was deze brand aanleiding voor directie en RvC 

om te besluiten een technisch onderzoek te laten 

uitvoeren naar de staat van de AEC en in afwachting 

van de uitkomsten van dit onderzoek de meerjaren 

prognose 2015-2018 in te trekken. De afwikkeling van 

dit dossier loopt door in het verslagjaar 2015. 

In 2014 is door het management van AEB hard 

gewerkt aan een aanscherping van de strategie en is 

een duidelijke missie geformuleerd. Onder leiding van 

Jeroen de Swart, die in november 2013 aantrad als 

algemeen directeur, zijn heldere strategische keuzes 

gemaakt en is een toekomstgerichte organisatie-

structuur voorgesteld die goed aansluit bij de korte 

termijn prioriteiten en de lange termijn doelstellingen 

van het bedrijf: de transitie naar een duurzaam 

grondstoffen- en energiebedrijf. De RvC heeft de 

voortgang van deze strategische herijking tijdens de 

RvC bijeenkomsten uitgebreid met de directie 

besproken en in november 2014 met de gewijzigde 

hoofdstructuur ingestemd.

VERSL AG VAN DE R A AD VAN COMMISSARISSEN
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VERSL AG VAN DE R A AD VAN COMMISSARISSEN

Inhoud toezicht

De RvC houdt in zijn algemeenheid toezicht op 

strategie en risico's, de begroting en realisatie van de 

doelstellingen, de inrichting van de organisatie, de 

financiële verslaglegging, de verhoudingen met 

stakeholders en de continuïteit van de onderneming. 

Daarnaast heeft de RvC zich tijdens reguliere 

vergaderingen en speciale bijeenkomsten laten 

informeren over diverse onderwerpen:

a Transitieprojecten 

 De uitvoering van de innovatie-agenda van AEB 

staat bij elke vergadering op de agenda. De 

belangrijkste transitieprojecten waarop in 2014 

voortgang is geboekt zijn het stoomnet en een 

scheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval. De 

voorbereidingen voor het stoomnet zijn in volle 

gang. Wat betreft de scheidingsinstallatie voor 

huishoudelijk afval werkt AEB toe naar een 

investeringsbeslissing in het derde kwartaal van 

2015. AEB probeert deze scheidingsinstallatie voor 

samenwerking met partnergemeenten op te zetten. 

b Internationale ontwikkelingen

 De RvC heeft zich uitgebreid laten inlichten over 

een aantal internationale ontwikkelingen.

 De belangstelling vanuit Azië – met name China 

- voor de schone en efficiënte HRC technologie 

krijgt steeds concreter vorm en leidde in 2014 tot 

de ondertekening van twee MoU’s (Memorandum 

of Understanding) met de Shenzhen Energy 

Environment Engineering Group ( SEEE) - een 

toonaangevende partij in China - om de unieke 

HRC technologie in dit deel van China toe te gaan 

passen.

 Ander onderwerp is de UK markt, waarbij het 

commercieel beleid van AEB nader is toegelicht en 

met name de mogelijkheid om samen met partners 

te tenderen op de publieke UK-markt. 

c Veiligheid

 Veiligheid van medewerkers staat bij AEB centraal 

en is ook voor de RvC een belangrijk thema. Elke 

vergadering bespreken directie en RvC eventuele 

verzuimongevallen alsook de voortgang op het 

programma om de veiligheidscultuur bij AEB te 

versterken.

De Relatie met stakeholders

De RvC heeft geïnvesteerd in het opbouwen van een 

constructieve relatie met de onlangs gekozen 

Ondernemingsraad. De RvC heeft geconstateerd dat 

Ondernemingsraad en directie intensief samenwerken 

en daarmee op serieuze wijze invulling geven aan de 

medezeggenschap binnen AEB. De RvC laat zich 

informeren over ieder contact van de directie met de 

aandeelhouder. De RvC is aanwezig bij de AvA en is 

daarnaast op reguliere en ad hoc basis betrokken bij 

overleg met de aandeelhouder waar nodig.

Samenstelling Raad van  
Commissarissen, taakverdeling en 
bijeenkomsten in verslagjaar 2014

AEB streeft naar diversiteit binnen de RvC. Eind 2014 

bestond de RvC uit vier leden; twee vrouwelijke en 

twee mannelijke leden. Daarnaast streeft AEB naar 

een evenwichtige samenstelling binnen de RvC voor 

wat betreft ervaring en affiniteit met de aard en 

cultuur van AEB.

“Ondanks flinke operationele 

tegenvallers en aanhoudend 

moeilijke marktomstandigheden 

heeft AEB 2014 afgesloten met een 

positief resultaat en heeft het 

bedrijf in 2014 belangrijke stappen 

gezet in de transitie naar een 

duurzaam grondstoffen- en 

energiebedrijf”

voorzitter RvC
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Roelof Kruize, Marianne van Leeuwen, Mirjam Nouwen en Gaston Sporre

VERSL AG VAN DE R A AD VAN COMMISSARISSEN

 Naam en geboortejaar Nationaliteit Jaar eerste 
benoeming

Zittingstermijn Portefeuille

Marianne van Leeuwen
(Voorzitter) (1961) 

Nederlandse 2014 2014 - 2018 Governance, remuneratie, 
communicatie

Roelof Kruize (1956) Nederlandse 2014 2014 - 2018 Techniek, productie, innovatie

Gaston Sporre (1945) Nederlandse 2014 2014 - 2018 Remuneratie, commercie, 
marktontwikkelingen

Mirjam Nouwen (1958) Nederlandse 2014 2014 - 2018 Financiën

Benoeming en selectie
De commissarissen worden op voordracht van de RvC 

benoemd door de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders voor een periode van 4 jaar met 

mogelijkheid tot herbenoeming van telkens vier jaar 

met dien verstande dat een commissaris niet langer 

dan twaalf jaar in functie mag zijn. Alle commissarissen 

die zijn voorgedragen voor benoeming of 

herbenoeming dienen te voldoen aan de criteria zoals 

weergegeven in de opgestelde profielschets.

Marianne van Leeuwen is na een loopbaan bij onder 

andere Reed Elsevier (in 15 jaar binnen Reed Elsevier 

doorgegroeid tot statutair directeur van Reed 

Business NL) en is zich vanaf 2012 gaan toeleggen op 

toezichthoudende functies: als lid RvC of Raad van 

Toezicht bij Sonepar Nederland (Technische Unie), 

CITO, ANP, Oxfam Novib, Stichting Lezen & Schrijven. 

Met haar ervaring in eindverantwoordelijke (directie)

functies en toezichthoudende functies past mevrouw 

Van Leeuwen binnen de profielschets van de RvC.

Roelof Kruize studeerde Milieuhygiëne in Wageningen 
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en werkte bij verschillende overheidsdiensten. Hij 

ging na zijn studie bij de overheid aan de slag als 

afvalwatertechnoloog en later als adjunct-directeur 

bij Dienst Riolering en Waterhuishouding Amsterdam. 

In de periode 1997 - 2006 was hij directeur Afval-

waterbeheer en algemeen directeur van Dienst 

Waterbeheer en Rioleringen in Amsterdam. Vanaf 

2006 is Roelof Kruize algemeen directeur van 

Waternet. Roelof Kruize is in 2007, vanwege de 

crisissituatie met betrekking tot de inwerkingstelling 

van de nieuwe installatie, toegetreden als lid van de 

Raad van Advies van de gemeentelijke dienst Afval 

Energie Bedrijf. Hij is van 2008 tot 1 januari 2013 

aldaar werkzaam geweest als ad interim algemeen 

directeur. Na 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 is 

Roelof Kruize weer toegereden tot de Raad van 

Advies van de gemeentelijke dienst Afval Energie 

Bedrijf.  

Gaston Sporre heeft tijdens zijn loopbaan als 

organisatieadviseur zijn werkzaamheden vooral 

gericht op milieuvraagstukken. Hij is jarenlang 

werkzaam geweest bij Achmea Groep waarbij hij 

verscheidene directievoorzitterschappen vervulde.  

Na de Achmea periode was hij zes jaar voorzitter van 

de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Ook was 

hij crisimanager bij SC Heerenveen. Gaston Sporre 

vervult momenteel toezichthoudende functies in de 

wereld van o.a. media en cultuur. 

Evenals Roelof Kruize is Gaston Sporre vanwege de 

crisissituatie in 2007 als lid van de Raad van Advies 

van de gemeentelijke dienst Afval Energie Bedrijf 

toegetreden. In 2013 heeft hij het voorzitterschap van 

Roelof Kruize overgenomen. 

De toetreding van Roelof Kruize en Gaston Sporre tot 

de Raad van Commissarissen heeft plaatsgevonden 

op verzoek van de aandeelhouder op grond van 

continuïteit en behoud van kennis. Het is volgens het 

Reglement RvC toegestaan dat één lid zich als 

niet-onafhankelijk kwalificeert en - gezien zijn historie 

bij AEB - is Roelof Kruize als ‘niet-onafhankelijk’ aan te 

merken.
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Mirjam Nouwen is voorgedragen vanwege haar 

deskundigheid en ervaring op het terrein van 

financiële, strategische en bedrijfseconomische 

aangelegenheden. Zij heeft haar sporen verdiend in 

de financiële dienstverlening (Rabobank International, 

als partner bij Van Den Boom Corporate Finance, 

NIBC en een eigen adviespraktijk) en als docent aan 

de Amsterdamse Academie voor de Financiële sector. 

Vanaf 2008 is zij zich gaan toeleggen op 

toezichthoudende functies. Zij is o.m. vice voorzitter 

van AvroTros, lid RvC bij Deerns en voorzitter RvC bij 

het in 2013 tot ‘Groenste Bedrijf van Nederland’ 

gekozen Moonen Packaging. Per 1 oktober a.s. treedt 

zij toe tot de RvC van de RET.

Vergaderingen en overige  
bijeenkomsten

De RvC kwam in 2014 zevenmaal bijeen in aan wezig-

heid van de directie. Voorafgaand aan de bijeen-

komsten hield de RvC steeds een vooroverleg.  

De RvC is eenmaal bijeengekomen zonder aan wezig-

heid van de directie om de interne werkwijze te 

bespreken. Naast de geplande vergaderingen was er 

regelmatig contact met de directie. Er is in 2014 bij 

de vergaderingen geen absentie van de 

commissarissen geweest.

In het verslagjaar 2014 bestond de Raad van 

Commissarissen uit vier leden en is daarom op grond 

van de Nederlandse Corporate Governance Code niet 

verplicht om commissies in te stellen. De commissarissen 

hebben besloten de verschillende portefeuilles onder 

elkaar te verdelen. 

Remuneratie (belonings- en  
functioneringsbeleid)

Marianne van Leeuwen en Gaston Sporre zijn in het 

verslagjaar 2014 belast met remuneratie en hebben 

als taak het opstellen van en het toezien op het door 

de algemene vergadering vastgesteld belonings-

beleid. Tevens beoordelen deze commissarissen het 

functioneren van individuele bestuurders. 
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Beloningsbeleid directie 
AEB Holding NV

De commissarissen hebben in 2014 overleg gepleegd 

om een voorstel voor het beloningsbeleid voor de 

directie voor te bereiden. Het doel van het belonings-

beleid is om voor de directie gekwalificeerde en 

ervaren bestuurders aan te trekken, te motiveren en 

te houden, waarbij gestreefd wordt naar markt-

conforme beloning. De beloningsstructuur is erop 

gericht om de bestuurder, in lijn met de prestaties, te 

belonen met als belangrijkste doel een goede balans 

te realiseren tussen de korte termijn resultaten van de 

onderneming en haar doelen voor de langere termijn. 

Het voorstel is aan de Raad van Commissarissen 

voorgelegd ter behandeling tijdens de bijeenkomst 

op 27 januari 2015, waarna de Ondernemingsraad is 

verzocht zijn standpunt te bepalen. Het voorstel zal 

ter vaststelling worden voorgelegd aan de 

aandeelhoudersvergadering.

Beoordeling van de directie

De Raad van Commissarissen heeft in 2014 ingestemd 

met het voorstel om de organisatiestructuur te 

wijzigen. Om AEB in staat te stellen strategische 

opgaven over afdelingen heen te kunnen realiseren, 

heeft het topmanagement geconcludeerd dat een 

andere wijze van organiseren noodzakelijk is op de 

opgaven en uitdagingen van een toekomstbestendige 

afvalverwerker. De nieuwe hoofdstructuur gaat 

gepaard met een tweehoofdige statutaire directie 

(algemeen directeur en financieel directeur).  

De operationele verantwoordelijkheid is bij vijf 

business units ondergebracht. De vijf business units 

leggen verantwoordelijkheid af aan de directie. In 

januari 2015 hebben de planningsgesprekken met de 

directie leden plaatsgevonden waarbij het functioneren 

in 2014, de prioriteiten en taakverdeling directie 2015, 

de doelstellingen 2015 ten behoeve van variabele 

beloning en persoonlijke aandachtspunten zijn 

besproken. In juni 2015 vinden de beoordelings-

gesprekken met de directie plaats. 

Financiële zaken

Mirjam Nouwen is in het verslag jaar 2014 belast met 

de portefeuille financiën. Mirjam NOUWEN heeft in 

die rol voorafgaand aan alle reguliere RvC 

vergaderingen overleg gevoerd met de directeur 

Financiën en daarnaast gesprekken gevoerd met de 

directeur Financiën en de accountant om 

onderwerpen als de openingsbalans en de 

waarderingsgrondslagen te bespreken. Ook is zij 

betrokken geweest bij de selectie van de nieuwe 

accountant. 

Zelfevaluatie Raad van  
Commissarissen

In 2014 heeft geen interne evaluatie van de RvC 

plaats gevonden aangezien de RvC korter dan één jaar 

in functie was. De evaluatie staat gepland in het 

tweede kwartaal van 2015.

Corporate governance

AEB Holding N.V. is een naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht. De governance structuur is 

gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de 

Corporate Governance Code, de statuten, het 

Reglement van de directie, het Reglement van de 

Raad van Commissarissen en de Profielschets Raad 

van Commissarissen. 

De Nederlandse Corporate Governance Code is een 

gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven. Deze 

code heeft tot doel de transparantie in de jaar-

rekening en verantwoording aan de Raad van 

Commissarissen te verbeteren en de zeggenschap en 

bescherming van aandeelhouders te versterken. 

AEB Holding N.V. heeft geen beursnotering en is 

daarom niet wettelijk verplicht de Code toe te passen. 

Niettemin is bij de verzelfstandiging van AEB bepaald 

dat de inrichting van AEB Holding N.V. aansluit op de 

Corporate Governance Code Tabaksblat/Frijns. 

Diverse elementen uit de Code zijn dan ook 

geïmplementeerd in de statuten en de reglementen 
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behoudens gemotiveerde afwijkingen. AEB onder-

schrijft het belang om waar mogelijk en/of zinvol de 

principes en best practice bepalingen van de 

Corporate Governance Code toe te (gaan) passen. 

Afsluitend

De RvC ziet terug op een bewogen jaar. Door 

berichtgeving in de pers is soms de indruk gewekt dat 

AEB een matig functionerende onderneming zou zijn. 

Dit doet naar de mening van de RvC geen recht aan 

de werkelijkheid. AEB is een winstgevende 

onderneming die een lastig jaar achter de rug heeft. 

Voorts heeft AEB, evenals andere afvalverbranders, 

last van de dalende energieprijzen. De potentie van 

AEB als duurzame afvalverwerker is onverminderd 

positief.

De RvC spreekt haar waardering uit voor het feit dat 

ondanks de operationele problemen die zich in 2014 

hebben voorgedaan, vooruitgang is geboekt op het 

vlak van organisatie, veiligheid en duurzaamheid. 

Voorts is zij onder de indruk van de wijze waarop het 

omvangrijke en complexe project herstel brand is 

gemanaged.

Zij bedankt alle medewerkers voor hun inzet en 

betrokkenheid in dit bewogen jaar.

Amsterdam, 16 juni 2015

Raad van Commissarissen:

M. van Leeuwen  

R.R. Kruize

M. Nouwen  

G.L. Sporre

VERSL AG VAN DE R A AD VAN COMMISSARISSEN
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IN ÉÉN OOGOPSL AG

‘Ik ben wel wat gewend’
‘Elke dag op dezelfde werkplek? Daar word ik niet gelukkig van. Mijn werk als veiligheidsadviseur 
speelt zich af in de uitdagende wereld van chemisch afval. Niet alleen binnen AEB, maar ook 
daarbuiten. Ik heb contact met mensen op verschillende niveaus en op diverse locaties. Ik adviseer, 
inspecteer en rapporteer met betrekking tot opslag, verpakking en vervoer van gevaarlijke stoffen.  
Ik voer werkzaamheden uit voor de afdeling Transport en de afvalpunten. Maar ik word bijvoorbeeld 
ook extern ingehuurd voor maatwerk. Natuurlijk is het een echte mannenwereld. Maar ik ben wel wat 
gewend, hoor! Ik houd van de directheid en de ongecompliceerdheid. Die flauwe grappen heb ik nu 
allemaal wel gehoord. Maar over het algemeen kunnen de meeste mannen de aanwezigheid van een 
vrouw op de vloer wel waarderen.’

