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EERSTE KWARTAAL
• Donderdag 19 januari lanceerde Westland Infra
Netbeheer B.V. samen met alle andere netbeheerders
en Netbeheer Nederland een landelijke campagne voor
de uitrol van de slimme meter: onsenergie.net

• Anexo B.V. scoort opnieuw een grote opdracht.
Ditmaal mag zij zorgen voor de aansluiting van
een windmolenpark in de Noordoostpolder.
• Westland Infra Netbeheer B.V. en Liander hebben als
collega-netbeheerders de handen ineen geslagen om

• Anexo B.V. begint het jaar goed met een grote opdracht

samen te leren over DC voor kleinverbruik middels een

die zij heeft ontvangen van Porta Nova. Het betreft de

pilot genaamd ‘The Green Village’. DC staat voor Direct

levering van drie 25kV-transformatoren.

Current of voor gelijkstroom in het Nederlands. The Green

• Woensdag 15 februari hebben telersvereniging

Village is een proeftuin in Delft waar verschillende partijen

Prominent en energiecoöperatie Geo 4 Energy U.A.,

samenwerken aan duurzame innovaties. Een uitstekende

met de aangesloten leden van Noordland-Kapittelland,

gelegenheid voor Westland Infra Netbeheer B.V. en

een samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Liander om op een regelluwe locatie te experimenteren

met ETP (onderdeel van Capturam B.V.) zodat meer

met DC voor kleinverbruik en samen met andere partijen

tuinbouwbedrijven in het Westland snel kunnen
profiteren van aardwarmte.

het onderzoek naar DC uit te breiden.
• Dinsdag 25 april is financial close bereikt ten aanzien

• Donderdag 23 februari was N.V. Juva gastheer

van het aardwarmteproject Trias Westland dat onder-

van een tuinbouwmanifestatie met als thema

deel is van onze dochteronderneming Capturam B.V.

‘De energietransitie en Europa’. Diverse sprekers

Hiermee is het project officieel van start gegaan

presenteerden hun visie en gingen in discussie over

waarbij een kleine vijftig glastuinbouwbedrijven en

de energietransitie in de tuinbouw en in het algemeen

Royal FloraHolland op vier kilometer diepte gaan boren

en het belang en de kansen van Europa voor de

naar aardwarmte. Met deze warmte verwarmen de

uitdagingen waar de Greenports voor staan.

Westlandse bedrijven straks hun kassen en gebouwen

• Woensdag 8 maart is de naam van onze holding

op een duurzame manier en tegen een stabiele kostprijs.
Zo’n diepe boring is een primeur in Nederland.

gewijzigd in N.V. Juva.
• In het noorden van het land heeft Anexo B.V. een

• Van donderdag 8 tot en met dinsdag 13 juni stond ons

opdracht gescoord die het aansluiten van een

werk volledig in het teken van veiligheid en werden

zonnepark betreft.

verschillende activiteiten georganiseerd waarbij een

•W
 oensdag 15 maart is door Trias Westland, een

kijkje achter de schermen bij het werk van collega’s werd

deelneming van Capturam B.V., het Veiligheid-,

gegeven en zodoende te laten zien dat veiligheidsrisico’s

Gezondheid- en Milieuzorgsysteem ondertekend en
van kracht verklaard. Dit systeem is van belang om de

vaker op de loer liggen dan we denken.
• Maandag 19 juni heeft de jaarlijkse Algemene

realisatie van de geothermieboring naar de triaslaag

Vergadering van Aandeelhoudersvergadering

aantoonbaar veilig te laten verlopen. Bij het opzetten van

plaatsgevonden en is de jaarrekening 2016 vastgesteld.

dit systeem heeft Capturam B.V. de expertise ingebracht.

Daarnaast spraken de aandeelhouders (gemeente

• Anexo B.V. heeft de bestaande meetovereenkomst met

Westland en gemeente Midden-Delfland) zich

KPN uitgebreid met Reggefiber 1900 stuks A1-meters

positief uit over de actieve rol van N.V. Juva en haar

en alle 550-GV-meters;

werkmaatschappijen binnen de energietransitie.
• Anexo B.V. is officieel BRL 9101 gecertificeerd! Veel
van de werkzaamheden die Anexo uitvoert, worden

TWEEDE KWARTAAL
• Woensdag 5 april heeft de Tweede Kamer de

uit te kunnen voeren, wordt gebruik gemaakt van

behandeling van het Wetsvoorstel Voortgang

wegafzettingen. Vanuit de wegbeheerders zijn er nieuwe

Energietransitie (wet Vet) controversieel verklaard.

eisen gesteld aan de bedrijven die aan de openbare weg

Daarmee is de behandeling van het wetsvoorstel

werken. Dit is de reden dat er is gekozen om de richtlijn

definitief uitgesteld tot na de formatie van een

BRL 9101 voor verkeersmaatregelen in te voeren.

nieuw kabinet.
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DERDE KWARTAAL
• Ten aanzien van Trias Westland zijn de conductors voor
de productieput (oppompen van warm water) en de
injectieput (terugleiden van afgekoeld water) geboord.
Verder zijn voor de boortoren 260 heipalen geslagen.
• Vrijdag 14 juli is de eerste concrete stap in de uitvoering
van de pilot DC Connected Homes (voorheen
‘The Green Village’) gerealiseerd. Sustainer Homes,
ontwerper en voorvechter van duurzaam bouwen,
heeft de eerste twee studentenwoningen opgeleverd.
• In de week van 28 augustus bezocht DNV ons om te

noodzakelijk om het achterblijvende gas na afsluiting
te verwijderen. Verbranden van het restgas is beter
voor het milieu dan het vrijlaten in de atmosfeer.
• Anexo heeft een mooie opdracht binnengehaald om
meters te plaatsen voor het grootste zonnepark van
Drenthe: Zonnepark Lange Runde in Barger-Compascuum
(tussen Emmen en de Duitse grens). De opdracht
omvat zowel productiemeters als de hoofdmeting.
• Donderdag 14 december heeft N.V. Juva aan mogelijke
nieuwe accountants een offerteverzoek gedaan. Uit
hoofde van onafhankelijkheidsregels dient met ingang

toetsen of wij aan de eisen van ISO 9001, ISO 14001

van de controle over het boekjaar 2018 een nieuwe

en VCA voldoen. Deze audit sloten wij af met een zeer

accountant benoemd te worden voor de controle van

positief resultaat, waardoor de huidige certificaten
weer verlengd zijn.
• Sinds 2013 doneren wij jaarlijks aan de Voedselbank
Westland. In 2017 doneerden wij ruim 1.500 conserven
die hard nodig zijn gelet op de schaarse voorraad en
het aantal gezinnen dat onder de armoedegrens leeft.

