
Op 11 november stelde de DB-fractie enkele vragen over de Avri. Vanwege de (zeer) technische aard 
van de vragen heeft de beantwoording even op zich laten wachten. Er moest e.e.a. uitgezocht worden. 
Inmiddels is de beantwoording gereed. 
 
Vraag 1 – De Avri is 100% aandeelhouder van de Avri Realisatie BV, welke op haar beurt weer 100% 
aandeelhouder is van Avri Solar B.V.. Is het juist dat het bestuur van de Avri gerechtigd is op de 
algemene vergadering van aandeelhouders van de commerciële bv’s tot een dividenduitkering te 
mogen besluiten? 
De GR Avri is aandeelhouder van Avri Realisatie B.V. Zij is gerechtigd op de algemene vergadering van 
aandeelhouders tot een dividenduitkering te besluiten. 
 
Vraag 2 – Wat is de reden dat vorig jaar niet de gehele vrij uitkeerbare reserves zijn uitgekeerd 
richting de Avri, maar slechts 300.000 euro?      
Op 9 juli 2020 is de jaarrekening 2019 van Avri Realisatie B.V. tijdens de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AvA) goedgekeurd en heeft de aandeelhouder GR Avri (Algemeen Bestuur) geen ruimte 
gezien om dividend uit te keren. 
Er is besloten het resultaat over het boekjaar 2019 ad € 179.138,- (geconsolideerd, inclusief resultaat 
deelneming Avri Solar B.V.) toe te voegen aan de algemene reserve en dus (vooralsnog) geen dividend 
uit te keren.  
De aandeelhouder van Avri Realisatie (GR Avri, vertegenwoordigd door leden van het Algemeen Bestuur) 
kan besluiten om geen dividend uit te keren en te bestemmen voor het doen van onderzoeksprojecten en 
programma’s. In dit geval doelt zij op verbetering van de afzet van de grondstoffen van Avri. Avri heeft 
hiervoor het programma GRIP opgezet. Hierbij is sprake van initiatieven op gebied van scheiding en 
verwerking van grondstoffen, in eigen beheer of in samenwerking met derde partijen. Juist om alle 
opties open te houden voor samenwerkingspartijen en een extra werkmaatschappij onder de BV op te 
kunnen richten, heeft het bestuur voorgesteld om die reden vooralsnog in de reserve te laten. De 
aandeelhouder blijft echter nog gedurende vijf jaar een vordering houden op dit dividend.  
Deze besluitvorming valt buiten de bestuursstructuur van Avri en vindt plaats tijdens de 
aandeelhoudervergadering van Avri Realisatie. Dat is inherent aan een BV. Maar doordat de 
aandeelhouder van Avri Realisatie de GR Avri is die wordt vertegenwoordigd door leden van het 
Algemeen Bestuur, heeft het bestuur van Avri direct invloed op het besluit. 
 
Vraag 3 – Hoe zijn de reserves van de commerciële BV's ad 2,5 mio de afgelopen jaren gebruikt c.q. 
ingezet? 
In 2013 is besloten een mogelijke winstuitkering van € 500.000,- niet te doen maar dit bedrag in te zetten 
voor de ontwikkeling van een zonnepark. Uiteindelijk is door Realisatie BV € 625.000 geïnvesteerd hierin. 
Hiervan is een bedrag van € 554.000,-  ingebracht in Avri Solar BV als eigen vermogen en omgezet naar 
een achtergestelde geldlening. Deze wordt in 15 jaar terugbetaald.. In 2019 is vanuit Realisatie BV aan 
Avri een dividenduitkering (van dividenden over 2018) gedaan van € 350.000. In de jaren 2014 t/m 2017 
is niet besloten tot dividenduitkering 
De door u genoemde 2,5 mln is niet direct te herleiden, mogelijk doelt u op het totaal van de Passiva op 
basis van jaarrekening 2018. Onderdeel van de Passiva is het eigen vermogen bestaande uit 
aandelenkapitaal, algemene reserve, wettelijke reserve en resultaat boekjaar. De algemene reserve (op 
basis van jaarrekening 2019: 1,3 mln) is niet vrij te gebruiken c.q. in te zetten. Hiervoor gelden de regels 
van het Burgerlijk Wetboek en niet die van BBV. De algemene reserve wordt beïnvloed door 
dividenduitkering en/of bedrijfsresultaat (positief of negatief).  
Een uitleg hierover is gegeven aan de raadsleden op de platformbijeenkomst van 21 januari 2021 en is 
tevens opgenomen in een mededeling aan de aandeelhouder (vertegenwoordigt door algemeen bestuur 
Gr Avri) van februari 2021. 
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Vraag 4 – In hoeverre en voor welk bedrag zijn de reserves uit de commerciële BV's in 2021 aan de 
Avri uit te keren? 
Zie ook beantwoording vraag 2. De jaarrekening 2020 wordt medio 2021 tijdens de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AvA) goedgekeurd. Dan besluit de aandeelhouder GR Avri van Avri 
Realisatie BV (Algemeen Bestuur van Avri) over het al dan niet uitkeren van dividend. 
 
Vraag 5 – Wordt er een onderzoek gestart of het juridisch en financieel haalbaar is om de activiteiten 
van de 2 commerciële BV's binnen de Avri onder te brengen? Op de deponeringsbalansen staat 
ultimo 2019 een eigen vermogen van totaal € 2,5 mio vermeld.                
Er is (nog) niet besloten om zo’n onderzoek te starten.  
 