Natasja Wakidjan, veiligheidsadviseur en acceptant afdeling Inzameling en Hergebruik

20 AEB JA ARVERSL AG 2014
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IN ÉÉN OOGOPSL AG

Verslag van de directie

Missie en visie

Verzelfstandiging

Met ingang van 1 januari 2014 is AEB Amsterdam 

verzelfstandigd in een structuur met aan het hoofd 

AEB Holding N.V. (“AEB” of “de vennootschap” en 

gezamenlijk met haar groepsmaatschappijen “de 

Groep” of “AEB Amsterdam”). Significante groeps-

maatschappijen zijn AEB Exploitatie B.V.,  Afval-

energie centrale B.V. en HR Centrale B.V. De verzelf-

standiging heeft verschillende consequenties voor de 

bedrijfs voering en ook voor de aansturing van het 

bedrijf. 

Om AEB te laten aansluiten bij de nieuwe situatie is in 

2014 een start gemaakt met een aangepaste inrichting 

van de organisatie. Dit heeft geresulteerd in een 

nieuwe missie, visie en strategie van AEB. Tevens zijn 

de voorbereidingen getroffen voor aanpassingen aan 

de hoofdstructuur van het bedrijf. Beide punten 

worden in 2015 verder vormgegeven en uitgewerkt.

Missie en visie

De missie die in 2014 geformuleerd is luidt:

Voor een schone samenleving nu en in de toekomst 

lost AEB blijvend afvalvraagstukken op.

Op basis van deze missie is voor de periode  

2015 - 2018 de volgende doelstelling gesteld:

AEB is partner in het verantwoord oplossen van 

afvalvraagstukken doordat wij steeds meer 

grondstoffen terugwinnen en maximaal energie 

opwekken uit het resterende afval.

Deze doelstelling is vervolgens gesplitst in vier 

doelen:

1 AEB werkt verantwoord.

2 AEB is partner.

3 AEB wint steeds meer grondstoffen uit afval terug.

4 AEB wekt maximaal energie op uit het resterende 

afval.

VERSL AG VAN DE DIRECTIE



Algemeen

De Groep bestaat uit vijf operationele onderdelen en 

een joint venture:

1 Afvalenergiecentrale

2 Hoogrendement Centrale

3 Depot gevaarlijk afval

4 Regionaal Sorteercentrum

5 Afvalpunten

6 Westpoort Warmte BV (joint venture met Nuon).

Afvalenergiecentrale

De Afvalenergiecentrale (AEC) is een ‘state of the art’ 

installatie en heeft in totaal vier afval verbrandings lijnen 

met een totale capaciteit van ruim 850 kton per jaar. 

In de AEC wordt voornamelijk huishoudelijk afval 

aangevuld met rioolslib verbrand. De energie die 

daarbij in de vorm van stoom vrij komt wordt omgezet 

in elektriciteit en warmte.

Hoogrendement Centrale

De Hoogrendement Centrale (HRC) is een innovatieve 

installatie met een hoog netto energetisch rendement 

van meer dan 30%, uniek in de wereld. In de twee 

afvalverbrandingslijnen wordt met name bedrijfsafval 

en rioolslib verwerkt. Net zoals bij de Afval energie-

centrale komt in de HRC bij het verbranden van afval 

energie vrij in de vorm van stoom. De stoom wordt 

omgezet in duurzame elektriciteit en warmte. 

Depot gevaarlijk afval

Het depot gevaarlijk afval zamelt gevaarlijk afval in en 

zorgt voor correcte en veilige verwerking van dit 

afval. Een deel van dat afval wordt door AEB zelf 

verwerkt, een ander deel wordt doorgeleverd aan 

gespecialiseerde verwerkers.

22 AEB JA ARVERSL AG 2014

Regionaal Sorteercentrum

In het Regionaal sorteercentrum wordt wit- en bruin -

goed ingezameld. Eenvoudige demontage vindt 

plaats waarbij waardevolle metalen worden terug-

gewonnen voor hergebruik. 

Afvalpunten

In de stad Amsterdam zijn zes afvalpunten waar 

burgers en bedrijven grof vuil kunnen brengen. 

Scheiding in verschillende afvalstromen vindt daar 

plaats, zodat ook hier optimaal kan worden ingezet 

op hergebruik.

Westpoort Warmte BV

In deze joint venture, opgericht in 1999, wordt door 

NUON en AEB Amsterdam samengewerkt aan de 

afzet en distributie van warmte aan de west- en 

noordzijde van de gemeente Amsterdam. Westpoort 

Warmte BV realiseert hiervoor uitgebreide infra-

structuur in de vorm van een stadswarmtenetwerk en 

exploiteert dit netwerk.

VERSL AG VAN DE DIRECTIE
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Financiële ontwikkelingen

VERSL AG VAN DE DIRECTIE

Algemeen

AEB Holding N.V. is opgericht in december 2013 

zodat de verzelfstandiging van AEB Amsterdam kon 

plaatsvinden. Als nieuw opgerichte vennootschap 

heeft AEB Holding NV ervoor gekozen als financieel 

rapportage kader aan te houden Titel 9 van het 

Burgerlijk Wetboek 2 in combinatie met de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving. Hierbij is ook besloten om 

een eenvormig stelsel van grondslagen te aanvaarden 

ten behoeve van de consolidatie van de onder-

nemingen die deel uitmaken van de AEB Groep. 

AEB heeft een resultaat na belastingen behaald van  

€ 817.000 in 2014. Dit is lager dan verwacht onder 

meer als gevolg van lagere marktprijzen voor 

elektriciteit en metalen maar ook door storingen en 

een brand in een deel van de Afvalenergiecentrale. 

Effecten storingen / interrupties

In 2014 heeft AEB te maken gehad met onverwachte 

stilstand van turbines en een brand in een deel van de 

Afvalenergiecentrale. Hierdoor is de omzet afval-

verwerking en de omzet energie nadelig beïnvloed 

met een bedrag van ongeveer € 14 miljoen. Ook de 

onderhoudslasten zijn hoger dan verwacht als gevolg 

van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden. 

Herstelkosten, omzetderving en bijkomende kosten 

zijn, exclusief eigen risico’s, te claimen onder een 

verzekeringspolis die AEB Amsterdam afsloot. Het 

resultaat na belastingen is ongeveer € 16 miljoen 

lager als gevolg van de diverse storingen en de brand. 

Omzet

De omzet van de Groep wordt behaald door afval ver-

werking, productie van elektriciteit en warmte en 

door teruggewonnen metalen uit het afval. De omzet 

afvalverwerking en de omzet energie zijn lager uit- 

gekomen dan verwacht vanwege de hierboven genoemde 

incidenten. Het effect van lagere markt prijzen voor 

elektriciteit bedraagt ongeveer € 3,1 miljoen. 

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten betreffen voor-

namelijk baten uit de subsidie ‘Milieukwaliteit 

Elektriciteits productie’ (MEP) en subsidie voor een 

onderzoek naar gescheiden inzamelen dat samen met 

de stadsdelen van Amsterdam is opgestart. De claim 

per jaareinde op de verzekering inzake omzetderving 

en bijkomende kosten vanwege de storingen en 

interrupties is voor bijna € 4 miljoen opgenomen 

onder deze post. Definitief uitsluitsel van de 

verzekeraar op deze claims volgt in 2015.

Kosten

De onder de bedrijfslasten begrepen onder houds-

lasten zijn, onder aftrek van de gerelateerde 

verzekeringsclaim van ongeveer € 1,8 miljoen, voor 

een bedrag van ongeveer € 0,7 miljoen nadelig 

beïnvloed door de hierboven vermelde incidenten.  

De lasten voor grond- en hulpstoffen zijn gestegen 

onder invloed van marktprijzen. De wijziging van de 

CAO en uitbreiding van het personeelsbestand, beide 

als gevolg van de verzelfstandiging, resulteerden in 

een stijging van de personeelslasten met ongeveer  

€ 0,5 miljoen. 

Netto Financieringslasten

De netto financieringslasten bedroegen in 2014  

€ 22,7 miljoen. In totaal werd aan de gemeente 

Amsterdam ongeveer € 24,0 miljoen rente betaald en 

van Westpoort Warmte BV werd ongeveer 

€ 1,3 miljoen rente ontvangen. 

Belastingen

Een deel van de Groep, in het bijzonder de onroerend 

goed lichamen Afvalenergiecentrale B.V. en HR 

Centrale B.V., is niet onderhevig aan vennootschaps-

belasting als gevolg van de structurering onder de 
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Per 30 november 2014 is het financieringsplan voor 

Westpoort Warmte BV met een herziening van de 

financieringsstructuur vastgesteld. Conform dit plan 

is de financieringsportefeuille van Westpoort Warmte 

BV geherstructureerd naar één lening.

Het eigen vermogen van AEB Holding N.V. bedraagt  

€ 21,9 miljoen per 31 december 2014. 

Cashflow

De netto kasstroom van de Groep bedraagt  

€ 20,5 miljoen en is, onder meer, positief beïnvloed 

door een relatief laag investeringsniveau in 2014. 

Investeringen

AEB Amsterdam werkt aan een transitie van de 

bedrijfsactiviteiten richting een duurzaam 

grondstoffen- en energiebedrijf. Om die transitie te 

realiseren wordt een investeringsprogramma 

uitgevoerd waarmee nieuwe bedrijfsactiviteiten 

worden opgezet, passend bij het doel. Daarnaast 

voert AEB Amsterdam investeringen uit die passen in 

de bestaande bedrijfsactiviteiten. Hieronder worden 

deze beide categorieën nader toegelicht.

Investeringen going concern

De gerealiseerde investeringen voor 2014 bedroegen 

€ 11,1 miljoen. De bestedingen voor verschillende 

grote projecten vallen lager uit dan gebudgetteerd. 

Daarnaast is er vertraging in de uitvoering van 

geplande investeringen opgetreden vanwege een 

lager dan verwachte beschikbaarheid van de 

installaties en vanwege de brand in een van de 

onderdelen van de afvalverwerking.

gemeente Amsterdam. In 2015 wordt verwacht dat 

het parlement een wetsvoorstel aanneemt waarmee 

de vennootschapsbelastingplicht voor overheids-

bedrijven geregeld wordt. Op basis van de definitieve 

wet worden de gevolgen op dit vlak door de Groep in 

kaart gebracht.

Balans algemeen

AEB heeft het Afval Energie Bedrijf, inclusief de 

deelnemingen in Afvalverwerkingsinrichting 

Gemeente Amsterdam B.V. (100% belang) en 

Westpoort Warmte B.V. (50% belang), op 1 januari 

2014 verkregen middels een storting op aandelen 

door de Gemeente Amsterdam. De effecten van het 

aanvaarden van een eenvormig stelsel van grond-

slagen door de Groep, voor de periode na 1 januari 

2014, zijn rechtstreeks verwerkt in het agio verband 

houdend met deze storting op aandelen. Deze 

effecten zijn nader omschreven in de toelichting bij 

de enkelvoudige jaarrekening onder 2) eigen 

vermogen. 

Financiering / Eigen vermogen

De groepsmaatschappijen van AEB Holding N.V. 

worden gefinancierd door de aandeelhouder. De 

betreffende leningen zijn deels achtergesteld. In 2014 

zijn de reguliere aflossingen en rente conform het met 

de gemeente Amsterdam overeengekomen betalings-

schema voldaan. AEB heeft in 2014 geen trekkingen 

gedaan onder de investeringsfaciliteit voor business 

development.

Voor een nadere toelichting over de nakoming van de 

van toepassing zijnde convenanten wordt verwezen 

naar de toelichting bij de geconsolideerde jaar rekening 

onder Algemeen, Financiële positie.  

De vennootschap werkt nauw samen met de gemeente 

(aandeelhouder en financier) met als doel een meer 

duurzame borging van de financieringsstructuur, zoals 

ook beoogd ten tijde van de verzelfstandiging, te 

realiseren. 
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Investeringen transitie

In 2013 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de 

ontwikkeling van transitie initiatieven in 2013 en 2014. 

Deze middelen zijn aangewend voor met name de 

volgende initiatieven:

• stoomnet;

• mineralen uit bodemas;

• huishoudelijk afvalsorteerlijn.

Dit betreft potentieel significante 

investeringsprojecten die naar verwachting deels 

worden gefinancierd door de aandeelhouder middels 

een investeringsfaciliteit. 

Een aanbestedingsprocedure voor de huishoudelijk 

afvalsorteerlijn, inclusief een vergistingsinstallatie, is 

inmiddels gestart.

Ten behoeve van de realisatie van Stoomnet is het 

verwerven van klanten, waarmee een voldoende 

afzetniveau wordt verkregen, van belang.

VERSL AG VAN DE DIRECTIE
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duurzame vormen van energieopwekking en daarmee 

voor meer aanbod. De energieprijzen zijn op de korte 

termijn relatief volatiel, maar de elektriciteitsprijzen in 

Nederland bevinden zich al jaren in een dalende trend 

vanwege deze marktomstandigheden.

AEB heeft enerzijds door een relatief lage productie, 

vanwege een aantal productie onderbrekingen, en 

anderzijds door de dalende energieprijzen een 

moeilijk jaar achter de rug. AEB zal streven naar het 

realiseren van een meer stabiele productie maar gaat 

niet uit van een stijging van de energieprijzen. Naar 

verwachting blijven de marktomstandigheden dus 

uitdagend.

Grondstoffenmarkt

Natuurlijke grondstoffen worden steeds schaarser. 

Meer hergebruik is nodig om te voorkomen dat 

grondstofreserves uitgeput raken. Hoe meer bron-

gescheiden stromen en nagescheiden rest producten 

we recyclen en hergebruiken, hoe minder afhankelijk 

we zijn van fossiele en minerale grondstoffen. De 

circulaire economie, waarbij grondstoffen-kringlopen 

worden gesloten, is dan ook wereldwijd in opkomst.

Door de toenemende schaarste zijn de prijzen van 

veel grondstoffen sinds de jaren negentig gestegen. 

Echter wordt deze trend sinds een aantal jaar niet 

doorgezet en zien we grondstoffen ook in prijs dalen. 

Een belangrijke oorzaak ligt in de normalisering van 

de economische groei in China.

AEB heeft hier direct mee te maken. Wij blijven ons 

echter inzetten voor een duurzamer grond stoffen-

bedrijf. Het hoogwaardig terugbrengen van afval-

stoffen als grondstoffen, vooral via het principe van 

brongescheiden inzameling en via de levering van 

secundaire (nagescheiden) grondstoffen blijft bij ons 

hoog op de agenda staan: 2015 wordt hard gewerkt 

aan het realiseren van een sorteerlijn voor huis-

houdelijk restafval en het verder opwerken en 

toepassen van (mineralen uit) bodemassen.

Marktontwikkelingen

Afvalmarkt

De hoeveelheid brandbaar afval in Nederland is de 

afgelopen jaren sterk gedaald door de economische 

crisis en verschillende overheidsmaatregelen en 

initiatieven ter bevordering van hergebruik en 

recycling. De overcapaciteit die hierdoor ontstond in 

de Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties werd 

opgevuld met afval uit met name Engeland. Engeland 

exporteerde in 2014 2,4 Mton restafval. Hiervan vond 

53% zijn weg naar de Nederlandse afval verbrandings-

installaties. Ook voor AEB was Engeland een 

belangrijke leverancier.

De import van brandbaar restafval heeft tot een 

nieuw evenwicht op de Nederlandse afvalmarkt 

geleid. Tarieven en omzet stabiliseren zich na een 

sterke daling in voorgaande jaren.

In 2014 werden de eerste acties zichtbaar van het 

beleidsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) 

dat in 2013 werd gelanceerd om de transitie naar een 

circulaire economie te bevorderen. Een van de doelen 

van het programma is het meer en beter recyclen van 

afval. AEB sluit aan bij VANG door onder andere haar 

partners te helpen met het nascheiden en de 

recycling van het afval. AEB biedt haar partners een 

oplossing voor kunststofrecycling uit het restafval en 

ontwikkelt een nascheidingsinstallatie en een 

vergistingsinstallatie.

Energiemarkt

De energiemarkten zijn sterk in beweging en dat leidt 

tot onzekerheden. De energiesector staat voor de 

uitdaging te zoeken naar oplossingen die zorgen voor 

een duurzaam, betaalbaar en onverminderd robuust 

energiesysteem.