de jaarrekening.
• Vrijdag 22 december heeft N.V. Juva bij BNG een rente
weten vast te zetten op 1,0% voor vijf jaar vast. Deze
rente is van toepassing op een bedrag van € 22,5
miljoen van de herfinanciering die eind juni 2018 ingaat.
• Eind 2017 is overeenstemming bereikt met de
gezamenlijke netbeheerders over de ontheffingsaanvraag
voor het model Smart Grid Westland die Westland Infra

VIERDE KWARTAAL
• Gemeente Westland, Energie Transitie Partners, ONW,

Netbeheer B.V. voornemens was in te dienen
bij ACM. Dit heeft geresulteerd in een steunbetuiging

BPD Ontwikkeling, Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse

van Netbeheer Nederland. Deze steunbetuiging is

Zoom en Westland Infra Netbeheer B.V. gaan samen

tevens toegevoegd aan de ontheffingsaanvraag die

de uitdaging aan om een plan te ontwikkelen voor acht

begin januari 2018 is ingediend.

duurzame woonwijken en twee gebieden (totaal circa
4.500 woningen) in de gemeente Westland (Zuid-Holland)
waarbij geen gebruik meer wordt gemaakt van aardgas. In
plaats daarvan krijgt duurzame warmte zoals aardwarmte
een belangrijke rol, maar ook andere bronnen zijn
mogelijk. Naar verwachting is het plan in 2018 gereed.
• Vrijdag 3 november werd officieel gestart met de boring
naar de Triaslaag en is een mijlpaal bereikt in het project
Trias Westland. Deze boring is het begin van een zes
jaar lange voorbereiding. Begin 2018 moeten de eerste
resultaten qua warmteopbrengst op vier kilometer
diepte bekend worden.
• Maandag 6 november heeft Westland Infra Netbeheer
B.V. een boetebesluit van ACM ontvangen wegens
een overtreding van artikel 17, eerste lid, van de
Elektriciteitswet 1998 en artikel 10b, eerste lid van
de Gaswet. Tegen deze boete gaat Westland Infra
Netbeheer B.V. in beroep.
• Sinds begin december wordt het affakkelen van gas ook
door Westland Infra Netbeheer B.V. toegepast. Tijdens
werkzaamheden aan het gasnet is het voor de veiligheid
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Profiel
VISIE

spelen in dit nieuwe energiesysteem binnen de regio.

Wij werken aan een leefbare en duurzame
samenleving voor iedereen en geloven in
de kracht van innovatie en samenwerking
om dit te bereiken.

Waar mogelijk stimuleren wij duurzame ontwikkelingen
door partijen bij elkaar te brengen, kennis te delen en
barrières weg te nemen. Binnen de wettelijke kaders
zetten we onze kennis en expertise in voor de ontwikkeling
van producten, diensten en meet- en energieconcepten.

De omvorming van de huidige energievoorziening naar een duurzaam energiesysteem zien
wij als grootse uitdaging voor de komende
decennia. De energietransitie zet door en wij
kijken graag vooruit naar oplossingen. We gaan
bewuster om met energie, waarbij kostenefficiency en milieubewustzijn voorop staan.

Binnen de veranderende energiewereld blijven
onze waarden voor veiligheid en betrouwbaarheid
onverminderd belangrijk. Ons assetmanagementsysteem
– gecertificeerd met ISO 55000 – maakt de netwerken
voorspelbaar en beheersbaar op het gebied van kosten,
risico’s en prestaties. Veilig werken staat aan de basis
van al onze activiteiten. We kennen een proactieve
veiligheidscultuur, gebaseerd op persoonlijk leider- en

BEDRIJFSPROFIEL

ondernemerschap door alle lagen van onze organisatie. Bij

Als netwerkbedrijf zijn wij gespecialiseerd in het transport

de uitvoering van onze werkzaamheden zijn we verbonden

van energie en de daaraan gerelateerde producten

met onze omgeving en oefenen daar invloed op uit. Hoe

en diensten. Onze regionale netbeheerder zorgt voor

we met onze omgeving omgaan, hebben we uitgewerkt in

het transport van gas en elektriciteit binnen de regio’s

ons MVO-beleid. Dit beleid hebben we gebaseerd op de

Westland en Midden-Delfland en in de Botlek. Met onze

drie pijlers ‘duurzame energievoorzieningen’, ‘welzijn van

energienetwerken vormen we een cruciale factor voor

medewerkers, klant en omgeving’ en ‘goed voor de regio’.

de economische gezondheid van de regio. We willen
onze netwerken zoveel als mogelijk inzetten naar de

De beweging van de energiewereld naar decentraal,

behoeften van onze klanten binnen de mogelijkheden die

duurzaam en geregeld, impliceert dat de standaardoplos-

wet- en regelgeving ons biedt. Pragmatisme, creativiteit

sing voor de energienetten verdwijnt. Klanten kiezen voor

en zorgen voor een breed (landelijk) draagvlak leiden tot

eigen oplossingen met maatwerkbehoeften en zoeken

vernieuwende oplossingen. Aansprekende voorbeelden

daarbij partners die waarde toevoegen. De traditionele

zijn ons congestiemanagementsysteem, het Smart

verhouding van leverancier versus afnemer verandert in

Grid Westland en de gascapaciteitsbegrenzer.

samenwerkingsvormen. Deze manier van werken
maken we ons eigen met ons programma WE-Work.