Vraag 6 – Informatie vanuit de Adviescommissie Vermogensbeheer Nazorg Stortplaatsen 
Gelderland, met daarin de vertegenwoordiger stortplaatsen, moet toch gedeeld zijn met de 
Avri?            
Dat klopt en hoewel er nog geen advies lag van de Adviescommissie is er direct bij de Kadernota 2021 
(vastgesteld in het DB van december 2019 en AB van februari 2020) op basis van het verloop van de 
ALM studie tot dat moment aangegeven dat de verwachting is dat de rente zou kunnen dalen. In de 
kadernota is daarbij ook aangegeven dat er nog landelijke ontwikkelingen spelen om te komen tot een 
landelijke regeling (centraal beleggen met een landelijk geldende rekenrente) en de verwachting is dat 
hierover najaar 2020 meer duidelijkheid is. De uitkomst van de ALM studie was op dat moment 
allerminst zeker, de voorgestelde rekenrente is in februari 2020 bij de vaststelling vanuit de 
beleggingsadviescommissie (BAC) pas duidelijk geworden.  
De stortplaatsexploitanten waaronder Avri zijn vertegenwoordigd in de Adviescommissie en zijn steeds 
van mening geweest (en nog steeds) dat een bijstelling van de rente helemaal niet nodig is. Daarover is 
weliswaar gesproken in de Adviescommissie, maar voordat daarover tot consensus werd gekomen, 
heeft deze haar eindadvies aan GS uitgebracht, waarin ze enkel melding maakt van het feit dat de 
vertegenwoordiger van de stortplaatsexploitanten een minderheidsstandpunt inneemt. Een eventuele 
weerlegging van de argumenten van de stortplaatsexploitanten ontbreekt. 
 
Vraag 7 – De landelijke tendens bij pensioenfondsen is al jaren een dalende rekenrente. Omdat in de 
ALM studie is gekozen voor dezelfde modellering als de Nederlandse Bank bij de pensioenfondsen 
hanteert, was het toch voorzienbaar dat de rekenrente bij een volgende aanpassing (mogelijkheid 
herziening om de 5 jaar) moest gaan dalen?           
In de ALM-studie is er voor gekozen een modellering te kiezen die de bank bij de pensioenfondsen 
hanteert.  
De Gelderse stortplaatsen waren het met deze keuze niet eens en hebben ingezet op een afspraak met 
de Provincie om de geldende rekenrente niet aan te passen en in overleg te gaan. De Provincie heeft pas 
eind 2019 besloten om de ALM-studie te accepteren en niet op het voorstel van de 
stortplaatsexploitanten in te gaan. Dit werd als een minderheidsstandpunt in de beleggingscommissie 
weggestemd. Daarnaast blijkt uit de werkelijk behaalde rendementen in het verleden ook geen duidelijk 
dalende trend en ligt het werkelijke rendement over 2019 zelfs hoger dan de rekenrente. Het was 
daardoor niet voorzienbaar dat de rekenrente ook daadwerkelijk verlaagd zou worden.  
 
Vraag 8 – Wat is de reden dat de Avri, o.b.v. de sedert 2017 geactualiseerde Nota 
Risicomanagement en weerstandsvermogen Avri, niet eerder heeft gehandeld/gecommuniceerd 
over de onzekerheid van het benodigd doelvermogen bij overdracht van de stortplaats? Dit terwijl 
alle seinen in 2017 op minimaal oranje stonden.           
De ontwikkeling is jaarlijks gemonitord. Op basis van de geactualiseerde rekenmodellen om het 
doelvermogen te bepalen was er sinds 2018 sprake van een surplus in de voorziening van Avri (rekening 
houdend met de vermogenspositie bij de provincie) op basis van de toenmalige rekenrente. 



Pagina 3 van 3 

Veiligheidshalve is dit surplus in de voorziening gehandhaafd en is het risico hierop niet naar beneden 
bijgesteld.  
Zo is ook bij de behandeling van de meest  recente jaarstukken 2019 gecommuniceerd toen de 
accountant oordeelde dat voor 2019 we ons niet mochten baseren op een toekomstige rentedaling maar 
moesten uitgaan van de rekenrente zoals die in 2019 bekend is. Ook heeft de accountant toen 
geoordeeld dat er te veel geld in de voorziening en het spaarpotje zit en dat dit geld moet vrijvallen als 
incidenteel voordeel. Om een goedkeurende verklaring van de accountant te verkrijgen, hebben wij deze 
aanpassing voor de stortplaats in de jaarrekening 2019 doorgevoerd. Daarbij hebben we opgenomen dat 
omdat het risico op de renteverlaging die de Provincie toen overwoog, wel aanwezig was waardoor het 
feitelijke risico was toegenomen en dus moest worden toegevoegd aan de risicoparagraaf. 
 
Vraag 9 – Bestaat er binnen de Avri een procedure om periodiek de risicomanagement-notitie te 
herijken? Zo ja, wat is daar de cyclus van? 
Ja Avri heeft deze procedure en elke 4 jaar wordt deze herijkt. Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar  de financiële beheersverordening Avri, artikel 11. Risicomanagement en weerstandsvermogen.  
 
Vraag 10 – Staan de risico’s m.b.t. het onzeker doelvermogen in de managementletter van de 
accountant bij de jaarrekening 2017 en 2018 vermeld? 
Deze risico’s staan niet in het accountantsverslag 2017 en 2018 vermeld, maar wel in het 
accountantsverslag 2019. In 2017 en 2018 was hier ook geen expliciete aanleiding voor gezien de 
verwachting dat er voldoende middelen beschikbaar zouden zijn.  

 