De economische crisis en duurzame ontwikkeling 

leiden tot dalend energieverbruik bij zowel bedrijven 

als huishoudens. Nieuwe innovaties en creatieve 

oplossingen zorgen voor een groter draagvlak voor 

VERSL AG VAN DE DIRECTIE
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Personeel

Bezetting

Per 31 december 2014 werkten 409 medewerkers bij 

AEB Amsterdam. Naar verwachting zal dit aantal het 

komend jaar niet ingrijpend wijzigen. Verwacht wordt 

dat met de aanpassing van de hoofdstructuur van het 

bedrijf een daling van de bezetting op de huidige 

bedrijfs activiteiten gerealiseerd kan worden. 

Realisatie van business development projecten en 

daarmee nieuwe bedrijfsactiviteiten zal echter weer 

uitbreiding van de bezetting tot gevolg hebben.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad (OR) vult de medezeggenschap 

van onze medewerkers in. De OR vergadert ten minste 

eens per maand. In oktober 2014 zijn er verkiezingen 

gehouden. De nieuwe OR bestaat uit 11 leden,  

1 reserve lid en 1 secretaris.

Interne risicobeheersings- 
en controlesysteem

Het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

moet de realisatie van doelstellingen bewaken, 

betrouwbare financiële verslaggeving waarborgen en 

zorgen voor de naleving van wet- en regelgeving.  

De directie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling 

en uitbouw van dit systeem en voor de beoordeling 

van de effectiviteit ervan. 

De onderneming hanteert diverse instrumenten om te 

zorgen voor een goed werkend interne risico-

beheersings- en controlesysteem. Hierbij kan onder 

meer gedacht worden aan een adequate opzet en 

inrichting van de organisatie, het handhaven van een 

systeem van monitoring inclusief periodieke 

rapportages, en de implementatie en handhaving van 

procedures en reglementen (zoals bijvoorbeeld 

autorisatieregelingen en treasury statuut) en het 

implementeren van gedragsregels.

De directie onderkent het belang van een goede 

opzet en werking van het interne risicobeheersings- 

en controlesysteem. In verband met de verzelf-

standiging en de bijgestelde ambities van de 

organisatie, zal de komende jaren het interne risico-

beheersings- en controlesysteem verder worden 

uitgebouwd en gecompleteerd. 

In de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening 

wordt het beleid inzake het gebruik van financiële 

instrumenten nader toegelicht.

VERSL AG VAN DE DIRECTIE
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Risicoparagraaf

In deze paragraaf zijn de relevante risico’s voor AEB 

Amsterdam beschreven, uitgaande van de actuele 

situatie, zowel in- als extern.

Bodemverontreiniging

AEB heeft, op grond van een onderzoek door een 

ingenieursbureau, een voorziening getroffen voor te 

verwachten saneringskosten. In de uitvoering van de 

sanering kan aanvullende verontreining aan het licht 

komen. 

Technisch onderzoek 

In 2014 is besloten een technisch onderzoek uit te 

voeren op de Afvalenergiecentrale. De uitkomsten 

daarvan kunnen een effect hebben op de productie-

capaciteit en verwachte onderhoudslasten van de 

installaties van AEB Amsterdam. Het definitief rapport 

van dit onderzoek wordt medio 2015 verwacht.

Prijsontwikkelingen

De omzet van AEB Amsterdam is afhankelijk van 

marktprijzen voor elektriciteit en gerecyclede 

metalen. Ontwikkeling van die prijzen hebben in de 

laatste jaren grote schommelingen laten zien. Verder 

dalende prijzen hebben direct een ongunstig effect 

op de financiële resultaten van AEB en mogelijk ook 

een impairment tot gevolg.

Verwerkingstarieven en bezetting

Het afvalaanbod neemt af onder meer als gevolg van 

de trend om meer afval te scheiden. Hierdoor, en in 

het licht van de in Nederland beschikbare 

verbrandings   capaciteit, staan de verwerkingstarieven 

onder druk. AEB streeft een zodanig contracten-

portfolio na, dat de verbrandingscapaciteit optimaal 

wordt benut.

Beschikbaarheid  
afvalenergiecentrales

De beschikbaarheid van de afvalenergiecentrales is 

bepalend voor de operationele en financiële 

resultaten van AEB. Het risico op het niet beschikbaar 

zijn van de centrales wordt onder meer gereduceerd 

door het ontwikkelen en uitvoeren van een meerjarig 

onderhoudsplan. Indien zich dit risico toch voltrekt, 

worden de gevolgen gemitigeerd door de 

gecontracteerde verzekeringspolis. AEB is medio 

2015 met de contractpartijen in onderhandeling over 

de wijze waarop en onder welke condities de 

verzekeringspolis zal worden gecontinueerd.  

Naar verwachting kan de dekking, inclusief de van 

toepassing zijnde condities, niet worden gehandhaafd 

op het huidige niveau. De financiële gevolgen van het 

niet beschikbaar zijn van de afvalenergiecentrales 

zullen echter, op grond van een inschatting van de 

ingeschakelde verzekeringsdeskundige, voor het 

overgrote deel gemitigeerd blijven.

Afvalstoffenbelasting

Conform het belastingplan 2015 is de afval stoffen-

belasting per 1 januari 2015 van kracht. De Groep 

verwacht op dit moment geen nadeel uit deze 

belasting. Op het punt van gecombineerde 

verwerking van rioolslib en afval is de toepassing van 

de wetgeving op echter nog niet geheel duidelijk. 

De Groep is in afwachting van een uitspraak van de 

Belastingdienst om de mogelijke invloed hiervan op 

met name de omzet definitief vast te stellen. 

Verzekeringsclaims

Ten aanzien van de brand in een deel van de Afval-

energiecentrale en de tijdelijke uitval van turbines zijn 

herstelkosten, omzetderving en bijkomende kosten 

die niet onder de dekking van de verzekeringspolis 

vallen ten laste van 2014 meegenomen. Definitief 

uitsluitsel van de verzekeraar op de ingediende 
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verzekeringsclaims volgt in 2015. Naar verwachting 

zal de totale verzekeringsclaim betreffende de brand 

ongeveer € 37 miljoen bedragen.

Transitie Investeringen

De transitie naar een duurzaam grondstoffen- en 

energiebedrijf zal naar verwachting ook significante 

investeringen behelzen. De voortgang en inhoud van 

deze projecten wordt intensief gevolgd en daar waar 

nodig aangepast. Gezien de fase waarin zich deze 

projecten bevinden, bestaat er echter onzekerheid of 

deze projecten daadwerkelijk kunnen worden 

gerealiseerd tegen aanvaardbare rendementen.

Amsterdam, 16 juni 2015

Directie: 

J.W.A. de Swart 

J. Pranger 
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‘Persoonlijk contact werkt het beste’
‘Elke dag komen hier ongeveer 600 vrachten binnen. Ik controleer of de bunker netjes blijft, houd 
toezicht en kijk of de chauffeurs het werk veilig en naar behoren doen. Veiligheid staat voorop. 
Werken met mensen en ze motiveren, vind ik het leukste. Ook voor hen moet het interessant blijven. 
Persoonlijk contact werkt altijd het beste. Gewoon even de andere kant van het verhaal horen, dan 
begrijp je elkaar beter en kun je beter samenwerken. In mijn werk draait alles om recyclen. Een mooi 
praktijkvoorbeeld: er moest hier een veilige looproute komen. Ik vond op Marktplaats een gangway 
– zo’n tunnel waar je doorheen loopt als je een vliegtuig in gaat. 
Nu hebben wij voor een mooi prijsje een veilige looproute. Het voldoet echt prima!’

Dirk Keijzer, Operationeel Coördinator BIA

INTERVIEW
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Medewerkers
Onze 409 medewerkers vormen de ruggengraat van AEB. De veiligheid en gezondheid van hen staat 
voorop. Er is continu aandacht voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, werkomgeving 
en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Ook potentieel toekomstige medewerkers 
bieden wij de mogelijkheid om stages te lopen. In 2014 kwamen er meer medewerkers in dienst en 
gingen er minder uit dienst dan in 2013.

Samenstelling medewerkersbestand per 31-12

2014 2013

Aantal mannen 358 341

Aantal vrouwen 51 46

Aantal fulltime medewerkers 362 348

Aantal parttime medewerkers 47 39

Aantal medewerkers met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 32 12

Aantal medewerkers met arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 377 375

Totaal aantal medewerkers 409 387

In- en uitstroom medewerkers (aantal)

In dienst 2014 2013

Leeftijd Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal

 < 30 jaar 6 2 8 8 2 10

 30-50 jaar 17 2 19 19 6 25

 > 50 jaar 2 0 2 1 0 1

      

Uit dienst 2014 2013

Leeftijd Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal

 < 30 jaar 1 0 1 1 1 2

 30-50 jaar 5 0 5 15 2 17

 > 50 jaar 11 0 11 10 0 10

MEDEWERKERS
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VEILIGHEID

Veiligheid

De industriële processen bij AEB brengen veilig-

heidsrisico’s met zich mee. Bij AEB staat veiligheid 

voorop, voor onze medewerkers, voor bezoekers en  

voor de omgeving. Ons doel is om van AEB een 

ongevalsvrij bedrijf te maken.

Nulmeting

Samen met DuPont hebben we een nulmeting op 

onze veiligheidsprestatie uitgevoerd. Het onderzoek  

bestond uit een veiligheidsenquête, interviews, 

locatiebezoeken en afstemmingsmomenten met het  

MT en de OR. Op basis van de uitkomsten van dit 

onderzoek is in 2014 is het meerjarenprogramma 

‘Veiligheid Eerst’ opgestart. 

Ongevallen met letsel en verzuim

In 2014 vonden 22 incidenten met letsel plaats  

waarbij eigen medewerkers en derden betrokken  

waren. Zeven incidenten leidden tot verzuim: 

• Bij herstelwerkzaamheden aan een ontslakker is 

een zware pijp van 4,5 meter uit een hijsstrop 

gevallen. Twee industrieel schoonmakers zijn 

hebben hierbij gewond geraakt.

• Bij het lossen van een container met wit- en 

bruingoed is een medewerker van het Regionaal 

Sorteer Centrum gewond geraakt aan zijn arm.

• Een contractor raakte gewond aan zijn knie toen  

hij struikelde over een slang van een nooddiesel-

compressor.

• Een contractor is door een gat in een steigervloer 

gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat  

hij niets gebroken heeft.

• Twee monteurs van AEB hebben kalkmelk over zich 

heen gekregen bij werkzaamheden aan een 

kalkmelkpomp. 

• Bij onderhoudswerkzaamheden in de bunker heeft 

een monteur van de bunkerstof in zijn ogen gekregen. 

• Tijdens het (met 2 man) tillen van een tv stond een 

medewerker van een Afvalpunt op de stekker. 

Hierdoor kwam het gewicht van de tv geheel op 

een collega terecht. Deze collega liep een 

spierscheuring op. 

De Injury Frequency (IF), ook wel eens ongevallen-

frequentie-index genoemd, is het aantal ongevallen 

 met verzuim x 1.000.000, gedeeld door het aantal 

arbeidsuren. Het 12-maands voortschrijdend 

gemiddelde van de IF is in 2014 uitgekomen op  

7 *1.000.000 / 1.190.102 = 5,88.

Gezondheid

AEB vindt het belangrijk om medewerkers langer, 

gezond en met plezier aan het werk te hebben en te 

houden. AEB investeert dan ook in de vitaliteit en het 

welzijn van zijn medewerkers. In 2014 heeft AEB 

daarom beleid rondom duurzame inzetbaarheid 

verder ontwikkeld. Duurzame inzetbaarheid richt zich 

niet alleen op de oudere medewerkers binnen AEB, 

maar op de werknemers in àlle levensfasen, van jong 

tot oud. Daarbij is, naast aandacht voor de arbeids-

omstandigheden, nadrukkelijk aandacht voor mede-

werkers in volcontinu dienst en medewerkers die 

beschikbaarheidsdiensten lopen. 

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2014 licht gestegen ten 

opzichte van 2013. Ten gunste van het terugdringen 

en voorkomen van ziekteverzuim kunnen mede-

werkers een beroep doen op de Arbo-arts, de 

bedrijfsmaatschappelijk werker, de bedrijfs fysio-

therapeut en de leefstijladviseur. 
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Ongevallen met letsel en verzuim

Ongevallen met letsel 2014 2013

AEB 10 11

Derden 12 5

Ongevallen met verzuim 2014 2013

AEB 3 2

Derden 4 2

Gewerkte uren 1.190.102 1.132.800

Injury Frequency (IF) 5,88 3,53

Leeftijdsopbouw medewerkersbestand per 31-12

2014 2013

Leeftijd medewerker Aantal medewerkers

≤ 20 jaar 0 0

20-25 jaar 6 3

26-30 jaar 21 18

31-35 jaar 39 33

36-40 jaar 57 53

41-45 jaar 73 71

46-50 jaar 86 80

51-55 jaar 68 70

56-60 jaar 36 33

61-65 jaar 23 26

≥ 66 jaar 0 0

Ziekteverzuim 

2014 2013 2012

Ziekteverzuimpercentage 4,93 4,70 4,96

Verzuimfrequentie 1,32 1,13 1,09

Gemiddelde verzuimduur 15,87 8,33 10,02

De Injury Frequency (IF), ook wel eens ongevallenfrequentie-
index genoemd, is het aantal ongevallen met verzuim x 
1.000.000, gedeeld door het aantal arbeidsuren. Het aantal 
gewerkte uren in 2014 bedroeg 1.190.102. Het 12-maands 
voortschrijdend gemiddelde van de IF is in 2014 uitgekomen op 
7 *1.000.000 / 1.190.102 = 5,88.

VEILIGHEID
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Opleiding en training

Naast het aanbod van cursussen en trainingen die 

voor de functie verplicht zijn, kunnen medewerkers 

zich ook blijven ontwikkelen door loopbaangerichte 

opleidingen te volgen. In 2014 zijn de opleidings-

kosten uitgekomen op 2,59% van de loonkosten.

Werkomgeving

Na een grondige verbouwing In 2014 zijn het kantoor 

en het bedrijfsrestaurant weer in gebruik genomen. 

Bij de aanbesteding van de aannemers speelde 

duurzaamheid een belangrijke rol:

• Uitsluitend FSC hout

• Meubilair keuze, recycling materialen 

• Bewegingssensoren

• Start/stop systeem bij de douches

• Hoofdkantoor is klaar om over te gaan op 

verwarming via restwarmte uit de fabriek

• Beheer van het gebouw en installaties

 

VEILIGHEID
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Afval: energie en grondstoffen 

Milieu: afval, energie, grondstoffen 
& transport

AEB zet op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke 

wijze verschillende soorten afval om in energie en 

grondstoffen. 

In de AEC en HRC worden huishoudelijk- en 

bedrijfsafval en slib omgezet in stoom waarmee 

elektriciteit en warmte geproduceerd wordt. Met 

behulp van koelwater wordt de stoom –watercyclus in 

stand gehouden. De toevoeging van diverse hulp-

stoffen (chemicaliën) in de verbrandingsinstallatie 

zorgt ervoor dat de schadelijk stoffen in de rook-

gassen binden. Dit voorkomt dat ze in de lucht 

terecht komen. Het opwekken van energie en 

grondstoffen vermijdt de CO2- uitstoot elders. AEB 

heeft hierdoor een negatieve CO2-footprint. Uit het 

verbrandingsproces komen ook afvalstoffen vrij. Deze 

worden zo mogelijk hergebruikt en in het uiterste 

geval gestort. De verbrandingsresten, ook wel ruwe 

bodemas of slakken genoemd, worden opgewerkt in 

de slakopwerkingsinstallatie. Hierbij worden 

secundaire grondstoffen (ferro’s en non-ferro’s en 

bewerkte bodemas) teruggewonnen. 

Vergistings- of biogas afkomstig van de riool water-

zuiveringsinstallatie (RWZI) van het naastgelegen 

Waternet, wordt in biogasmotoren omgezet in 

elektriciteit en warmte. Een ander deel van het 

vergistingsgas wordt opgewekt tot groengas. 

Op het Depot gevaarlijk afval (Dga) wordt chemisch 

en klein gevaarlijk afval ingezameld, be- en verwerkt. 

Zoveel mogelijk materiaal wordt geschikt gemaakt 

voor hergebruik. De rest wordt verwerkt door 

gespecialiseerde eindverwerkers of nuttig toegepast 

in onze verbrandingsinstallaties. 

 

Afval

Amsterdam heeft zes Afvalpunten, waar bewoners 

en bedrijven grofvuil naar toe kunnen brengen. 

Ook grofvuil dat aan de straat wordt opgehaald in 

de stadsdelen, gaat deels naar de Afvalpunten. In 

2014 is 797.967 ton huishoudelijk afval, 529.950 ton 

bedrijfsafval en 67.527 ton slib verwerkt. Van het 

huishoudelijke afval is 265.000 ton geïmporteerd 

uit Groot-Brittannië. 

