Vragen Dorpsbelangen West Betuwe inzake Avri i.v.m. extra raadsvergadering 12 november 2020

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?

2. Wat is de reden dat vorig jaar niet de gehele vrij uitkeerbare reserves zijn uitgekeerd richting
de Avri, maar slechts 300.000 euro?
3. Hoe zijn de reserves van de commerciële BV's ad 2,5 mio de afgelopen jaren gebruikt c.q.
ingezet?
4. In hoeverre en voor welk bedrag zijn de reserves uit de commerciële BV's in 2021 aan de Avri
uit te keren?
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.

Specifieke informatie:
Periodiek wordt een zogenoemde Asset Liability Managementstudie (ALM) verricht.
ALM brengt met behulp van statistische technieken de langjarige relatie tussen inkomsten en
uitgaven van het nazorgfonds in kaart. Voor de modellering van de economische risico’s over een
verre horizon is gekozen om gebruik te maken van hetzelfde model dat De Nederlandsche Bank
gebruikt voor de Haalbaarheidstoets (HBT) van pensioenfondsen.
6. Informatie vanuit de Adviescommissie Vermogensbeheer Nazorg Stortplaatsen Gelderland,
met daarin de vertegenwoordiger stortplaatsen, moet toch gedeeld zijn met de Avri?
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?

Specifieke informatie:
In 2017 is er een geactualiseerde Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Avri beschikbaar
gekomen. Daarin staan op blz. 3 belangrijkste nieuwe en gewijzigde risico’s;
Nieuw: onzeker benodigd doelvermogen bij overdracht van de stortplaats ultimo 2019

En op blz. 11 financiële risico’s en beheersmaatregel;
Avri heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van de eindafwerking en heeft met de provincie overleg gevoerd
om te komen tot actuele ramingen voor het doelvermogen. Op basis van deze ramingen is dekking gezocht voor de
verwachtte kosten. Desondanks blijft er een onzekerheid bestaan of het opgebouwde vermogen voldoende is bij de
definitieve aanslag, met name door een aanpassing van de door de provincie gehanteerde uitgangspunten (met name
rekenrente).

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.

9. Bestaat er binnen de Avri een procedure om periodiek de risicomanagement-notitie te
herijken? Zo ja, wat is daar de cyclus van?

10. Staan de risico’s m.b.t. het onzeker doelvermogen in de managementletter van de
accountant bij de jaarrekening 2017 en 2018 vermeld?
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