De energievoorziening gaat veranderen. Na het

Dit programma is gericht op het stimuleren van onder-

klimaatakkoord van Parijs is de transitie naar een

linge samenwerking met als doel het bieden van

duurzame energievoorziening en minder gebruik van

maatwerk, kennisdeling en tevreden klanten. Bij deze

fossiele energie pas echt op gang gekomen. Gas zou

manier van werken past een moderne werkomgeving.

een grote rol als transitiebrandstof kunnen spelen,

Ons pand is volledig aangepast aan de eigentijdse

maar door problemen met de winning in Groningen is

manier van werken. Met deze werkomgeving, een

deze rol niet langer vanzelfsprekend. Geothermie en

kleinschalige cultuur waar iedereen elkaar kent van

restwarmte krijgen grote aandacht om een deel van de

hoog tot laag en een verduurzamingsuitdaging zijn we

warmtebehoefte in te vullen. Bouwstenen om te komen

aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.

tot een nieuw betrouwbaar en veilig energiesysteem.
Elektriciteit, gas, warmte en CO2 gaan een integraal
systeem vormen. Daarnaast kennen duurzame bronnen
specifieke eisen voor beschikbaarheid en continuïteit.
Dit heeft grote gevolgen voor de (lokale) balans van
vraag en aanbod. Met onze kennis, ervaring en
vernieuwende ideeën willen wij een bepalende rol
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Feiten en cijfers
ELEKTRICITEITSNET

2.766
59.967
1.678

lengte (km)

aansluitingen

transport (GWh)
teruglevering aan
TenneT (GWh)

529 	
9

uitvalsduur (min.)

GASNET

ZIEKTEVERZUIM

4,0 		%
GROEPSRESULTAAT

14,6 		euro miljoen
BEDRIJFSOPBRENGSTEN

89,2 		euro miljoen
INVESTERINGEN ENERGIE-INFRASTRUCTUUR

1.014

lengte (km)

54.122 		aansluitingen

17,4 		euro miljoen
BALANSTOTAAL

1.178

transport 		
(m3 x 1.000.000)

245,5 		euro miljoen

60

uitvalsduur (sec.)

ROE (RENDEMENT GEMIDDELD
EIGEN VERMOGEN)

CO 2-FOOTPRINT

2.238

10,9 		%

CO2 (kton)
VEILIGHEIDSINDEX

PERSONEELSLEDEN

199

0 		IF-cijfer

FTE
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Kerncijfers
(in EUR miljoen tenzij anders aangegeven)

2017

2016

%

Bedrijfsopbrengsten

89

81

9,9%

Winst- en verliesrekening
Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

-25

-13

-92,3%

Brutomarge

64

68

-5,9%

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-24

-24

0,0%

EBITDA

40

44

-9,1%

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-17

-15

-13,3%

Bedrijfsresultaat

23

29

-20,7%

Rentelasten minus -baten

-3

-2

-50,0%

Resultaat voor belastingen

20

27

-25,1%

Vennootschapsbelasting

-5

-6

16,7%

Resultaat na belastingen

15

21

-28,6%

-

-

Groepsresultaat

15

21

-28,6%

Eigen vermogen1)

121

119

1,7%

Solvabiliteit

49%

49%

Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)

11%

16%

Investeringen in materiële vast activa

24

18

33,3%

Operationele cashflow

35

36

-2,8%

Voorgesteld dividend

13

13

Aandeel in resultaat van deelnemingen

Ratio's ACM
EBIT rentedekking

8,2

10,6

FFO rentedekking

12,7

14,2

FFO / Schuld in %

29,0

33,3

Schuld / Kapitalisatie in %

45,1

45,1

Bedrijfsomvang

1

Transport gas in miljard m3

1.178

1.139

3,4%

Transport elektriciteit in GWh

1.678

1.632

2,8%

Teruglevering aan TenneT in GWh

529

418

26,6%

Aantal medewerkers per ultimo boekjaar

204

209

-2,4%

Full-time equivalenten

199

195

2,1%

Rekening houdend met voorgesteld dividend

10
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Missie
Wij werken aan de voorsprong van onze
klanten en omgeving door op gepaste
wijze vorm te geven aan de energietransitie
en dragen daarmee bij aan een leefbare
samenleving. Bij onze activiteiten houden
we rekening met de belasting voor het
milieu en de omgeving en zoeken samenwerkingsverbanden in overleg met onze
stakeholders om ontwikkelingen op het
gebied van duurzame energie en de
energietransitie te ondersteunen. Door
onze klantgerichte werkwijze streven wij
naar een voorkeurspositie bij onze relaties
en met onze medewerkers creëren we een
uitdagende en marktgerichte werkomgeving,
waarin continu de ontwikkeling van mens
en organisatie centraal staat. Ten aanzien
van de aandeelhouders streven wij naar een
stabiel dividend en waardecreatie. Daarbij
ondersteunen wij de economische en
maatschappelijke ontwikkeling van de regio.
Als (regionaal) netwerkbedrijf zorgen wij voor efficiënte
energie-infrastructuren met een hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid. Voor de hieraan gerelateerde
producten en diensten bieden wij professionele
oplossingen, primair voor de tuinbouw maar ook voor
andere marktsegmenten, zowel binnen als buiten de
regio waarin we gevestigd zijn.
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Bericht van de directie
Het financieel resultaat over jaar 2017 is
wederom goed. Over 2017 is een nettowinst
behaald van € 14,6 miljoen. In 2017 zorgde
de aangetrokken economie voor veel
extra bedrijvigheid. De combinatie met
noodzakelijke interne aanpassingen en
krapte op de arbeidsmarkt vroeg veel van
onze medewerkers. Zonder hen was het
resultaat dan ook niet mogelijk geweest.

de transportkosten gekoppeld zijn aan de actueel
beschikbare capaciteit in het net zal het gebruik van
elektriciteit uit het net stimuleren en daarmee neemt
de gasbehoefte van de warmtekrachtinstallaties af.
Om dit mogelijk te maken is inmiddels een ontheffingsaanvraag ingediend bij de toezichthouder ACM.
Ook voor Anexo B.V. was 2017 een goed jaar. Het
meetbedrijf ontwikkelde zich goed door en met name
in de markt voor transformatorstations was sprake van

Het jaar 2017 begon met een aanpassing van de inrichting

grote drukte. Ook hier was de toenemende belichting

van de organisatie met als doel een duidelijkere scheiding

in de tuinbouw een belangrijke reden, maar ook zon- en

voor klanten tussen de gereguleerde activiteiten en

windprojecten droegen nadrukkelijk bij.