Opslag afval in balen
In 2014 is hard gewerkt aan de oplevering van een 

balenopslagplaats op eigen terrein. Door zelf gebaald 

afval op te slaan kunnen we fluctuaties in het afval-

aan bod - door seizoensinvloeden en onderhouds-

werkzaamheden - opvangen. Zo kunnen we optimaal 

stookgedrag van de centrales realiseren. Door middel 

van een shredder wordt het afval geschikt gemaakt 

voor opmenging in de bunker. Oplevering vindt plaats 

in het eerste kwartaal van 2015.

Depot gevaarlijk afval (Dga)
In 2014 heeft het Dga ruim 17,5 miljoen kilo gevaarlijk 

afval van gemeenten, bedrijven en particulieren 

verwerkt. Dit is 7% meer dan in 2014. Van het 

gevaarlijk afval wordt 620 ton hergebruikt. Een 

voorbeeld is is het terugwinnen van zilver uit 

fixeervloeistof die bij het ontwikkelen van foto’s 

wordt gebruikt. 

Sinds 2012 recyclet AEB elektrakabels bij het Dga.  

Dit gebeurt met een kabelshredder en een kabel-

peller. Na het opwerken kunnen zowel koper als 

kunst stof granulaat als grondstof worden hergebruikt. 

In 2014 is 29,6 ton rood koper en 39 ton kunststof-

granulaat opgewerkt.
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Regionaal Sorteer Centrum (RSC)
Op het Regionaal Sorteer Centrum (RSC) wordt 

elektrische en elektronische apparatuur afkomstig uit 

Amsterdam en omstreken ingezameld, opgeslagen en 

afgevoerd. Daarnaast worden allerlei sorteerwerk-

zaamheden uitgevoerd op het gebied van recycling 

en grondstoffenterugwinning. 

Gewichten recycling
• 23 ton gasontladingslampen

• 91 ton batterijen

• 73 ton banden

Gewichten grondstoffen terugwinning
• 5 ton non-ferro uit de demontagestraat;  

o.a. koper, messing, aluminium en RVS

• 103 ton elektrakabels

 - 2 ton kerstverlichting

 - 33 ton stekkers

 - 39 ton rubbergranulaat

 - 29,6 ton roodkoper

Gewichten sortering Afgedankte Elektrische 
en Elektronische Apparatuur (AEEA)
• 1.312 ton AEEA vanuit de afvalpunten

• 1.063 ton AEEA vanuit buitengemeenten

Afval uit het buitenland
De overcapaciteit van de afvalverwerking in 

Nederland betekent dat er geen garantie is voor een 

continue vollast van de centrales met Nederlands 

afval. Door afval uit Groot-Brittannië te importeren 

hoeft het daar niet gestort te worden. Storten van 

afval brengt veel uitstoot van CO2 met zich mee.  

Door stijgende storttarieven in Groot-Brittannië 

komen alternatieve methoden van afvalbeheer in 

beeld. AEB kan dankzij de gunstige ligging in de 

Amsterdamse haven en de efficiënte centrales een 

belangrijke bijdrage leveren aan het verbranden van 

buitenlands afval. De uitstoot die het transport 

oplevert, is hierbij verwaarloosbaar klein vergeleken 

met de vermeden CO2-uitstoot doordat het afval niet 

wordt gestort.

AF VAL: ENERGIE EN GRONDSTOFFEN
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AF VAL: ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

Afvalpunten
De Afvalpunten zijn in 2014 140.000 keer bezocht 

door bewoners van Amsterdam: 5.000 bezoeken meer 

dan vorig jaar. Het lijkt erop dat burgers de Afval-

punten steeds beter weten te vinden, onder andere 

dankzij een gerichte promotiecampagne. Daarnaast 

maken (kleine) bedrijven en de stadsdelen meer 

gebruik van de Afvalpunten.

In totaal is er ongeveer 70.845 ton afval gebracht. 

Hiervan is 28.431 ton geschikt gemaakt voor 

hergebruik.

In 2014 zijn de Afvalpunten gecertificeerd volgens de 

internationale norm voor milieumanagement, ISO 

14001. De Afvalpunten waren al in het bezit van het 

certificaat voor kwaliteitsmanagement, ISO 9001.

Kaart van Amsterdam met alle postcodes van particulieren die spullen hebben aangeleverd bij een van de  

6 afvalpunten in 2014. De kleuren geven het desbetreffende Afvalpunt aan.
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INTERVIEW

‘Strak & schoon’ 
‘Het afvalpunt op de Rozenburglaan is het kleinste afvalpunt. Er is weinig ruimte, dus alles is heel 
efficiënt opgezet. Ja, een hele uitdaging dus om alles overzichtelijk en schoon te houden. Ik begeleid 
de klanten en zorg dat alles volgens de veiligheidsregels verloopt. Als de mensen van het stadsdeel 
komen, helpen wij ze even met een grofkiepertje. Gewoon, wat extra service zodat ze tijd hebben 
voor een kopje koffie. We lopen hier altijd met een schep en bezem rond. Het is prettig als alles  
strak en schoon is. De mensen die hier komen die zeggen dat ook: “Wat ziet het er netjes uit!” 
Die waardering is fijn!’

Maikel van der Horst, beheerder afvalpunt Rozenburglaan 

38 AEB JA ARVERSL AG 2014
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Energie

In 2014 is bij de verwerking van afval 747.609 MWh 

elektriciteit en 552.127 GJ warmte geleverd. Tevens 

is er 11.106.972 Nm3 biogas verwerkt waarmee 

25.248 MWh elektriciteit, 98.122 GJ warmte en 

34.060 Nm3 groengas is geleverd. 

R1-status 
In de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) staat 

dat afvalverbrandingsinstallaties (avi) die bestemd zijn 

voor het verwerken van stedelijk afval, de recovery-

status kunnen hebben. Dit is de zogenoemde R1-

status. Alleen avi’s die voldoende energie-efficiënt 

zijn, komen in aanmerking voor de R1-status. AEB 

heeft sinds 2009 de R1-status. Dat maakt het 

bijvoorbeeld mogelijk om afval uit het buitenland te 

importeren. In 2014 bedroeg de R1-waarde voor de 

AEC 0,74. Die voor de HRC was 0,95, dus ruim boven 

de grenswaarde van 0,60.

MEP-subsidie
Producenten van duurzame elektriciteit kunnen in  

het kader van Milieukwaliteit Elektriciteits Productie 

(MEP) tot en met 2017 profiteren van een subsidie.  

De maximum subsidie wordt verkregen bij een 

rendement van boven de 30%. De HRC is de meest 

efficiënte afvalverbrandingsinstallatie ter wereld. 

In 2014 bedroeg het 12-maands voortschrijdend 

gemiddelde MEP-rendement van de HRC 30,56%.

Duurzame warmte voor de stad
Stadswarmte betekent betaalbare, betrouwbare en 

duurzame energie voor de stad Amsterdam. Sinds 

1999 voorziet Westpoort Warmte (WPW), een 

dochter  onderneming van AEB en Nuon, een deel van 

Amsterdam van warmte. Bronnen van stadswarmte 

zijn onze afvalenergiecentrales en de biogas-

installatie, de rioolwaterzuiveringsinstallatie van 

Waternet en de vergistingsinstallatie van Orgaworld. 

Door de mix van duurzame bronnen is maar liefst  

70% van de stadswarmte van WPW volledig klimaat-

neutraal. Daarmee leveren we een bijdrage aan de 

klimaatambities van de stad, namelijk om in 2040 

230.000 woningequivalenten aan te sluiten. AEB is 

voor deze ambitie een belangrijke bron. 

Het WPW-net omvat inmiddels circa 20.000 aan-

gesloten woningequivalenten (weq). De levering  

van warmte betekent jaarlijks 24.000 ton minder  

CO2-uitstoot door cv-ketels. 

In 2014 zijn goede resultaten geboekt op het gebied 

van groei van het net en duurzaamheid. 

Er zijn in 2014 bijna 2.000 nieuwe woningequivalenten 

(weq) aangesloten op het warmtenet van WPW.  

Het gaat voor een groot deel om bestaande bouw, 

maar ook de nieuwbouw trekt weer aan, onder meer 

in de klimaatneutrale wijk Houthaven. Op basis van  

de goed gevulde orderportefeuille wordt ook het 

komende jaar weer een stevige groei van het aantal 

aansluitingen verwacht. 

In 2015 en 2016 is Noorderwarmte een groot en 

zichtbaar project. Noorderwarmte betreft de aanleg 

van een 17 km lange leiding vanaf AEB, via de 

Hemweg  centrales, onder het IJ en dwars door Noord. 

Jaar R1-waarde AEC
(Energie-efficiëntie 

volgens EU) 

R1-waarde HRC
(Energie-efficiëntie 

volgens EU) 

2009 0,63 0,78

2010 0,67 0,91

2011 0,71 0,92

2012 0,74 0,94

2013 0,74 0,94

2014 0,74* 0,95

R1-status

* De werkelijke R1-waarde van de AEC is lager, 
maar omdat dit het gevolg is van tijdelijke 
turbineproblemen, is met RVO overeen-
gekomen dat de hier genoemde waarde 
representatiever is voor de prestaties van de 
AEC over geheel 2014.

AF VAL: ENERGIE EN GRONDSTOFFEN
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Deze leiding voorziet bestaande en nieuwe woningen 

in Noord van restwarmte van AEB. Uitbreiding van het 

warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers 

van de “Agenda Duurzaamheid”, die recent door de 

gemeenteraad is aangenomen. De ambitie is om in 

2040 230.000 woningen op warmte aan te sluiten.  

Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad.

Biogas
Behalve uit afval wekt AEB ook energie op uit andere 

bronnen. Bij Waternet, onze buren, wordt het 

rioolwater gezuiverd. Na de rioolwaterzuivering blijft 

slib over. Wanneer dit slib vergist ontstaat biogas. 

Het biogas wordt via een gastransportleiding naar 

AEB getransporteerd. Vervolgens zet AEB het op 

twee manieren om in energie.

Bij AEB vindt eerst reiniging van het biogas plaats. 

Vervolgens wordt het gereinigde gas verdeeld over 

vier biogasmotoren. Deze zetten biogas om in 

elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt 

geleverd aan het net, de warmte wordt benut in het 

stadswarmtenet. Circa 3.000 woningen worden 

verwarmd door deze warmte. AEB levert daarnaast 

ook restwarmte uit de rookgasreiniging aan de 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Waternet 

gebruikt deze warmte om slib te vergisten en spaart 

daarmee gas uit. Zo hebben zowel Waternet en 

AEB als het milieu baat bij de verwerking van biogas.

Groen gas
Een deel van het biogas werken we in een 

groengasinstallatie op tot gas dat geschikt is voor 

auto’s. Aan de overkant van AEB exploiteert 

Orangegas sinds 2012 een gaspompstation. Naast 

een aantal vrachtwagens dat industrieterrein 

Westpoort aandoet, tankt ook een deel van ons eigen 

wagenpark groen gas.

AF VAL: ENERGIE EN GRONDSTOFFEN
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Grondstoffen

In 2014 hebben we ruim 21.472 ton ferro-metalen 

en 8.541 ton non-ferro (waarvan 2.672 ton RVS) 

metalen teruggewonnen uit de ruwe bodemas; in 

totaal 30 kton. De teruggewonnen metalen worden 

verder gerecycled bij gespecialiseerde bedrijven. 

Van het overgebleven materiaal, de bewerkte 

bodemas, is 273.343 ton geproduceerd. Tezamen 

met de 620 ton van het Depot gevaarlijk afval, de 

2.375 ton van uit het RSC en de 28.431 ton van de 

Afvalpunten heeft AEB in 2014 61,4 kton 

materiaalhergebruik gerealiseerd.

Terugwinning secundaire grondstoffen
Na de verwerking van afval in een verbrandings-

installatie blijven ruwe bodemassen over die uit 

metalen en zogenoemde minerale fractie bestaan.  

Die kunnen we geheel hergebruiken.

Met de slakopwerkingsinstallatie (SOI) halen we de 

ferro-metalen en non-ferro metalen (koper, 

aluminium) uit de bodemas. Hierna wordt met behulp 

van de Advanced Dry Recovery-installatie (ADR) - een 

gezamenlijk project van AEB en Inashco - de minerale 

fractie van bodemas verder opgewerkt. Daarmee 

maken we stappen om te kunnen voldoen aan de 

Green Deal Bodemas1.

Grondstoffen (ton)
 

2014 % van verwerkte  
hoeveelheid afval *

2013 % van verwerkte  
hoeveelheid afval **

Bodemas 273.343 20,0 336.605 24,3

Ferro (schroot) 21.472 1,5 21.162 1,5

Non-ferro 5.869 0,4 4.151 0,3

RVS 2.672 0,19 3.035 0,2

Gips (HRC) (ton) 2.072 0,36 2.088 0,36

In de rookgasreiniging van de HRC worden zwavel-

oxides (SOx) afgevangen door de toevoeging van 

Calcium carbonaat CaCO3. In de reactie samen met 

oxidatielucht ontstaat Calciumsulfaat, zuivere gips. 

Dit gips wordt geleverd aan de gipsindustrie.

Luchtemissies
Het grootste deel van de verbrandingsinstallaties 

bestaat uit de rookgasreiniging. Hier worden de 

rookgassen zo veel mogelijk ontdaan van schadelijke 

stoffen. AEB voldoet in alle gevallen minimaal aan de 

standaarden van de relevante wet- en regelgeving.

In 2014 bleven de installaties van AEB voor wat 

betreft de jaargemiddelde luchtemissie van 

milieubelastende stoffen onder de normen uit het 

Activiteitenbesluit. In de milieuvergunning uit juli 

2013 zijn de normen voor een aantal stoffen daarom 

nog eens aangescherpt. Ook aan deze aanscherpte 

normen voldoet AEB ruimschoots. 

1 Bodemas, restproduct van de afvalenergiecentrales (AEC’s), wordt 
gebruikt in civieltechnische werken. Het vervangt daar primaire 
grondstoffen als zand en grind. Tot nu toe wordt het materiaal 
toegepast als een zogeheten IBC-bouwstof (Isoleren, Beheersen 
en Controleren) volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit. 
In de Green Deal die de Vereniging Afval bedrijven (VA) in 2012 
heeft afgesloten met de rijksoverheid, is afgesproken dat in 2017 
minstens de helft van de geproduceerde bodemas wordt 
toegepast als ‘vrij toepasbare bouwstof ’ buiten de IBC-categorie.

*  De hoeveelheid verwerkt (afval en slib) was in 2014 1.395.444 ton. De hoeveelheid verwerkt (afval en slib) was in 2013 
1.466.952 ton.

**  De hoeveelheid verwerkt (afval en slib) in de HRC was in 2014: 575.478 ton. De hoeveelheid verwerkt (afval en slib) in de HRC 
was in 2013: 573.284 ton

AF VAL: ENERGIE EN GRONDSTOFFEN
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Jaargemiddelde emissie AEC (in mg/m3
0, tenzij anders aangegeven)

Component 2014 Norm
Activiteitenbesluit (AB)

Norm  
Vergunning AEB

Totaal stof 1,98 5 5

CxHy 0,96 10 10

HCl 0,94 8 3

HF 0,009 1 0,2

CO 14,5 30 30

SO2 4,38 40 25

NOx 67,5 180 180

Kwik (mg/m0
3) 0,506 50 5

Cadmium + thallium (mg/m0
3) 0,000 50 30

Zware metalen (mg/m03) 0,000 500 300

Dioxine (ngTEQ/m0
3) 0,026 0,1 0,05

stof     CxHy    HCI      HF     CO     SO2     NOx     Hg    Cd+Tl    ZM   PCDD/F

AF VAL: ENERGIE EN GRONDSTOFFEN
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Jaargemiddelde emissie HRC (in mg/m3
0, tenzij anders aangegeven)

Component 2014 Norm
Activiteitenbesluit (AB)

Norm  
Vergunning AEB

Totaal stof 1,22 5 5

CxHy 0,4 10 10

HCl 0,24 8 3

HF 0,009 1 0,2

CO 11,99 30 30

SO2 0,57 40 25

NOx 88,3 180 180

Kwik (mg/m0
3) 0,650 50 5

Cadmium + thallium (mg/m0
3) 0,000 50 30

Zware metalen (mg/m03) 0,000 500 300

Dioxine (ngTEQ/m0
3) 0,008 0,1 0,05

stof     CxHy    HCI     HF     CO     SO2     NOx     Hg    Cd+Tl    ZM   PCDD/F

AF VAL: ENERGIE EN GRONDSTOFFEN
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CO2-footprint
De Vereniging Afvalbedrijven gebruikt voor het 

berekenen van de CO2-footprint het EpE-protocol2. 

Bij de verbranding van afval wordt 541.652 kton CO2 

uitgestoten. Daarentegen hoeft de energie die AEB in 

haar installaties produceert niet in minder schone 

(kolengestookte) energiecentrales te worden 

opgewekt. Ook secundaire grondstoffen zoals ferro’s 

en non-ferro’s hoeven niet te worden gedolven.

De potentieel vermeden CO2-emissie is 714.173 kton. 

De CO2-footprint van AEB komt hiermee uit op  

vermeden CO2-uitstoot van 172,5 kton. 

Gebruik hulpstoffen (ton) 

2014 2013

Calciumoxide (CaO) (AEC) 3.057 3.175

Calciumcarbonaat (CaCO3) (HRC) 6.314 6.645

Natronloog (NaOH, ca. 50%) 6.236 6.719

Zoutzuur (HCl, 30 %) 429 484

Natriumsulfide (Na2S, 12%) 194 175

Chloorbleekloog (NaOCl, 15%) 1.542 1.614

IJzerchloride (FeCl3, 40%) 46,7 20,3

Ammonia (NH4OH, 24,5%) 4.959 5.316

Stikstof (in m3) 125.467 144.280

Actief Kool Rookgasreiniging I (HOK) 763 761

Actief Kool Rookgasreiniging II (AK) 5,3 4,5

Zeep en schuimremmer (in m3) 33,0 38,4

Hulp- en afvalstoffen uit proces

Hulpstoffen
In onze rookgasreiniging worden chemicaliën 

gedoseerd. Deze chemicaliën binden zich aan 

schadelijke stoffen in de rookgassen. Dit voorkomt 

uitstoten in de lucht. Zo zorgt bijvoorbeeld ammoniak 

voor de verwijdering van stikstofoxiden, en vangt 

poedervormig HOK (hoogovencokes) onder andere 

dioxines af. Ook wordt het gehalte aan zware metalen 

zodanig verminderd dat het onder de detectiegrens 

van meetapparatuur komt.

2 Epe staat voor Enterprises pour l’Environment. Het EpE-protocol 
richt zich specifiek richt op de CO2 -footprint van afval-verwerkende 
bedrijven. Het EpE-protocol wordt aanvaard als een correcte 
vertaling voor de afvalsector van het GHG-protocol, de 
wereldwijd geaccepteerde standaard voor de berekening van 
broeikasgasemissies (Greenhouse Gas Emissions, GHG).

AF VAL: ENERGIE EN GRONDSTOFFEN
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Afvalstoffen uit proces
Bij de afvalverbranding produceren de installaties van 

AEB afvalstoffen. Deze afvalstoffen worden groten-

deels nuttig gebruikt. Zo fungeert vliegas als vul-

middel in asfalt, en voorkomt opslag van rook gas-

reinigingsresidu in Duitse zoutmijnen dat deze mijnen 

instorten. 

Ketelas komt vrij bij reinigingswerkzaamheden in de 

ketels en wordt vermengd met de ruwe slakken 

(verbrandingsresten). Voor doekenfilterresiduen en 

filterkoeken is nog geen nuttige toepassing 

gevonden, daarom worden ze vooralsnog gestort.

2014 % van verwerkte 
hoeveelheid afval *

2013 % van verwerkte 
hoeveelheid afval **

RGR residu (AEC) 11.448 1,40 12.110 1,36

Doekenfilter residu (HRC) 5.814 1,01 5.191 1,01

Filterkoeken 737 0,05 708 0,05

Vliegas 14.965 1,07 16.795 1,21

Ketelas 436 0,031 366 0,026

Totaal 33.400 2,4 35.170 2,4

*  De hoeveelheid verwerkt (afval en slib) was in 2014 1.395.444 ton.
 De hoeveelheid verwerkt (afval en slib) in de HRC was in 2014: 575.478 ton
 De hoeveelheid verwerkt (afval en slib) in de AEC was in 2014: 819.966 ton

**  De hoeveelheid verwerkt (afval en slib) was in 2013 1.466.952 ton.
 De hoeveelheid verwerkt (afval en slib) in de HRC was in 2013: 573.284 ton
 De hoeveelheid verwerkt (afval en slib) in de AEC was in 2013: 893.668 ton

Afvalstoffen (ton)

AF VAL: ENERGIE EN GRONDSTOFFEN
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‘Elke dag is anders’ 
‘Bij AEB hebben we net nieuwe auto’s – zó mooi! Chaufferen zit mij in het bloed, ik ben op mijn  
19e begonnen met het transportgebeuren, ik doe het nu al 30 jaar. Mijn vader deed internationale 
transporten, vroeger ging ik dan wel eens met hem mee. Als mijn dagdienst begint, om half 6, krijg ik 
door welke route ik moet rijden. Elke dag is anders. Bijvoorbeeld, zoveel volle containers in Noord 
ophalen en afleveren bij Van Gansewinkel. Of ik doe een paar ritjes naar Amsterdam Oost.  
Er gebeurt altijd wel wat in het verkeer in de stad. Je moet altijd waakzaam zijn. Ik vervoer ook vaak 
het gips dat in onze fabriek vrijkomt naar Geertruidenberg. Daar maken ze er dan weer 
cementvloeren van.’ 

Hans Kersbergen, Chauffeur afdeling Transport 

46 AEB JA ARVERSL AG 2014

AF VAL: ENERGIE EN GRONDSTOFFEN
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Transport

AEB transporteert dagelijks zo’n 15 tot 20 pers containers voor de Amsterdamse stadsdelen Oost en 
Zuid- Oost. De samenwerking en de operationele uitvoering zijn zeer succesvol. Uitbreiding naar 
transport voor het stadsdeel Zuid is gepland voor 2015.

Vrachtwagens
Dankzij de inzet van nieuw aangeschafte vracht-

wagens vallen de kosten van het wagenpark aan-

zienlijk lager uit. Efficiënter werken resulteerde in 

meer transportopdrachten met minder chauffeurs. 

Containerwagenchauffeurs worden flexibel ingezet 

als chauffeur gevaarlijke stoffen. Er is veel aandacht 

voor arbeidsmobiliteit van chauffeurs. Diverse 

chauffeurs liepen stage bij de afdeling Administratie 

& Logistiek of waren gedetacheerd op een van de 

Afvalpunten. 

Eigen vervoersmiddelen
Ook in 2014 stimuleerde AEB duurzaam transport. 

Voor eigen gebruik leasde AEB in 2014 drie bedrijfs-

wagens die op groene stroom rijden. Voor mede-

werkers die met de trein reizen, is er tussen 

Amsterdam Sloterdijk en AEB een pendelbusje dat 

rijdt op groen gas. Voor zakelijke afspraken zijn een 

elektrische auto en twee elektrische fietsen 

beschikbaar. Voor woon-werkverkeer kunnen onze 

medewerkers gebruik maken van nog eens twee 

elektrische fietsen. AEB beschikt over acht oplaad-

punten voor auto’s en tien oplaadpunten voor 

elektrische scooters en fietsen op ons parkeerterrein. 

 

TR ANSPORT
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Samenwerking

Innovatie 

Innovatie is voor AEB de motor achter de 

versterking van de circulaire economie. Hiertoe 

realiseren we met onze samenwerkingspartners 

innovaties voor de verdere verduurzaming van 

afvalverwerking. Het betreft zowel nationale als 

internationale samenwerkingen. Er is internationaal 

veel interesse voor onze Hoogrendement Centrale. 

Nu al biedt de innovatieve technologie van onze 

HR-centrale de meest duurzame mogelijkheden 

voor energieterugwinning uit afval. Dit biedt 

internationale kansen. 

Samenwerking

De gemeente Amsterdam, onze partnergemeenten in 

de regio, Waternet en het Havenbedrijf Amsterdam 

zijn onze partners in duurzame, innovatieve projecten 

op het gebied van grondstoffen, energie en water. 

Enkele voorbeelden zijn: de productie van plastic uit 

duurzame grondstoffen in plaats van uit aardolie, de 

levering van stoom aan bedrijven in het havengebied, 

en slimmer en duurzamer verwerken van vloeibaar 

afval.

Onderzoeksprogramma’s 

Enkele voorbeelden van onderzoeksprogramma’s 

waaraan AEB deelneemt zijn: 

Horizon 2020
Met het programma Horizon 2020 wil de Europese 

Unie (EU) het bedrijfsleven en de academische wereld 

uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor 

maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa 

spelen, bijvoorbeeld op het gebied van betaalbare 

duurzame energie. 

EFRO Kansen voor West II 2014 – 2020
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO) is een Europees subsidieprogramma voor de 

regio West Nederland. Het draagt bij aan projecten 

die de onderzoeks- en innovatiecapaciteit van de vier 

betrokken provincies en de vier grote steden 

versterken. Het programma heeft een ambitieuze 

agenda op het gebied van duurzame stedelijke 

ontwikkeling, specifiek gericht op de vier grote 

steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 

Utrecht. Doel is de uitdagingen van stedelijke 

gebieden adequaat en duurzaam aan te pakken. 

Het programma is er onder meer op gericht het 

aandeel koolstofarme hernieuwbare energiebronnen 

te vergroten. 

Circulaire economie
AEB zet zich in voor het versterken van de circulaire 

economie. Dit doen we door onze huidige bedrijfs-

processen te optimaliseren en verder te verduur - 

z  amen. We onderzoeken nieuwe mogelijk heden voor 

het recyclen van grondstoffen. Ook zoeken we met 

onze partners naar nieuwe productie processen 

waarmee we meer energie uit biomassa kunnen 

leveren. Verder gaan we na hoe we meer en beter 

kunnen recyclen zodat alle grondstoffen behouden 

blijven in de productie- en consumptie keten. Voor de 

transformatie naar de circulaire economie is innovatie 

op alle terreinen nodig: technisch, maatschappelijk 

(denk onder meer aan veranderingen in gedrag) en in 

bedrijfs- en verdien modellen. Hierbij werken we nauw 

samen met een breed scala aan partners zoals 

kennisinstellingen, regionale partners en start-ups. 

Ons innovatieprogramma richt zich op de volgende 

thema’s:

• Biomassa omzetten naar energie

• Biomassa omzetten naar grondstoffen

• Scheiden, sorteren, innovatief inzamelen

• Be-/opwerken technische materialen

• Lokale kringlopen sluiten

• CO2 afvangen en leveren

SAMENWERKING
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Internationale kansen

Tijdens een Amsterdamse missie in China, eind 

oktober 2014 onder leiding van burgemeester Van der 

Laan, tekende AEB in Shenzhen een contract met 

SEEE (Shenzhen Energy Environment Engineering 

Company). Het bedrijf SEEE heeft in Shenzhen al een 

aantal afvalenergiecentrales gebouwd. AEB is al 

langere tijd in gesprek met SEEE over een mogelijke 

samenwerking met als doel in Shenzhen de beste AVI 

ter wereld te bouwen. Dit contract is daartoe een 

eerste stap.

Het contract omvat een consultancyopdracht. AEB 

brengt in kaart welke winst SEEE kan behalen op het 

gebied van milieu- en elektrisch rendement als de 

avi’s de technologie van onze HRC adopteren.

 

Jeroen de Swart tekende het contract met de 

directeur van SEEE in aanwezigheid van burgemeester 

van der Laan. Een mogelijke vervolgstap is dat AEB 

op korte termijn een definitieve inschatting maakt van 

de mogelijkheden voor het realiseren van een HRC, 

zowel wat betreft ter plekke beschikbare materialen 

als technologie.

SAMENWERKING
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Maatschappij
AEB speelt als duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf een belangrijke maatschappelijke rol.
We leveren een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid door het beschikbaar stellen van het 
Regionaal Sorteer Centrum. Hier krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op 
een reguliere baan in de sector. Verder bieden we - in samenwerking met educatieve instellingen - 
potentiele AEB’ers de kans om kennis te maken met ons bedrijf. Verder geven wij voorlichting en 
informeren we belangstellenden tijdens rondleidingen over ons productieproces.

Bijdrage werkgelegenheid

Het Regionaal Sorteer Centrum (RSC) wordt beheerd 

door de sociale firma Milieuwerk. Samen met AEB en 

de Gemeente Amsterdam geeft Milieuwerk invulling 

aan het werkgelegenheidsproject ‘Westpoort Werkt’. 

In januari 2014 bracht wethouder Andrée van Es een 

werkbezoek aan AEB Amsterdam. De betrokken 

partijen spraken uit het project Westpoort Werkt uit 

te willen breiden, verder vorm te geven en de 

behaalde resultaten op te schalen. 

Het partnership van overheid, bedrijfsleven en sociale 

firma gaf in 2014 op innovatieve wijze invulling aan de 

pilot voor de aanstaande Participatiewet. 

Werkzoekenden met een afstand tot de reguliere 

arbeidsmarkt kregen zo een kans op een baan in de 

sector.

We hebben in 2014 samen laten zien dat onze werk-

methode – het circulaire arbeidsproces- succesvol is. 

De resultaten hebben de vooraf gestelde doel    - 

stellin gen ruimschoots overtroffen.

• 43 nieuwe trajecten gestart

• 31 arbeidsovereenkomsten via Milieuwerk

 - Doelstelling Westpoort Werkt = 25% banen

 - Resultaat 2014 = 72% banen

• 34 opleidingen succesvol afgerond 

Nieuwe werknemers kunnen bij AEB ervaring opdoen 

op diverse locaties, zoals de spuitplaats en kabel-

shredder bij het Depot gevaarlijk afval, op de Afval-

punten, de stortvloer, de balenopslag, de weegloge, 

het personeelsbusje, afdeling transport, de truck-

cleaning en het magazijn. 

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking 

getreden. De partners binnen Westpoort Werkt zullen 

er samen alles aan doen om ook voor de toekomst 

een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid in 

Amsterdam.

MA ATSCHAPPIJ
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Educatie en voorlichting

Steeds minder leerlingen kiezen voor een technische 

opleiding, terwijl er zeker de komende jaren een 

groeiende behoefte ontstaat aan hoogwaardig 

technisch geschoold personeel. AEB neemt deel aan 

verschillende initiatieven die kennisontwikkeling en 

belangstelling voor de technische sector stimuleren.

Stichting Leer Werken in de Techniek
Met een aantal toonaangevende bedrijven uit de 

regio participeert AEB in de Stichting Leer Werken in 

de Techniek. Samen denken wij na over de invulling 

van het leerprogramma van de nieuwe opleiding 

MyTec aan het Nova College, gestart in september 

2014. Wij hebben de ambitie om de opleiding zo 

goed mogelijk op de praktijk te laten aansluiten en de 

beste technische BOL-opleiding van Nederland te 

ontwikkelen. Tevens geven we samen voorlichting op 

scholen en beurzen. Zo hopen we jongeren 

enthousiast te maken voor de technische opleiding. 

Ook kunnen leerlingen die bij de Stichting Leer 

Werken in de Techniek een mbo-studie volgen, via 

stages een kijkje in onze keuken nemen. AEB heeft in 

2014 één afgestudeerde mbo’er van de opleiding 

Middenkader Engineering in dienst genomen. 

Stageplaatsen
Jaarlijks vinden veel mbo-, hbo- en universitaire 

studenten een stageplek bij AEB Amsterdam. In 2014 

ging het om in totaal 28 stagiairs (exclusief snuffel- en 

bliksemstages), meestal studenten die een technische 

opleiding volgen. Daarnaast hebben we in 2014 

stagiairs geplaatst op de afdelingen FIT, Project 

Management, Mens & Organisatie, Administratie & 

Logistiek, Business Development en het Strategisch 

Centrum. De stagiairs voeren opdrachten uit die 

bijdragen aan hun kennisontwikkeling en maken 

kennis met de dagelijkse praktijk. De resultaten 

worden gebruikt bij het starten van nieuwe projecten 

of het oplossen van veel voorkomende storingen en 

onderhoudsvraagstukken.

JINC
Sinds 2003 helpt de stichting JINC jongeren uit 

achterstandswijken op weg naar een goede start op 

de arbeidsmarkt. De nadruk ligt hierbij op beroeps-

oriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) 

vaardigheden en workshops over ondernemerschap.

Een paar keer per jaar ontvangt AEB leerlingen van 

groep 5 en 6 die een taalachterstand hebben. Deze 

bezoeken worden ‘taaltrips’ genoemd. Onze mede-

werkers leggen aan de hand van de praktijk aan de 

8- tot 10-jarigen uit wat termen als milieuvriendelijk 

en duurzaamheid betekenen.

AEB biedt ook bliksemstages aan de onderbouw van 

het vmbo. Leerlingen zien in de praktijk welke 

technische beroepen er zoal zijn en welke werk-

zaamheden daarbij horen.

Op bezoek bij AEB

AEB staat flink in de belangstelling. Uit binnen- en 

buitenland ontvangen we jaarlijks circa 2.500 

bezoekers. 