de wettelijk toegestane nevenactiviteiten. De nieuwe
inrichting sluit direct aan op de strategie die zich richt

Voor de deelnemingen van Capturam B.V. was 2017

op drie speerpunten: onderscheidend netbeheer in het

het jaar waar na lange voorbereidingen projecten

belang van de glastuinbouw, groei in de commerciële

daadwerkelijk zijn gestart. Trias Westland realiseerde

activiteiten en verduurzaming van de energievoorziening

de eerste boring naar de Triaslaag op vier kilometer

in de regio. In 2016 was al een belangrijke stap gezet

diepte om de warmtepotentie van deze laag vast te

door Anexo B.V. te positioneren voor de commerciële

stellen en de opgedane kennis te delen. Inmiddels

activiteiten. Onderdeel van de verdere uitwerking was

geconstateerd dat de lokale Triaslaag niet geschikt is

de wijziging van de naam van N.V. Holding Westland

voor warmtelevering en het project zal zich beperken

Infra in N.V. Juva. Onder de holding vallen nu drie

tot aardwarmte uit de Onderkrijtlaag. ETP, een andere

werkmaatschappijen met elk hun eigen strategisch

deelneming van Capturam, heeft in 2017 een concept

speerpunt. Westland Infra Netbeheer B.V. neemt het

van transportleidingen ontwikkelt om door koppeling

onderscheidende netbeheer voor haar rekening, beschikt

van lokale initiatieven een warmtesysteem Westland

over risicogedreven assetmanagementsystemen en

te vormen. Een dergelijk systeem kent naast onderlinge

realiseert en beheert veilige, betrouwbare en betaalbare

koppelingen tussen de geothermieprojecten ook

energie-infrastructuren. Anexo B.V. richt zich op het

verbindingen met omliggende warmteleidingen om

meten en regelen van energiestromen, realiseren

de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het

van infrastructurele projecten en het realiseren van

warmtesysteem te vergroten. Dit plan is samen

innovatieve openbare verlichtingssystemen. Capturam

ontwikkelt met de tuinbouwondernemers en aangeboden

B.V. participeert in initiatieven om de regio minder

bij de minister van Economische Zaken en Klimaat als

afhankelijk te maken van aardgas en vormt het duurzame

oplossing om te komen tot substantiële vermindering

gezicht van N.V. Juva. Binnen N.V. Juva zijn daarmee

van de behoefte Groningergas.

alle elementen voor de ontwikkeling van multi commodity
smart grid aanwezig, wat mogelijk de basis gaat vormen

Het politieke besluit om de totale woningvoorraad in

van een toekomstig aardgasloos regionaal energiesysteem.

2050 aardgasvrij te laten zijn, zullen de veranderingen
in het energiesysteem verder stimuleren. Naast

In 2017 heeft Westland Infra Netbeheer B.V. zich

warmwater oplossingen voor verwarming zijn een

wederom onderscheiden met de hoge beschikbaarheid

veelheid aan oplossingen denkbaar. Komende jaren

van de distributienetten ten opzichte van het landelijk

zullen we in kaart brengen welke oplossing waar

gemiddelde. Onze klanten investeerden op grote

het beste past. Ook het transport kent een belangrijke

schaal in belichting van de teelten veelal gevoed door

verduurzamingsuitdaging waardoor het elektrische

elektriciteit uit eigen warmtekrachtinstallaties wat

vervoer een belangrijke factor zal zijn in het

economisch voordeliger is dan benutting van elektriciteit

totale energiesysteem.

uit het net. Een minder starre tariefstructuur waarbij
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Met al deze ontwikkelingen binnen de netwerken
en nieuwe energiesystemen blijft veiligheid voor
medewerkers en de omgeving cruciaal. Onze open
veiligheidscultuur maakt veiligheid bespreekbaar en leren
we van meldingen van onveilige situaties. Naast dat we
beschikken over alle benodigde veiligheidsopleidingen
en aanwijzingen, zijn alle medewerkers, die in risicovolle
omgevingen werken, gecertificeerd op veilig gedrag. In
2017 hebben zich geen ongevallen met ernstig of blijvend
letsel voorgedaan of ongevallen met verzuim tot gevolg
zich voorgedaan.
Het jaar 2017 was het jaar van de verbouwing van ons
kantoorpand. Ondanks alle ongemakken van dien is een
prima resultaat met elkaar bereikt. Ik spreek graag mijn
dank en waardering uit voor de onverminderde inzet en
betrokkenheid van onze medewerkers.
Hierbij bied ik het jaarverslag over 2017 aan.
F.P. Binnekamp
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De veranderende rol van aardgas
Door problemen met de winning van aardgas
in Groningen is een nieuwe dynamiek
ontstaan in de verduurzaming van de
energievoorziening in Nederland. Tot nu toe
lag een belangrijk accent op de duurzame
productie van elektriciteit door wind en zon.
Verlaging van het productieplafond van het
Groningergas maakt het nodig de aandacht
te verleggen naar verwarming waarin
aardgas een grote rol speelt.

zal het aandeel hernieuwbare elektriciteit tot 44%
kunnen groeien in 2023.
Tot zover voornamelijk goede berichten ten aanzien
van de verduurzaming van de energievoorziening.
Nederland lijkt de goede weg te zijn ingeslagen, alleen
ligt de focus sterk op de productie van elektriciteit.
Veel van de in Nederland verbruikte energie gaat echter
op aan verwarming van huizen, gebouwen, industriële
processen en natuurlijk ook de glastuinbouw.
Veel van die warmte komt uit aardgas en voor een

Duurzame energie en Nederland zijn tot nu toe niet de

niet onbelangrijk deel uit Groningen en dat aandeel zal

meest gelukkige combinatie gebleken. Begonnen met

moeten dalen de komende jaren door problemen met

een ambitie van een aandeel van 20% duurzame energie

de winning. Om dit te bereiken, zijn de opties beperkt

in 2020 is de doelstelling bijgesteld naar 14%. Om de

tot energiebesparing, overschakelen op hoog calorisch

voortgang te bewaken, wordt de Nationale Energiever-

(buitenlandsgas) al dan niet geconverteerd of

kenning opgesteld door het Energieonderzoek Centrum

verduurzamen van de warmtevoorziening. Naast deze

Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving

relatief technische aspecten zijn er ook geopolitieke

(PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

vraagstukken en daarmee hebben de duurzame opties

met medewerking van de Rijksdienst voor Ondernemend

grote aandacht gekregen.