In 2014 bezochten meer dan veertig buitenlandse 

groepen ons. Er waren officiële delegaties uit China, 

Hong Kong, India, Japan, Abu Dhabi, Turkije en 

Marokko. Uit Groot-Brittannië, Rusland, Oekraïne, 

Maleisië en Singapore kwamen groepen voor 

commerciële doeleinden. Ook verzorgden wij samen 

met Waternet gecombineerde bedrijfsbezoeken aan 

Waternet en AEB. Deze delegaties waren vooral 

gemeenten en bedrijven uit Egypte, Marokko en 

Turkije.

Met onze samenwerkingspartner Nuon hebben wij 

diverse bedrijfsbezoeken georganiseerd voor 

afnemers van de stadswarmte zoals verenigingen van 

eigenaren en woningbouwcoöperaties. 

Verder bezochten de gemeente Amsterdam en 

andere Nederlandse gemeenten, staatsecretaris 

Mansveld, politieke partijen en Kamerleden en –

fracties hebben ons in totaal circa twintig keer. 

Ook onderwijsinstellingen uit binnen- en buitenland 

zijn geïnteresseerd in onze organisatie en het terug-

winnen van grondstoffen uit afval. In totaal hebben 

we zo’n twintig groepen ontvangen, van vmbo tot 

universitair niveau. Tot slot bezochten rond de veertig 

Nederlandse groepen AEB, variërend van klanten tot 

andere (particulier) geïnteresseerden.

MA ATSCHAPPIJ
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INTERVIEW

‘Regelneef’ 
‘Mijn werk bestaat grotendeels uit 24/7 service op het gebied van ICT en Facilitaire zaken. Ik heb met 
vrijwel iedereen in de organisatie te maken. Er zijn altijd wel operationele problemen op te lossen, 
zoals emailstoringen. “Wie doet wat? Wie lost wat op?” Dat coördineer ik dan. Ik ben dus een soort 
regelneef. Verder heb ik een aantal grote projecten onder mijn hoede, zoals recentelijk de upgrade 
van ons ERP-systeem. Op facilitair gebied draait het vooral om flexibel werken. We realiseren goede, 
duurzame kantoorhuisvesting voor alle medewerkers; open ruimtes bevorderen het onderlinge 
contact. De doucheruimtes hebben we ook aangepast, met een duidelijke vuil-schoon-scheiding net 
als in het zwembad. Je loopt vies naar binnen, spoelt je af en komt dan in de schone ruimte, en gaat 
helemaal fris en fruitig weer naar huis!’ 

Jan van der Kolk, Manager Facilitair en ICT
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VERSL AG VAN DE OR

Verslag van de OR

Het jaar 2014 was ook voor de Ondernemingsraad een hectisch jaar. Ten aanzien van de verzelf stan-
diging heeft de OR in december 2013 een neutraal standpunt ingenomen. De OR benadrukte het 
Strategisch Plan en de transitie van AEB van groot belang te vinden voor de toekomst van het 
verzelf standigd AEB. De OR was dan ook voornemens hier een actieve rol bij te spelen.

In oktober 2014 hield de OR op succesvolle wijze 

digitale verkiezingen. Omdat AEB inmiddels  

409 medewerkers telt, waren er 11 zetels beschikbaar. 

Op 20 november 2014 ging een nieuwe OR bestaande 

uit 11 leden (waarvan drie leden uit de voormalige 

OR) aan de slag met de medezeggenschap binnen 

AEB. De OR richtte zich vooral op:

• maximale transparantie van de taken en 

bevoegdheden van alle betrokkenen. 

• goed werkgever- en werknemer schap. 

• een gezonde en levensvatbare organisatie. 

• de regie op het veranderproces. 

In 2014 waren er zeven officiële overlegvergaderingen 

tussen OR en directie. Daarnaast was er op 1 april 

2014 overleg over artikel 24. Gedurende het jaar zijn 

de volgende medezeggenschapsonderwerpen door 

de OR behandeld en besproken met de directie:

Opdrachtformulering  
Veiligheidsscan Dupont 

De OR heeft positief gereageerd op de Veiligheids-

scan door de firma Dupont.

Een delegatie van de OR was ook aanwezig bij de 

bijeenkomsten over deze veiligheidsscan.

Veiligheid eerst!

Begin december ontving de OR het eerste concept 

van het plan van aanpak voor het programma 

‘Veiligheid eerst’. Ook vonden de eerste contacten 

plaatst met de nieuwe manager KAM van AEB. 

Afgesproken is dat in 2015 de samenwerking 

geïntensi veerd zal worden. De OR zal een proactieve 

rol vervullen bij het realiseren van ‘Veiligheid eerst’.

Organisatiewijziging Marketing, 
Sales en Communicatie (MS&C)

In juni 2014 ontving de OR een nieuwe advies-

aanvraag Organisatiewijziging MS&C. 

Na overleg met de betrokken medewerkers en advies 

van een extern adviseur bracht de OR begin augustus 

een positief advies hierover uit, onder een aantal 

voorwaarden. Een van de afspraken is dat mede-

werkers nog niet boventallig verklaard worden, 

voordat het Sociaal Statuut van AEB Amsterdam 

gereed is.

Bedrijfseigen Regelingen (BER)
Als gevolg van de verzelfstandiging was het nood-

zakelijk dat de bedrijfseigen regelingen van AEB 

opnieuw werden vastgesteld. De OR heeft in juni 2014 

hiermee ingestemd.



‘Repareren vóór het stuk is’ 
‘Als maintenance engineer rotating houd ik me bezig met het onderhoud van de drie stoomturbines. 
Vraagstukken zoals “Wanneer en hoe vindt onderhoud plaats”, “Wat zijn de risico’s van uitstel”.  
Nu lossen we veel adhoc problemen op, ik wil toe naar proactief onderhoud: repareren vóór het stuk 
is. Stel, de temperatuur is bijvoorbeeld te hoog. Wat betekent dat? Luisteren naar wat het apparaat 
je vertelt, daar kun je geld mee besparen. “Onderhoud kost geld” zegt iedereen. Dat is zo, maar het 
levert ook wat op. Het gaat erom waaróm we het doen, de noodzaak ervan. Om draagvlak te creëren 
probeer ik het altijd zo simpel mogelijk te verwoorden. Uiteindelijk zijn we gewoon een 
koekjesfabriek: je stopt er iets in en er komt iets uit.’ 

Guido Hendriks, maintenance engineer rotating
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HOOFDSTUK

Ouderenbeleid

Een delegatie van de OR neemt deel aan de 

gesprekken over het op te stellen Ouderenbeleid van 

AEB. Dat is conform de afspraken bij de onderhan de-

lingen over de arbeidsvoorwaarden n.a.v. de ver-

zelfstandiging.

Wijziging consignatiedienst TD

De OR heeft instemming verleend op het voor-

gestelde beleid en daarbij met de directie 

afgesproken de werking van het nieuwe rooster per 

kwartaal te evalueren gelet op de aanwezige afbreuk-

risico’s zoals de OR die met de directie heeft 

besproken. 

Sociaal statuut AEB

Als gevolg van de verzelfstandiging is het 

noodzakelijk dat het sociaal plan van de gemeente 

Amsterdam wordt vertaald in een sociaal statuut voor 

AEB. De OR heeft hier geen instemmingsrecht op, 

maar is wel actief bij het proces betrokken geweest. 

Eind 2014 was het proces van totstandkoming van het 

sociaal plan nog niet voltrokken. Het standpunt van 

de OR is dat een met de vakbonden overeengekomen 

Sociaal Plan onmisbaar is in het traject Wijziging 

Hoofdstructuur. In 2015 zijn hierover afspraken 

opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met 

de directie over het traject.

VERSL AG VAN DE OR
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Overige informatie
Verklaring verificatie registratie  
Wm-componenten 2014
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Kengetallen

Kengetallen 

AEC en HRC 2014 2013 2012 2011 2010

Afval verwerkt (ton) 1.327.917 1.385.488 1.407.843 1.354.027 1.326.597

Slib verwerkt (ton) 67.527 81.464 79.638 79.680 69.228

Elektriciteit geleverd (MWh) 747.609 957.894 967.473 959.969 890.049

Warmte geleverd (GJ) 552.127 561.446 436.646 373.906 414.351

Netto energetisch rendement (%)(AEC) 16,8 24,50 23,89 22,65 21,34

Netto energetisch rendement (%)(HRC) 30,56 30,86 31,21 30,73 30,25

Beschikbaarheid (%)(AEC) 87,7 93,8 94,0 95,0 93,4

Beschikbaarheid (%)(HRC) 93,4 92,6 91,7 92,4 91,5

Productie biogascentrale

Verwerkt biogas (Nm3) 11.106.972 10.939.744 9.917.087 9.961.037 10.153.799

Geleverde elektriciteit (MWh) 25.248 22.690 23.014 23.190 22.369

Geleverde warmte (GJ) 98.122 86.960 113.592 95.248 99.380

Inzameling & Hergebruik

Acceptatie bulk gevaarlijk afval (ton) 8.653 8.157 7.818 9.513 8.766

Ingezameld chemisch afval (ton) 6.978 7.473 7.011 6.295 7.173

Ingezamelde elektrische apparaten (ton)1 2.375 1.400 2.298 2.629 2.951

Acceptatie grof afval bij Afvalpunten (burgers, ton) 17.062 16.760 17.427 19.743 19.352

Kengetallen arbo

Ongevallen met verzuim (vaste medewerkers, aantal pj) 3 2 5 2 3

Trend ziekteverzuim < 1 jaar (%) 4,93 4,70 4,97 5,42 4,90

1  In 2013 was er geen dienstencontract tussen AEB en Wecycle. 
 Hierdoor heeft er in 2013 geen inzameling van elektrische apparaten plaatsgevonden.

OVERIGE INFORMATIE
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OVERIGE INFORMATIE

Verklarende woordenlijst

AEC Afvalenergiecentrale

HRC Hoogrendement Centrale

KPI Kritische Prestatie Indicatoren

OR Ondernemingsraad

RvC Raad van Commissarissen

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst

EBITDA Operationeel resultaat voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen

Epe Enterprises pour l’Environnement

IF  Injury Frequency (= aantal verzuimongevallen * 1.000.000 ) / aantal arbeidsuren

MTO Medewerkers tevredenheid onderzoek

ISO 14001 Internationale norm voor milieumanagement

ISO 9001 Internatiwonale norm voor kwaliteitsmanagement

CO2 Koolstofdioxine, broeikasgas

HHAS Huishoudelijk afval scheidingsinstallatie
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Geconsolideerde balans per 31 december 2014 

(na voorstel resultaatbestemming) 

 
 Toelichting    31.12.2014       Toelichting    31.12.2014     

     € 000           € 000     
                     
Actief           Passief          
                     
Vaste activa           Groepsvermogen 7    21.989 *    
                     
 
Immateriële vaste activa 1  461                  

Materiële vaste activa 2  467.103                  

Financiële vaste activa 3  35.490                  

     503.054      Voorzieningen 8    39.183     

                     
           Langlopende schulden 9         
                     

           
Achtergestelde leningen               
     aandeelhouder   138.000 *      

           Leningen aandeelhouder   334.925       

                472.925     
Vlottende activa                     
                     
Voorraden 4  9.345        Kortlopende schulden en          
Vorderingen en overlopende           overlopende passiva 10    37.629     
activa 5  36.747                  
Liquide middelen 6  22.580                  

     68.672                
                     
                     

     571.726           571.726     

 
 

*) Garantievermogen.  Het groepsvermogen en de achtergestelde leningen  
vormen samen het garantievermogen ten bedrage van € 159.989.
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Geconsolideerde winst-en verliesrekening over 2014 

 Toelichting   2014     

    € 000      
         
Netto-omzet 13 158.555       

         
Overige bedrijfsopbrengsten  14.853       

 
Som der bedrijfsopbrengsten   

 

173.408   

 

 
         
         
Kosten van grond- en hulpstoffen  22.953       
Kosten van uitbesteed werk en andere 
externe kosten  23.479 

 
   

 
 

Lonen en salarissen 14 30.955       
Afschrijvingen 1,2 32.775       
Overige bedrijfskosten 15 40.364       

 
Som der bedrijfslasten   

 
150.526   

 
 

 
Bedrijfsresultaat   

 
22.882 

 
  

 
 

         

Aandeel in resultaat van niet-
geconsolideerde ondernemingen waarin 
wordt deelgenomen 16  

 

650   

 

 

Financiële baten en lasten 17  

 

-22.715   

 

 
         
         

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
voor belastingen   

 
817   

 
 

         
Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening               18  

 
-   

 
 

         
Resultaat na belastingen    817     
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014 

 
(Volgens de indirecte methode)     2014  

     € 000   
       
Bedrijfsresultaat     22.882  
       
Aanpassingen voor:       
- Afschrijvingen (en overige  
  waardeveranderingen 

 
 32.775    

- Mutatie voorzieningen   510    
- Veranderingen in werkkapitaal:       
  - mutatie operationele vorderingen   15.882    
  - mutatie voorraden   -964    
  - mutatie operationele schulden   -9.974    

     38.229  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties     61.111  
       
Ontvangen interest   1.381    

     1.381  

Kasstroom uit operationele activiteiten     62.492  
       
Investeringen in immateriële vaste activa   -461    
Investeringen in materiële vaste activa   -10.679    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     -11.140  

     51.352  
Mutatie rekening-courantschuld aandeelhouder   -6.881    
Ontvangsten uit langlopende schulden   8.293    
Aflossingen van langlopende schulden   -8.178    
Betaalde interest   -24.096    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     -30.862  

       
Netto kasstroom     20.490  

       
Mutatie geldmiddelen     20.490  

       
       
       
Saldo liquide middelen per 1 januari 2014     45  
Inbreng liquide middelen     2.045  
Mutatie geldmiddelen     20.490  

       
Saldo liquide middelen per 31 december 2014     22.580  
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 

Algemeen 

Alle in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden euro’s (in tabellen aangegeven met “€ 
000”), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Activiteiten 
AEB Holding N.V. (“AEB” of “de vennootschap”) is opgericht op 10 december 2013 in verband met de 
verzelfstandiging van het Afval Energie Bedrijf door de Gemeente Amsterdam. Het eerste boekjaar heeft 
betrekking op de periode 10 december 2013 tot en met 31 december 2013. De vennootschap is volledig 
eigendom van de Gemeente Amsterdam. 

AEB, statutair gevestigd in Amsterdam, heeft als doel het ten algemenen nutte werkzaam zijn op het 
gebied van afvalinzameling, afvalverwerking en energieopwekking. De activiteiten van AEB en haar 
groepsmaatschappijen (gezamenlijk “de Groep”) bestaan uit het verwerken van afval, het opwekken en 
de afzet van elektriciteit en warmte uit deze afvalstromen en het verkopen van reststromen van afval. 
Hierbij streeft de Groep naar (1) een voor het milieu zo min mogelijk belastende wijze van 
afvalverwerking en energieopwekking, (2) een effectief en duurzaam gebruik van grondstofstromen en 
(3) de ontwikkeling en realisatie van duurzame technologieën en processen. 

Transactie onder gemeenschappelijke leiding – eerste consolidatie 
AEB heeft het Afval Energie Bedrijf, inclusief de deelnemingen in Afvalverwerkingsinrichting Gemeente 
Amsterdam B.V. (100% belang) en Westpoort Warmte B.V. (50% belang), op 1 januari 2014 verkregen 
middels een storting op aandelen door de Gemeente Amsterdam. Deze transactie onder 
gemeenschappelijke leiding is zowel in de geconsolideerde als in de enkelvoudige jaarrekening volgens 
de carry-over methode verwerkt. Bij deze methode worden de activa en passiva in beginsel tegen hun 
bestaande boekwaarde opgenomen vanaf overnamedatum en worden de vergelijkende cijfers niet 
aangepast en gepresenteerd. Echter, de effecten van het aanvaarden van een eenvormig stelsel van 
grondslagen door de Groep, voor de periode na 1 januari 2014, zijn rechtstreeks verwerkt in het agio 
verband houdend met deze storting op aandelen. Deze effecten zijn nader omschreven in de toelichting 
bij de enkelvoudige jaarrekening onder 2) eigen vermogen.  

Financiële positie 
AEB heeft voldaan aan alle rente- en aflossingsverplichtingen uit hoofde van de leningsovereenkomst 
met de gemeente Amsterdam.  Op grond van de liquiditeitsprognose verwacht AEB ook in de nabije 
toekomst over voldoende middelen te kunnen beschikken om aan haar verplichtingen te voldoen.  De 
leningsovereenkomst omvat financiële convenanten waar AEB op dit moment niet aan voldoet.  De 
solvabiliteitsratio wordt, op grond van de leningovereenkomst,  berekend inclusief de achtergestelde 
lening en bedraagt 28%.  De gemeente Amsterdam als financier heeft uitstel (waiver) verstrekt tot 
oktober voor het voldoen aan deze financiële convenanten.  AEB is met de gemeente  in gesprek, over 
aanpassingen van de voorwaarden van de leningsovereenkomst en/of versterking van het vermogen van 
AEB.  Besluitvorming hierover dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad en zal naar 
verwachting plaatsvinden in september 2015.  

Groepsverhoudingen 
AEB Holding N.V. te Amsterdam staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen.  

Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand 
opgenomen: 
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Geconsolideerde maatschappijen: 

     
Naam  Statutaire zetel  Aandeel in het geplaatste 

kapitaal 

 AEB Exploitatie B.V.   Amsterdam   100% 

 Afval Energie Centrale B.V.   Amsterdam   100% 

 HR Centrale B.V.   Amsterdam   100% 

 Afvalverwerkingsinrichting Gemeente 
Amsterdam B.V. 

  Amsterdam   100% 

 
Niet-geconsolideerde maatschappijen: 
     
Naam  Statutaire zetel  Aandeel in het geplaatste 

kapitaal 

 Westpoort Warmte B.V.   Amsterdam   50% 

Grondslagen voor de consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van AEB Holding N.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot 
de AEB Holding N.V. groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een 
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De 
geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling van AEB Holding N.V. 

De financiële gegevens van AEB Holding N.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, 
gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de 
enkelvoudige jaarrekening. 

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken 
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder 
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in 
het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot 
uitdrukking gebracht. 

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie 
meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum.  

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.  
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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. 

Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. 

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende 
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de 
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balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in 
de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. 

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

Omrekening van vreemde valuta’s 
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum. 

Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen 
de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum 
voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de 
toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode 
worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 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 verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap en haar groepsmaatschappijen, krachtens een 
financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de 
financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de 
toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële 
leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht. 

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is 
opgenomen onder de voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 

Financiële vaste activa 
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan 
nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van AEB Holding N.V. 

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen. 

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het 
waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve 
latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben overwegend een langlopend karakter 
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Voorraden 
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 
lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 
beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand 
op basis van gewogen gemiddelde prijzen. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

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 
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen (in rechte afdwingbare of feitelijke) die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Tenzij anders vermeld worden de 
voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 
De pensioenregeling van de groep (AEB Holding N.V.) wordt gefinancierd door afdrachten aan een 
pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt 
de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. 

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast 
de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. 
Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de 
pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de groep en worden in de balans opgenomen in een 
voorziening. 

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze 
per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de 
verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van 
rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties. 

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de 
winst-en-verliesrekening. Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de groep 
beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan de groep, en 
wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Ultimo 2014 (en 2013) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast 
de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. De dekkingsgraad van het 
pensioenfonds per 31 december 2014 bedraagt 104,7%.  

Langlopende en kortlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 



AEB Holding N.V. 
Amsterdam  

 12 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden hebben een looptijd 
korter dan een jaar. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

De omzet betreft aan de gemeente Amsterdam en aan derden in rekening gebrachte bedragen.  

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van reststoffen worden verantwoord op het moment dat alle 
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de 
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Opbrengsten van diensten, zijnde afvalverwerking en energieleveringen, worden opgenomen naar rato 
van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de 
dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten 
dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Exploitatiesubsidies 
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar ten laste 
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. De exploitatiesubsidies worden verwerkt onder de overige 
opbrengsten. 

Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen 
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en 
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van 
deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij AEB Holding N.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 geconsolideerd 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 de koers die geldt op de datum van de 
transactie. Koersverschillen inzake geldmiddelen zijn in het kasstroomoverzicht verwerkt in het 
bedrijfsresultaat. 

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen 
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in 
het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële 
leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit 
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financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een 
uitgave uit operationele activiteiten. 
 

Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans 

1) Immateriële vaste activa 

De geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling betreffen de ontwikkeling van duurzame 
technologieën en processen gedurende het boekjaar. 

2) Materiële vaste activa 

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen: 

  
 

Terreinen 

  
Machines en 
installaties 

  
Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 

  Materiële 
vaste activa in 

uitvoering 

  
 

Totaal 

 € 000  € 000  € 000   € 000  € 000 
           
Boekwaarde per  
1 januari 2014 -  -  - 

 
 -  - 

           
Verworven middels 
inbreng op aandelen 1.707  475.844  6.672 

 
 4.976  489.199 

Aanschaffingen   7.530     3.149  10.679 
Afschrijvingen -  -31.980  -795   -  -32.775 
           

Boekwaarde per  
31 december 2014 1.707  451.394  5.877 

 
 8.125  467.103 

           
 
 
Verkrijgingsprijs  1.707  927.643  19.255 

 

 8.125  956.730 
Cumulatieve  
afschrijvingen  -  -476.249  -13.378 

 
 -  -489.627 

Boekwaarde per 31 
december 2014 1.707  451.394  5.877 

 
 8.125  467.103 

           
Afschrijvings- 
percentages 

 
0% 

  
3 1/3% - 10% 

  
10% 

   
0% 

  

 

De materiële vaste activa in uitvoering betreft onderhanden projecten voor eigen rekening en risico. 
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3) Financiële vaste activa 

Een overzicht van de financiële vaste activa is onderstaand opgenomen: 

  
 

Deelneming 
Westpoort 

Warmte B.V.  

  
 

Vordering op 
Westpoort 

Warmte B.V. 

   
 
 
 

Totaal 

 € 000   € 000    € 000  
       
Boekwaarde per 1 januari 2014 -  -    -  
       
Mutaties       
Verworven middels inbreng op aandelen 3.855  30.985   34.840 
Aandeel resultaat ondernemingen  
waarin wordt deelgenomen 

650  -   650 

Boekwaarde per 31 december 2014 4.505  30.985   35.490 

       

Ingevolge een toetredingsovereenkomst heeft Afvalverwerkingsinrichting Gemeente Amsterdam B.V. 
leningen van de aandeelhouder aan Westpoort Warmte B.V. overgenomen. De betreffende lening 
overeenkomsten zijn gedurende 2014 vervangen door een nieuwe overeenkomst. De resulterende 
vordering op Westpoort Warmte B.V. betreft een aanwending van de Investeringsfaciliteit Westpoort 
Warmte zoals beschreven onder 9) Langlopende Schulden. 

4) Voorraden 

De voorraden bestaan met name uit reserveonderdelen ten behoeve van de installaties in de centrales. 

5) Vorderingen en overlopende activa 

    31.12.2014   

    € 000   
       
Debiteuren   26.911    
Af: voorziening voor oninbaarheid   -4.510    

Netto vorderingen op debiteuren    22.401   
Overige vorderingen    8.761   
Overlopende activa    5.585   

Totaal     36.747   

6) Liquide middelen 

Voor een bedrag van € 1.997 bestaan beperkingen inzake de beschikbaarheid van de liquide middelen. 
Dit betreft voor € 313 een escrow rekening APX en voor € 1.684 verstrekte bankgaranties. 

7) Groepsvermogen 

Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen 
vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. 
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8) Voorzieningen 

 31.12.2014  

 € 000  

   

Voorziening groot onderhoud centrales 20.774  

Voorziening bodemsanering 16.388  

Overige voorzieningen 2.021  

 39.183  

De voorziening groot onderhoud betreft een kostenegalisatievoorziening die wordt gevormd voor 
verwachte kosten inzake periodiek groot onderhoud van de centrales, gebaseerd op een meerjaren 
onderhoudsplan. 

De voorziening voor bodemsanering dient voor de beheersing en opheffing van milieuschade. De Groep 
verwacht dat tot 2018 verplichtingen uit hoofde van deze voorziening zullen voortvloeien. 

De overige voorzieningen betreffen voorzieningen voor opslag van bodemas met een negatieve waarde 
en zijn overwegend kortlopend van aard. 

Het verloop van de post voorziening groot onderhoud centrales is als volgt:  

 2014 

 € 000 
  
Boekwaarde per 1 januari 2014 - 
Verworven middels inbreng op aandelen 18.205 
Dotaties 8.972 
Onttrekkingen -6.403 

Boekwaarde per 31 december 2014 20.774 

 

Het verloop van de post voorziening bodemsanering is als volgt: 2014 

 € 000 
  
Boekwaarde per 1 januari 2014 - 
Verworven middels inbreng op aandelen 16.500 
Onttrekkingen 112 

Boekwaarde per 31 december 2014 16.388 

De voorziening bodemsanering is gebaseerd op een kostenraming van in de toekomst te verwachten 
saneringskosten. Deze raming is gedurende 2014 vastgesteld door een extern ingenieursbureau. De 
saneringsverplichtingen vinden hun oorsprong vóór 1 januari 2014 en worden daarom toegerekend aan 
de inbreng op aandelen.   
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Het verloop van de post overige voorzieningen is als volgt:   2014 

 € 000 
  
Boekwaarde per 1 januari 2014 - 
Verworven middels inbreng op aandelen 3.968 
Dotaties 2.382 
Onttrekkingen -4.329 

Boekwaarde per 31 december 2014 2.021 

9) Langlopende schulden  

   

  Totaal  Rente-voet 

  € 000  % 
       
Achtergestelde leningen aandeelhouder  138.000  6,700%   
 
Leningen aandeelhouder: 

      

Westpoort Warmte BV  30.985  1,592%   
Overige leningen  303.940  4,400%   

  334.925     
       

  472.925     

 

De leningen betreffen leningen van de aandeelhouder Gemeente Amsterdam aan de 
groepsmaatschappijen van de vennootschap. 

De achtergestelde leningen zijn in hun geheel aflosbaar op 31 december 2025. De hoofdsom van deze 
lening is achtergesteld op alle niet-achtergestelde schuldverplichtingen van de groepsmaatschappijen 
jegens derden. 

De lening voor Westpoort Warmte BV is door de Gemeente Amsterdam verstrekt aan 
Afvalverwerkingsinrichting Gemeente Amsterdam B.V. en dient ter financiering van stadsverwarming 
projecten. De faciliteit eindigt op 30 november 2024. De omvang van de faciliteit bedraagt maximaal € 
52.900 en wordt vanaf 2019 geleidelijk gereduceerd tot € 29.750 in 2024. De aflossingen en rente 
ontvangen van Westpoort Warmte B.V., inzake de onder de Financiële Vaste Activa verantwoorde 
vordering, worden aangewend ter aflossing van de investeringsfaciliteit. Voor de verstrekte faciliteit zijn 
zekerheden gesteld door Westpoort Warmte B.V. 

De overige leningen hebben een looptijd tot 31 december 2018. De aflossingsverplichtingen in 2015 ter 
hoogte van € 7.998 zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. De jaarlijkse aflossingsverplichting 
in 2016, 2017 en 2018 bedraagt € 16.839. 

AEB en haar groepsmaatschappijen zijn jegens de kredietverstrekker (tevens aandeelhouder) hoofdelijk 
aansprakelijk voor een ieders verplichtingen uit hoofde van de verstrekte achtergestelde en overige 
leningen en faciliteiten, zoals vermeld onder langlopende schulden. Voor deze verstrekte leningen en 
faciliteiten zijn door AEB en haar groepsmaatschappijen aan de kredietverstrekker pandrechten 
afgegeven op vorderingen en roerende zaken. Tevens zijn hypotheekrechten gevestigd op de 
registergoederen en heeft AEB de aandelen van de groepsmaatschappijen verpand aan de 
kredietverstrekker. De kredietverstrekker kan aanvullende zekerheden verlangen en dient vooraf 
goedkeuring te verlenen voor bepaalde (rechts)handelingen zoals onder meer het verstrekken van 
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leningen, borgtochten, garanties en zekerheden ten behoeve van derden. Voor een nadere toelichting 
over de nakoming van de van toepassing zijnde convenanten wordt verwezen naar de toelichting bij de 
geconsolideerde jaarrekening onder Algemeen, Financiële positie. 

10) Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 2014  

 € 000  

   
Aflossingen komend jaar op langlopende leningen 7.998  

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 10.358  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.747  

Schulden ter zake van pensioenen 476  
Schulden Gemeente Amsterdam en stadsdelen 2.214  

Schulden aan personeel 2.775  

Overlopende passiva 4.750  

Overige schulden 5.311  

 37.629  

11) Financiële instrumenten en risico’s 

Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de specifieke 
postgewijze toelichting. Onderstaand is het beleid van de groep opgenomen ten aanzien van financiële 
risico’s. 

Algemeen 
De belangrijkste financiële risico’s waaraan de groep onderhevig is zijn het renterisico, het prijsrisico, 
het liquiditeitsrisico, het kredietrisico en in mindere mate het valutarisico. De directie is 
verantwoordelijk voor het interne risicobeheer en controlesysteem van de onderneming en de 
beoordeling van de effectiviteit van dit systeem. De afdeling Financiën heeft een signalerende rol. 
Relevante rapportages inzake de financiële beheersing afkomstig van deze afdeling en de externe 
accountant worden aan de directie voorgelegd en besproken met de auditcommissie. 

Prijsrisico 
AEB is blootgesteld aan prijsrisico’s omdat de prijzen die worden gerealiseerd met afvalverwerking en 
energielevering kunnen fluctueren. Een belangrijk deel van de contracten inzake afvalverwerking is 
langjarig. De toegepaste tarieven op grond van deze contracten worden jaarlijks geïndexeerd in lijn met 
de inflatie. Ten aanzien van energielevering verkoopt AEB een deel van de geplande produktie vooruit 
om op de korte termijn de effecten van prijsschommelingen op het resultaat te beperken. In het 
treasurystatuut is onder meer vastgesteld dat AEB hierbij geen speculatieve posities in mag nemen. 

Valutarisico 
Het risico van vreemde valuta is beperkt omdat slechts een gering deel van de kasstromen en posities 
niet in euro’s luiden.  

Renterisico 
Het renterisicobeleid is gericht op het realiseren van een hoge voorspelbaarheid van de kasstromen in 
verband met toekomstige rentebetalingen. AEB is dan ook in belangrijke mate met langlopende 
leningen met een vaste rente gefinancierd. AEB hanteert geen financiële instrumenten om renterisico’s 
te beheersen. Een stijging van de rente kan leiden tot een bijzondere waardevermindering van activa. 
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Liquiditeitsrisico 
Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en eventuele 
bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de liquiditeitsbegrotingen wordt rekening gehouden 
met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen. 

Naast de toegelichte financiële instrumenten onder 9) staan nog een investeringsfaciliteit en een 
rekening-courantfaciliteit ter beschikking van AEB Holding N.V. Op balansdatum staat hierop geen 
schuld uit. 

De aandeelhouder heeft een investeringsfaciliteit met een kredietlimiet van € 50.000 verstrekt aan AEB 
Exploitatie B.V. AEB heeft per 31 december 2014 nog geen gebruik gemaakt van deze faciliteit. Deze 
faciliteit is bedoeld voor een gedeeltelijke financiering van door de aandeelhouder goedgekeurde 
projecten die bijdragen aan de transitie naar een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf. De looptijd 
van de investeringsfaciliteit is 5 jaar vanaf de verzelfstandigings-datum. 

De aandeelhouder heeft een rekening-courantfaciliteit verstrekt aan AEB Exploitatie B.V. Deze faciliteit 
heeft een kredietlimiet van € 20.000, waarvan per 31 december 2014 € 0 uitstaat. Deze limiet wordt 
jaarlijks herzien en is bedoeld voor de financiering van het werkkapitaal. De verschuldigde rente uit 
hoofde van deze faciliteit is gebaseerd op de 12-maands Euribor rente. De looptijd van de rekening-
courantfaciliteit is 5 jaar vanaf de verzelfstandigingsdatum. 

De onder de langlopende schulden opgenomen informatie over gestelde zekerheden en convenanten 
zijn tevens van toepassing op de investeringsfaciliteit en rekening-courantfaciliteit 

Kredietrisico 
Op balansdatum waren er geen significante concentraties van kredietrisico behoudens de verstrekte 
lening aan Westpoort Warmte B.V. 

12) Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Leaseverplichtingen 
Alle lopende leaseovereenkomsten voor het wagenpark van de Groep kwalificeren als operationele 
leaseovereenkomsten. De verschuldigde betalingen in verband met lease worden als lasten in de winst- 
en verliesrekening opgenomen. De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane 
leaseovereenkomsten bedragen in totaal € 4.911. Hiervan vervalt na 1 jaar € 1.532 en na 5 jaar € 3.246. 
 
Huur- en erfpacht verplichtingen 
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 227. De 
resterende looptijd van het huurcontract is 2 jaar. De jaarlijkse erfpachtverplichting voor terreinen 
bedraagt € 2.602. De resterende looptijd van het hiermee gemoeide contract is 32 jaar. 
 