Nederland (RVO). Uit de Nationale Energieverkenning van
2017 blijkt dat 14% duurzame energie in 2020 weliswaar

De regio’s Westland en Midden-Delfland bevinden zich

haalbaar lijkt, maar niet zonder extra stimulerende maatre-

op meerdere vlakken in een bijzondere positie. Naast

gelen. Met name wind op land blijkt een maatschappelijk

het gegeven dat de tuinbouwclusters een grote

obstakel. Provincies en gemeenten krijgen te maken met

energiebehoefte kennen, is de ondergrond bijzonder

felle tegenstand van burgers zodra windmolens gepland

geschikt voor de winning van aardwarmte op een

staan in de nabijheid van de leefomgeving. Voormalig

diepte van ongeveer 2,5 kilometer. Inmiddels zijn vier

Minister Kamp heeft met de provincies en gemeenten

projecten in bedrijf en twee in aanleg. Verder zijn er in

aanvullende afspraken gemaakt zodat de doelstelling

de directe omgeving al warmtenetwerken aanwezig en

van 6.000 MW elektriciteitsproductiecapaciteit in 2020

is mogelijk de retour waterstroom uit de stedelijke

door wind op land haalbaar is. Daarmee is de doelstelling

omgeving bijzonder bruikbaar om de kassen te

van 14% duurzaam in 2020 binnen bereik zeker omdat

verwarmen. Als laatste ligt de Botlek op een steenworp

effecten van de Green Deal Ultradiepe Geothermie nog

afstand waar de industrie veel restwarmte produceert

niet zijn meegewogen.

en waarbij het de vraag is hoe deze economisch en
bruikbaar uit te koppelen zijn.

Ondanks de relatief moeilijke start is het perspectief voor
duurzame energie zeker niet somber. In 2013 hebben

Alhoewel alle randvoorwaarden aanwezig lijken te zijn

47 partijen het Energieakkoord met 16% hernieuwbare

voor de ontwikkeling van een duurzaam warmtesysteem

energie als doelstelling ondertekend. Naar verwachting

zijn er nog veel uitdagingen. Investeringen in

zal het aandeel hernieuwbare energie in 2023, dat is tien

warmtesystemen zijn bij uitstek langjarig, tot wel dertig

jaar na de ondertekening van het Energieakkoord, zijn

jaar. Welk commitment kunnen en willen afnemers

verdrievoudigd tot 17,3% en daarmee is het doel behaald.

geven in de wetenschap dat we nog dertig jaar innovatie

In de jaren erna zal het percentage hernieuwbare energie

hebben te gaan en er mogelijk goedkopere alternatieven

stijgen tot 24% in 2030 wat 4% meer is dan de inschat-

ontstaan? De nu door de overheid bestempelde als

ting van vorig jaar. De grootste bijdrage aan de verduur-

meest aantrekkelijke sector voor restwarmte - de tuin-

zaming van de energievoorziening is de productie van

bouw - is hier door de onderlinge kostprijsconcurrentie

elektriciteit. Door met name het succes van wind op zee

zeer gevoelig voor. Het risico van ‘stranded assets’ voor
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investeerders in warmtenetwerken is daarmee reëel
hoog, misschien nog wel hoger dan het volloop risico, de
bezettingsgraad van het warmtenetwerk die de business
case haalbaar moet maken. Juva heeft zich altijd sterk
gemaakt voor de ontwikkeling van een warmtesysteem
in samenwerking met onze klanten om het benodigde
commitment te verkrijgen. Participerende klanten
hebben een gezamenlijk belang in het succes van het
warmtesysteem. Dit model is zeker succesvol bij de
ontwikkeling van aardwarmte, maar kent geen navolging
bij collectieve restwarmtesystemen. Ook daar moeten
risico’s zijn afgedekt. Komend jaar zal dan ook in veel
opzichten het jaar van de waarheid zijn voor de vorming
van een warmtesysteem in Zuid-Holland.
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Onze strategie
Ons ultieme doel is binnen de regio te komen
tot een integraal (elektriciteit, (groen) gas,
warmte, CO2, conversie en opslag) duurzaam
energiesysteem in 2050 waar vraag en
aanbod actief op elkaar geregeld worden.
Onze netwerken vormen de basis van een
dergelijk systeem waar wij staan voor de
veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid
alsmede de non-discriminatoire toegang.

Commerciële
activiteiten
Warmte
netten
Decentrale
systemen

Netbeheer

De vorming van een duurzaam, integraal en slim energiesysteem is grotendeels gebaseerd op actuele meetdata in
combinatie met kennis van energiesystemen. Binnen N.V.
Juva zijn de benodigde voorwaarden aanwezig.
Westland Infra Netbeheer B.V. wil zich onderscheiden als
netbeheerder voor de glastuinbouw. Veilige, betrouwbare

Klanten

Innovatie

Stakeholders

Medewerkers

Kernwaarden

Kerncompetenies

en betaalbare distributienetten vormen de basis. Daarbij
willen we de distributienetten inzetten om (economisch)
voordeel te bereiken voor de regio en ons sterk maken
om de regelgeving daarop aan te passen. Onze resultaten
zijn beter dan het landelijk gemiddelde door de benchmark
te verslaan op het gebied van efficiëntie, performance
en klanttevredenheid.
Anexo B.V. beschikt als meetbedrijf over ervaring op het
gebied van vraag en aanbod geregelde energiesystemen
in private netwerken. We realiseren deze netwerken en
werken aan slimme energie-efficiënte openbare verlichtingssystemen. Anexo B.V. bevindt zich volledig in de
commerciële markt, maar is gebonden aan wettelijke kaders
ten aanzien van hetgeen we mogen aanbieden. Binnen deze
kaders realiseren we groei door het bereiken van nieuwe
doelgroepen en het ontwikkelen van verkoopkanalen.
Het meten van en sturen in energiestromen zijn aandachtsgebieden, net als de realisatie van slimme netwerken.
Tenslotte is Capturam B.V. door haar participaties aangesloten op de actuele verduurzamingsprojecten in de regio.
We beogen een regionaal kenniscentrum voor duurzame,
integrale en slimme energiesystemen waar bijvoorbeeld
lokale overheden gebruik van maken tijdens het aardgasloos
maken van de woningvoorraad voor 2050. Vanuit deze rol
stimuleren we nieuwe duurzame initiatieven en werken we
aan het verbinden van de diverse projecten tot een regionaal
warmtenet. Daarnaast leggen we de basis om te komen
tot een multi commodity smart grid en een rol als decentral
system operator (DSO).