Garanties en borgstellingen 
Per 31 december 2014 is door de groepsmaatschappijen een bedrag van € 2.221 aan garanties en 
borgstellingen verstrekt. Ook heeft de Groep van derden zekerheden in de vorm van garanties en 
borgstellingen ontvangen en wel ten bedrage van € 1.744. 

Termijnverkoop elektriciteit 
Op de OTC markt zijn per 31 december 2014 contracten aangegaan voor het leveren van elektriciteit 
voor de periode van 2015 tot en met 2017 voor een totaalbedrag van € 54.497. 

Verliescompensatie 
Op balansdatum is een voorwaardelijk recht op verliescompensatie voor een bedrag van € 80.875 niet 
opgenomen. 
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Verstrekte subsidie 
Door de Provincie Noord-Holland is voor de bouw van de HR Centrale in het verleden een subsidie 
toegekend van € 2.750 met een voorwaardelijke terugbetalingsverplichting.  
De terugbetalingsverplichting bedraagt, op basis van geprognosticeerde resultaten tot en met 31 
december 2017, naar verwachting “nihil”.  
 
Verzekering 
Herstelkosten, omzetderving en bijkomende kosten in verband met de stilstand van turbines en de 
brand in een deel van de Afvalenergiecentrale zullen (deels) in 2015 ten laste van de vennootschap 
komen. Naar verwachting zullen ook de gerelateerde verzekeringsclaims in 2015 worden afgewikkeld en 
definitief worden vastgesteld. 
 
Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 
 

13) Netto-omzet; gesegmenteerde informatie 

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de netto-omzet die in de verschillende te onderkennen 
afvalstromen is behaald in de onderscheiden geografische gebieden: 

Land van Omzet Omzet 
Afval-

verwerking 
€ 000 

 Omzet 
Energie 

 
€ 000 

 
 
 
 

Omzet 
Recycle-

materialen 
€ 000 

 Omzet 
Overig 

 
€ 000 

 Totaal 
 
 

€ 000 

Nederland 94.581  39.806  7.482  1.026  142.895 

Verenigd Koninkrijk 15.660  -  -  -  15.660 

 110.241  39.806  7.482  1.026  158.555 

14) Lonen, salarissen en sociale lasten 

        2014  

  € 000  

    

Lonen en salarissen  23.968  

Sociale lasten, inclusief pensioenlasten  6.987  

  30.955  

In de sociale lasten zijn over 2014 pensioenlasten begrepen ten bedrage van € 3.398. 

Het gemiddeld aantal in de groep werkzame werknemers, berekend op fulltime basis en uitgesplitst 
naar activiteiten, bedroeg: 
   2014 

   € 000 
 

Afvalpunten/inzameling   38 
Afvalverwerking, recycling en energieopwekking   285 
Bedrijfsvoering   71 

   394 
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15) Overige bedrijfskosten 

Onder de overige bedrijfskosten is een post opgenomen inzake de honoraria accountants-organisatie: 

   2014   

   € 000   

      

Controle van de jaarrekening   92   

Andere niet-controle diensten   19   

   111   

16) Aandeel in resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen 

 
  2014   

  € 000   
     
Resultaat deelneming Westpoort Warmte  650   

17) Financiële baten en lasten 

     2014  

 Overige 
verbonden 

partijen 
€ 000 

 Overig 
 
 

€ 000 

 Totaal 
 
 

€ 000 

 

Andere rentebaten en 
soortgelijke opbrengsten 1.302  -  1.302 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten -23.871  -146  -24.017  

 -22.569  -146  -22.715  

De rentelasten 2014 betreffen met name de verschuldigde rente over de door de Gemeente Amsterdam 
verstrekte langlopende leningen. De renteopbrengsten betreffen met name de van Westpoort Warmte 
B.V. ontvangen rente op door Afvalverwerkingsinrichting Gemeente Amsterdam B.V. verstrekte 
leningen. 

18) Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

Toekomstige fiscale winsten kunnen tot een bedrag van € 80.875 worden gecompenseerd met in het 
verleden geleden fiscale verliezen. De effectieve belastingdruk is 0% en kan als volgt worden 
gespecificeerd: 

 2014    

 %  € 000      
 

Winst voor belastingen   817      

         
Belasting op commercieel resultaat 25  204      
 
Effect van vrijgestelde inkomsten  

   
-5.500 

     

Effect van niet verrekenbare verliezen   5.296      

Belastingen volgens verlies- en winstrekening 0  0      
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Mutaties in niet-geactiveerde fiscaal compensabele verliezen gedurende het boekjaar zijn: 

 2014   

 € 000   
    
Stand per 1 januari -60.000   
Additionele verliezen -20.875   
Aangewend -   
Effect van omrekeningsverschillen vreemde valuta -   
Herziene schattingen -   

Stand per 31 december -80.875   

    

19) Transacties met verbonden partijen  

De verbonden partijen zijn: 

 Gemeente Amsterdam:  
De gemeente Amsterdam is enig aandeelhouder van AEB Holding N.V., daarnaast heeft de 
gemeente krediet verstrekt aan de Groep met een totaal van € 472.925 per 31 december 2014. 
Daarnaast biedt de gemeente Amsterdam haar huishoudelijk afval ter verwerking aan bij de Groep. 

 Westpoort Warmte B.V.: 
AEB Holding N.V. neemt voor 50% deel in Westpoort Warmte BV en heeft daarnaast een lening 
verstrekt van € 30.985 per 31 december 2014. Daarnaast levert AEB warmte en diensten aan 
Westpoort Warmte BV. 

Toelichting op de onderscheiden posten van het geconsolideerd kasstroomoverzicht 

Toelichting op kasstromen 
In 2014 is het Afval Energie Bedrijf, inclusief de deelnemingen in Afvalverwerkingsinrichting Gemeente 
Amsterdam B.V. (100% belang) en Westpoort Warmte B.V. (50% belang), verworven middels een 
storting op 2 aandelen. In het kasstroomoverzicht is dit niet opgenomen. De bij het Afval Energie Bedrijf 
aanwezige geldmiddelen ter grootte van € 1.916 zijn bij verwerving overgedragen aan AEB Holding N.V. 
In 2014 zijn uit hoofde van bovengenoemde verwerving geen betalingen meer verricht. 

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen de investeringen opgenomen waarvoor in 
2014 geldmiddelen zijn opgeofferd.  

Van de per 31 december 2014 aanwezige geldmiddelen is een bedrag van € 1.997 niet vrij beschikbaar 
vanwege verstrekte bankgaranties en verleende onderpanden. 

Overige toelichtingen 

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen 
De statutaire directie van AEB Holding N.V. wordt gevoerd door de heren J.W.A. de Swart, J. Pranger en 
C. van den Berg (tot 1 oktober 2014). De bezoldiging van (voormalige) bestuurders van de rechtspersoon 
en haar dochter- of groepsmaatschappijen in 2014 kan als volgt worden gespecificeerd:  
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Brutosalaris 

 
Pensioen-

premies  
Overige 

emolumenten   
Totaal 

 
€ 000 

 
€ 000 

 
€ 000 

  
€ 000 

         
J.W.A. de Swart 175 

 
29 

 
3 

  
207 

J. Pranger 133 
 

20 
 

9 
  

162 

C. van den Berg 
(tot 1 oktober 2014) 

99  15  8   122 

 
407 

 
64 

 
20 

  
491 

De genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld en exclusief werkgeverspremies sociale 
verzekeringen. De bezoldiging voor de directie bevat in 2014 geen variabele inkomenscomponenten. 
In de overige emolumenten is onder meer verwerkt het privégebruik van de terbeschikking gestelde 
auto minus de eigen bijdrage. 

Voor de bezoldiging van commissarissen van de rechtspersoon kwam in 2014 een bedrag van € 66 ten 
laste van de rechtspersoon en haar dochter- of groepsmaatschappijen: 

 
  

 
€ 000 

  
M. van Leeuwen (voorzitter, vanaf 4 maart 2014) 18 

M. Nouwen (vanaf 20 mei 2014) 12 

R.R.  Kruize 18 

G.L. Sporre 18 

 
66 
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Enkelvoudige jaarrekening 

 

 Enkelvoudige balans 

 Enkelvoudige  
winst-en-verliesrekening 

 Toelichting op de enkelvoudige 
jaarrekening  
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Enkelvoudige balans per 31 december 2014 

(na resultaatbestemming) 
          

   
    31.12.2014 

 
    31.12.2013 

     
€ 000 

   
€ 000 

Actief 
          

Vaste activa          
          
Financiële vaste activa 

  
1) 

 
22.620 

   
- 

 
Vlottende activa 
 
Vorderingen en overlopende 
activa 

    
- 

   
- 

Liquide middelen   
   

45 
   

45  

     
22.665 

   
45  

     
 
   

  

Passief 
    

 
    

     
 
    Eigen vermogen 

  
2) 

 
 
    Geplaatst en gestort kapitaal     45    45 

Agio     16.161    - 

Wettelijke reserves     4.966    - 

Overige reserves     817    - 

     21.989    45 
 
 
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva   3)  676    - 

          

          

          

     
22.665    45 
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2014 

 2014  2013 

 € 000  € 000 
    
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 1.386  - 
Overige baten en lasten -569  - 

Resultaat na belastingen 817  - 
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Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de 
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de 
onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld. 

Vergelijkende cijfers 
De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de periode 10 december 2013 tot en met 31 december 
2013. 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan 
nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van AEB. 

Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, 
respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar 
schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze 
voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering 
gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
 
Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans 

1) Financiële vaste activa 

Een overzicht van de financiële vaste activa is onderstaand opgenomen: 

 Deelnemingen in 
groeps-

maatschappijen 

  Andere 
deelnemingen 

    Totaal 

 € 000   € 000     € 000 
          
Boekwaarde per 1 januari 2014 -   -     - 
          
Mutaties:          
Verworven middels inbreng op aandelen  21.234   3.855     25.089 
Storting op aandelen - *  -3.855 *    -3.855 
Aandeel resultaat ondernemingen  
waarin wordt deelgenomen 

1.386   -     1.386 

Boekwaarde per 31 december 2014 22.620   -     22.620 

*) De vennootschap heeft op 1 januari 2014 een deelneming in Westpoort Warmte B.V. verkregen en 
deze vervolgens samen met het Afval Energie Bedrijf en een vordering op de vennootschap ten bedrage 
van € 107 ingebracht in Afvalverwerkingsinrichting Gemeente Amsterdam B.V. 
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2) Eigen vermogen 

Het geplaatst kapitaal betreft 45.002 aandelen van € 1,00 nominaal.  

Het verloop van het eigen vermogen, exclusief wettelijke reserves, is als volgt: 

   Geplaatst en 
gestort 

kapitaal 

 Agio  Overige 
reserves 

  Totaal 

   € 000   € 000  € 000    € 000  
           
Stand per 1 januari 2014   45  -  -   45 
Mutaties:           
Storting op aandelen   - * 21.127  -   21.127 
Resultaat 2014   -  -  817   817 
Vorming wettelijke reserve   -  -4.966  -   -4.966 
           

Stand per 31 december 2014   45  16.161  817   17.023 

*Gedurende 2014 zijn er 2 aandelen geplaatst en volgestort. 

Het verloop van de post wettelijke reserves is als volgt: 

 Ingehouden 
winst 

deelnemingen 

    
Onderzoek en 

ontwikkeling 

   
 

Totaal 

 € 000     € 000    € 000  
         
Stand per 1 januari 2014 -    -   - 
Mutaties:         
Storting op aandelen 3.855    -   3.855 
Geactiveerde kosten         
dotatie reserve -    461   461 
Aandeel in resultaat 
van ondernemingen waarin  
wordt deelgenomen  

650    -   650 

Stand per 31 december 2014 4.505    461   4.966 

De vennootschap heeft het Afval Energie Bedrijf, inclusief de deelnemingen in 
Afvalverwerkingsinrichting Gemeente Amsterdam B.V. (100% belang) en Westpoort Warmte B.V. (50% 
belang), op 1 januari 2014 verkregen middels een storting op aandelen door de Gemeente Amsterdam.  

De ingebrachte activa en passiva zijn als volgt in de balans per 1 januari 2014 verwerkt: 
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 01.01.2014 

 € 000  
  
Materiële vaste activa 489.199 
Financiële vaste activa 34.840 
Voorraden 8.382 
Vorderingen 60.920 
Liquide middelen 2.045 
Voorzieningen  -38.673 
Leningen -480.923 
Kortlopende schulden -54.663 

Storting op aandelen 21.127 

De boekwaarde van de ingebrachte activa en passiva op basis van de jaarrekeningen over 2013 van de 
Gemeentelijke Dienst AEB, Afvalverwerkingsinrichting Gemeente Amsterdam B.V. (100% belang) en 
Westpoort Warmte B.V. (50%) bedroeg ongeveer € 149,6 miljoen. De afwijkingen zijn enerzijds het 
gevolg van het feit dat er geen consolidatie op het niveau van AEB Holding N.V. heeft plaatsgevonden in 
2013, waardoor eliminaties van intercompany transacties en posten ontbreken (met name de 
huurovereenkomsten tussen AEC/HRC en Dienst AEB), en anderzijds het gevolg van het feit dat, op 
grond van de toepassing van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, AEB Holding N.V. gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid om een uniformering van waarderingsgrondslagen retrospectief te 
verwerken. De effecten hiervan zijn rechtstreeks verwerkt in het agio verband houdend met deze 
storting op aandelen.  

De uniformering van waarderingsgrondslagen omvat onder meer de aanpassing in de boekwaarden van 
de materiële vaste activa naar de lineaire afschrijvingsmethode in plaats van de annuïtaire 
afschrijvingsmethode vanaf het moment van verkrijging. Indien de annuïtaire afschrijvingsmethode 
prospectief zou zijn aangepast naar de lineaire afschrijvingsmethode, zou de boekwaarde - zonder 
rekening te houden met de invloed van mogelijke bijzondere waardeverminderingen - ongeveer € 100 
miljoen hoger zijn geweest. Daarnaast zijn additionele voorzieningen opgenomen (1) die niet in de 
jaarrekening over 2013 van de Gemeentelijke Dienst AEB waren verwerkt op grond van de in die 
jaarrekening toegepaste BBV voorschriften en (2) op grond van later beschikbaar gekomen informatie. 
Dit laatste betreft onder meer de vorming van een voorziening bodemsanering waarvan de omvang - € 
16.5 miljoen - pas in 2014 betrouwbaar kon worden geschat. De ingebrachte leningen hebben eveneens 
een lagere waarde ten opzichte van de jaarrekeningen over 2013 als gevolg van de herstructurering van 
de leningen van de Gemeente Amsterdam aan AEB.  

3) Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 31.12.2014  31.12.2013 

 € 000  € 000 
    
Schulden aan groepsmaatschappijen 648  - 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 16  - 
Reservering vakantiegeld 5   
Schulden ter zake van pensioenen 7  - 

 676  - 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
AEB Holding N.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de leningen die worden verstrekt door de 
aandeelhouder aan de onder haar groep vallende maatschappijen. Voor nadere details wordt verwezen 
naar de toelichting op de geconsolideerde balans onder punt 9) Langlopende schulden.  

 

Ondertekening van de jaarrekening 

Amsterdam, 16 juni 2015 

Directie: Raad van Commissarissen: 

J.W.A. de Swart M. van Leeuwen 

J. Pranger M. Nouwen 

 R.R. Kruize 

 G.L. Sporre 

 

 

De opgemaakte jaarrekening is door de algemene vergadering vastgesteld op 23 juni 2015. 
 

Overige gegevens 

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

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 
In artikel 25 van de statuten van de vennootschap staat het volgende opgenomen betreffende de 
resultaatbestemming: 
 

25.1 De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering voor uitkering 
van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de 
vennootschap als die vergadering zal besluiten. Bij de berekening van het winstbedrag dat op 
ieder aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op 
het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. 

25.2 De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering 
vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het 
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de 
wet moeten worden aangehouden. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen 
die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede. 

25.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij 
geoorloofd is. 

25.4 De algemene vergadering is bevoegd tot uitkering van één of meer interim-dividenden of 
andere interim-uitkeringen te besluiten, mits aan het vereiste van het tweede lid is voldaan 
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blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk 
Wetboek. 

 25.5 De algemene vergadering kan besluiten dat uitkering geschiedt anders dan in geld. 

25.6 Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk 
betaalbaar na vaststelling. 

 25.7 De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf (5) jaren.   

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 
De jaarrekening 2013 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 24 juni 2014.  

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014 
De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering voor 
het resultaat over het boekjaar 2014 ten bedrage van € 817 geheel ten gunste van de overige reserves 
te brengen en over 2014 geen dividend uit te keren. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Voor een opgave van de significante gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar de 
toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening onder Algemeen, financiële positie. 
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