18

JAARVERSLAG 2017

|

N.V. JUVA

Veiligheid

GOVERNANCE

JAARVERSLAG 2017

|

N.V. JUVA

19

GOVERNANCE

Personalia
DIRECTIE
Frank Binnekamp (1968) is sinds 1 juli 2008 directeur van N.V. Juva en haar
rechtsvoorganger. Hij begon zijn loopbaan bij een landelijk werkende installateur en
zette zijn loopbaan voort bij rechtsvoorgangers van Westland Infra als manager
Distributie Elektriciteit en was vanaf 2001 statutair directeur van het netwerkbedrijf
Westland Energie Infrastructuur B.V. Frank Binnekamp studeerde Energietechniek aan
de Technische Hogeschool Rijswijk. Hij behaalde zijn MBA aan de Business School
Nederland. Frank Binnekamp heeft de Nederlandse nationaliteit.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

v.l.n.r. J. van der Tak, P. Veenema, D.J.N.M. Curfs, A.J. Rodenburg, M. Valstar.

Voorzitter
De heer P. (Piet) Veenema (1955)
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Datum eerste benoeming:

1 december 2012

Einde huidige termijn: 		

2020

Beroep/hoofdfunctie: 		

pensionaris

Relevante nevenfuncties:

lid van raad van commissarissen Van Wijnen Holding N.V.,

				

lid van raad van commissarissen M&G Holding B.V.,

				

lid van raad van commissarissen Aalberts Industries N.V.,

				

lid Advisory Board Egeria Industrials A.G. (Switzerland)

N.V. JUVA
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Mevrouw D.J.N.M. (Desirée) Curfs (1970)
Datum eerste benoeming:

1 juli 2011

Einde huidige termijn: 		

2019

Beroep/hoofdfunctie: 		

directeur Stroomopwaarts

Relevante nevenfuncties:

lid algemeen bestuur VNO-NCW

De heer A.J. (Arnoud) Rodenburg (1969)
Datum eerste benoeming:

1 september 2011

Herbenoemd per: 		

1 juli 2014

Einde huidige termijn: 		

2018

Beroep/hoofdfunctie: 		

burgemeester gemeente Midden-Delfland

Relevante nevenfuncties: 	n.v.t.

De heer J. (Sjaak) van der Tak (1956)
Datum eerste benoeming:

1 juni 2009

Herbenoemd per: 		

1 juli 2014

Einde huidige termijn: 		

2018

Beroep/hoofdfunctie: 		

voorzitter LTO Glaskracht Nederland

Relevante nevenfuncties:

voorzitter raad van toezicht Stichting Sonneburgh,

				voorzitter IKPOB

De heer M. (Mart) Valstar (1962)
Datum eerste benoeming:

1 oktober 2014

Einde huidige termijn: 		

2018

Beroep/hoofdfunctie: 		

CEO Best Fresh Group

Relevante nevenfuncties:

lid van raad van commissarissen Agri Business

				Centrum Westland,
				lid algemeen bestuur VNO – NCW Westland-Delfland
voorzitter Stichting Horti Heroes
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Verslag van de Raad van Commissarissen
De raad van commissarissen heeft de taak
toezicht te houden op het formuleren en
realiseren van de strategie, de doelstellingen
en het beleid van de directie en de algemene
gang van zaken bij N.V. Juva en de met haar
verbonden ondernemingen. Daarnaast staat
zij de directie bij met advies. De raad van
commissarissen treedt ook op als werkgever
van de directie. In dit verslag legt de raad van
commissarissen verantwoording af over haar
functioneren in 2017.

tot slot risicobeheersing. Bovendien werden in de
vergaderingen regelmatig presentaties gehouden door
afdelingsmanagers.

FINANCIËLE RAPPORTAGE
De raad van commissarissen ontvangt van de directie de
kwartaalverslagen waarin de actuele resultaten worden
vergeleken met het budget 2017, de jaarverwachting 2017
en de resultaten 2016. In de vergaderingen worden deze
rapportages intensief besproken. Onderwerpen die onder
andere aan de orde kwamen, waren de ontwikkeling van de
gereguleerde en commerciële resultaten, de ontwikkeling

VERGADERINGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

van onderhouds-, operationele en algemene kosten en de

De raad van commissarissen heeft in het verslagjaar

ontwikkeling van het investeringsprogramma alsmede de

vijfmaal volgens een vastgelegd schema vergaderd

financiële en liquiditeitspositie van de onderneming.

met de directie. Bij vier vergaderingen waren alle
commissarissen aanwezig en bij één vergadering

De raad van commissarissen heeft in aanwezigheid

was één lid verhinderd. De raad van commissarissen

van de externe accountant EY het jaarverslag en de

vergaderde eenmaal aansluitend aan de reguliere

jaarrekening 2016 uitvoerig besproken, inclusief het

vergadering buiten aanwezigheid van de directie.

begeleidende accountantsrapport en het voorstel tot
winstbestemming.

Onderwerpen die in de reguliere vergaderingen met de
directie werden besproken, waren de ontwikkelingen op
de energiemarkt, de participatie in Trias Westland B.V. en

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Energie Transitie Partners B.V., de positionering van Anexo

ONDERNEMEN

B.V. en de verdere ontwikkeling van de nevenactiviteiten,

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een

reconciliatie teruglevering door zonnepanelen, het

integraal onderdeel van de strategie en de bedrijfsvoering

onderzoek door ACM naar verstoring van de metermarkt

van N.V. Juva. De raad van commissarissen hecht belang

en het boetebesluit, de nieuwe naam van de holding,

aan hoe N.V. Juva rekenschap geeft aan haar verantwoor-

de wijziging van de organisatiestructuur evenals de

delijkheid voor de omgeving waarin zij opereert.

bijbehorende statutenwijziging, de ontwikkeling van

Het MVO-beleid is expliciet met de directie besproken

aardgasloze woonwijken, het MVO-beleid, compliancy

en spiegelt de activiteiten aan het welzijn van mens en

wet- en regelgeving, de beloning van de directie en

omgeving, de verduurzaming van het energiesysteem

de uitvoering van de Wet Normering Topinkomens, het

en lokale maatschappelijke betrokkenheid. De raad

vaststellen van de behaalde targets over het jaar 2016 en

van commissarissen constateert met genoegen dat de

het opstellen van de targets voor 2018, de samenstelling

CO2-footprint in 2017 drastisch is afgenomen door de

van de raad van commissarissen en haar functioneren,

netverliezen elektriciteit in te kopen van een duurzame

de ontwikkeling en beloning van het managementteam,

bron. In 2017 is opnieuw een apart MVO jaarverslag

de herfinanciering en de invulling van de accountancy

over het voorgaande jaar opgesteld en tezamen met

en juridische ondersteuning, het meerjarenplan

het financiële jaarverslag gepubliceerd. Voor het opstellen

2017 – 2021, de jaarcijfers 2016 en het verslag van

van dit verslag is gebruik gemaakt van de Global Reporting

de externe accountant, het MVO jaarverslag 2016,

Initiative G4 rapportagerichtlijn. De meting in het kader

de financiële kwartaalrapportages en prognoses voor

van de transparantiebenchmark vindt eenmaal in de

2017, de begroting voor 2018, het dividendbeleid,

twee jaar plaats, de laatste meting is daarmee van 2016,

de toegepaste waarderingsgrondslagen, de

in 2017 is geen nieuwe uitslag beschikbaar.

administratieve organisatie en interne controle en
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OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD

BELONINGSBELEID DIRECTIE

De raad van commissarissen hecht aan een goede

Het beloningsbeleid heeft als uitgangspunt dat de

relatie met de ondernemingsraad. Het contact geeft

beloning marktconform moet zijn en dat op basis van

gevoel bij wat er speelt binnen de organisatie. De op

het beloningsbeleid gekwalificeerde en deskundige

aanbeveling van de ondernemingsraad benoemde

bestuurders aangetrokken moeten kunnen worden

commissaris, mevrouw D.J.N.M. Curfs, voorziet de

en behouden blijven.

ondernemingsraad van adviezen en deelt de ervaringen
binnen de raad van commissarissen. Ook is zij aanwezig

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering

geweest bij de training die de ondernemingsraad heeft

Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke

gevolgd. In een gezamenlijke bijeenkomst met de raad

sector (WNT 1) van toepassing op de netbeheerder

van commissarissen en de ondernemingsraad op 22 mei

Westland Infra Netbeheer B.V. Gelet op het feit dat

2017 werd onder andere gesproken en gediscussieerd

de directie verantwoordelijk is voor de aansturing en

over de strategie van N.V. Juva, de ontwikkelingen

bedrijfsvoering van de netbeheerder is de WNT van

in de energiesector, de transitie naar een duurzame

toepassing. Omdat de beloningsafspraken met de

energievoorziening, de toegevoegde waarde van N.V.

directie voor 6 december 2011 zijn overeengekomen,

Juva voor de gemeentelijke aandeelhouders en de rol

wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling

van de ondernemingsraad in het bedrijf. Dit contact

waarbij deze beloningsafspraken voor een periode

met de ondernemingsraad wordt door de raad van

van vier jaar worden gerespecteerd en vanaf 2017 in

commissarissen bijzonder op prijs gesteld.

drie jaar tijd worden teruggebracht naar de maximaal
toegestane beloning van 130% van het ministersalaris.
Door de inwerkingtreding van de Wet verlaging

CORPORATE GOVERNANCE

bezoldigingsmaximum WNT (WNT 2) wordt de hoogte

Alhoewel niet direct van toepassing voor N.V. Juva

van de beloning verder verlaagd van 130% naar 100%

heeft de raad van commissarissen kennisgenomen

van een ministersalaris.

van de Nederlandse Corporate Governance Code.
De verantwoordelijkheden en taken van de raad van

De overgangssystematiek voorziet in dit geval in een

commissarissen zijn in een reglement vastgelegd dat

afbouwperiode van twee jaar. Dit betekent dat de

op 21 november 2016 is geactualiseerd. De practice

bezoldiging van de directie per 1 januari 2022 maximaal

bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance

100% van de bezoldiging van een minister bedraagt. Op

Code, die voldoende relevant zijn, zijn daarin verwerkt.

11 april 2016 is het consultatiedocument Wet uitbreiding

De Wet Bestuur en Toezicht schrijft voor dat een

personele reikwijdte WNT door de overheid gepubliceerd

evenwichtige man-/vrouwverdeling in de directie en

ter voorbereiding van de wet WNT 3. Met het aantreden

raad van commissarissen in acht genomen moet worden.

van het nieuwe kabinet zal de consultatie van de WNT

Van een evenwichtige verdeling is volgens de wet

3 (voorlopig) geen vervolg krijgen en daarmee blijft de

sprake indien ten minste 30% van de zetels wordt bezet

reikwijdte beperkt tot de topfunctionarissen.

door vrouwen en ten minste 30% door mannen. De
profielschets van de raad van commissarissen is in 2015
reeds aangepast om het streven naar een evenwichtige
verdeling van de zetels in de raad van commissarissen
tussen mannen en vrouwen vast te leggen. Op dit
moment bestaat de raad van commissarissen uit één
vrouw en vier mannen. De statutaire directie bestaat
uit één mannelijk lid. Bij toekomstige nominaties en
benoemingen van leden van de directie en de raad
van commissarissen zal rekening gehouden worden
met de eisen die gesteld worden aan een evenwichtige
man-/vrouwverdeling.
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Het totale beloningspakket van de directie bestaat uit de
volgende componenten:
• Vast bruto jaarsalaris
De directie ontvangt een vast bruto jaarsalaris, inclusief
vakantiegeld. Het vaste bruto jaarsalaris wordt jaarlijks
door de raad van commissarissen geëvalueerd en
conform contractuele afspraken aangepast.
Per 1 januari 2017 is de overgangsregeling volgens
de WNT-1 van start gegaan en is het salaris conform
deze regeling verlaagd. In 2017 bedroeg het vaste
bruto jaarsalaris van de statutaire directeur € 215.654,
inclusief 8% vakantietoeslag.
• Pensioenvoorziening
De directie neemt deel aan de bij de cao
Netwerkbedrijven genoemde en voor alle werknemers
van N.V. Juva geldende pensioenregeling van de Stichting
Pensioenfonds ABP. Sinds 1 januari 2004 betreft dit een
volledige middelloonregeling. De heffingsgrondslag is
het pensioengevend vast bruto jaarsalaris. Het variabele
inkomen is niet pensioengevend.
In verband met de aftopping van de pensioenopbouw
tot maximaal € 100.000 (2017: € 103.317 door
indexatie) is conform het advies van WENb en in
afstemming met het ministerie van Binnenlandse
Zaken met betrekking tot de WNT de vrijgevallen
werkgeverspremie als compensatie aan de directie
uitgekeerd. De tegemoetkoming is vastgesteld op basis
van de parameters die gelden sinds 1 januari 2015 en
het bedrag wordt nominaal bevroren. Wel loopt deze
tegemoetkoming mee in de afbouwregeling van de
WNT. Het gaat hierbij om een bruto compensatie in
2017 voor het directielid van € 4.740 op jaarbasis.
• Sociale lasten en overige beloningselementen
Naast de normaal voor de vennootschap geldende
sociale lasten en premies maakt de directie gebruik
van een werkgeversbijdrage in de premie van
de collectieve ziektekostenverzekering, een
representatievergoeding en een leaseauto. Tevens
heeft de vennootschap ten behoeve van de directie
een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
De vennootschap verstrekt geen leningen, voorschotten
of garanties aan de directie.
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SAMENSTELLING DIRECTIE

ONAFHANKELIJKHEID EN TEGENSTRIJDIGE

De statutaire directie bestaat met ingang van 1 september

BELANGEN

2016 uit één directeur, de heer F.P. Binnekamp.

Het reglement van de raad van commissarissen
bevat regelingen met betrekking tot onder andere
onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen. Alle

BELONINGSBELEID RAAD VAN

commissarissen zijn onafhankelijk en kunnen ten opzichte

COMMISSARISSEN

van elkaar, de directie en andere organen onafhankelijk

De beloning van de raad van commissarissen is vast

functioneren. Alle commissarissen zijn onafhankelijk in

en onafhankelijk van de resultaten van de onderneming.

de zin van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

De beloning is vastgesteld door de Algemene

Dit houdt in dat geen van hen een directe of indirecte

Vergadering van Aandeelhouders. Vanwege het toezicht

binding heeft met een organisatorische eenheid die

op de netbeheerder Westland Infra Netbeheer B.V.

elektriciteit en/of gas produceert, aankoopt of levert.

geldt ook voor de raad van commissarissen dat de

Er hebben zich in 2017 geen transacties voorgedaan

WNT van toepassing is. De voorzitter ontvangt een

waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders,

vaste jaarlijkse bruto-vergoeding van € 27.150 en valt

commissarissen, aandeelhouders en/of externe

binnen het bezoldigingsmaximum van de WNT-norm.

accountant speelden en/of spelen die van materiele

De overige leden ontvangen een vaste jaarlijkse bruto-

betekenis zijn voor de onderneming en/of de betreffende

vergoeding van € 18.100 en vallen daarmee eveneens

bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en/of

binnen het bezoldigingsmaximum van de WNT-norm.

externe accountant.

Aan leden van de raad van commissarissen worden
geen leningen, garanties en dergelijke verstrekt. Voor
de leden van de raad van commissarissen is een

SAMENSTELLING RAAD VAN

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

COMMISSARISSEN
De commissarissen worden voor een periode van
maximaal vier jaar benoemd, met dien verstande dat de
benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders te
houden in het vierde jaar na het jaar van de benoeming.
Een commissaris kan eenmaal worden herbenoemd.
De raad van commissarissen heeft het volgende
rooster van aftreden vastgesteld:

Datum van eerste benoeming

Jaar van eerste herbenoeming

Uiterste jaar van aftreden

D.N.J.N.M. Curfs

1 juli 2011

2015

2019

A.J. Rodenburg

1 september 2011

2014

2018

J. van der Tak

1 juni 2009

2014

2018

M. Valstar

1 oktober 2014

2018

2022

P. Veenema

1 december 2012

2016

2020
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EVALUATIE KWALITEIT TOEZICHT

De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn in een vergadering

Jaarlijks evalueert de raad van commissarissen haar

buiten de aanwezigheid van de directie bediscussieerd.

functioneren. De evaluatie wordt uitgevoerd aan de hand

De uitkomsten zijn vervolgens wel met de directie

van een questionnaire en heeft als doel de kwaliteit en

besproken. Uit de interne zelfevaluatie zijn de volgende

effectiviteit van de raad van commissarissen te vergroten.

verbeterpunten gekomen.

Verbeter-/actiepunt

Voortgang
In september 2017 is een training georganiseerd over toekomstige

Meer inzicht verkrijgen in de ontwikkelingen

ontwikkelingen binnen de glastuinbouw op energiegebied met aandacht

in de omgeving van de organisatie

voor de specifieke situatie in de regio. Een ander aspect van de training
was de wijzigende energiewetgeving.

Voldoende tijd en ruimte in de agenda’s

De RvC-vergaderingen vangen een uur eerder in de middag aan dan
voorheen. Veel RvC-leden hebben laat in de middag andere verplichtingen.

JAARVERSLAG EN VOORSTEL

TEN SLOTTE

WINSTUITKERING

De raad van commissarissen spreekt graag haar

Hierbij biedt de raad van commissarissen het jaarverslag

waardering uit voor de behaalde resultaten in 2017. In haar

aan waarin de jaarrekening over 2017 is opgenomen.

waardering wil de raad van commissarissen nadrukkelijk

De directie heeft het jaarverslag opgesteld waarna

alle medewerkers betrekken die gezamenlijk door hun

EY de jaarrekening heeft gecontroleerd en voorzien

professionaliteit, inzet en toewijding een belangrijke

van een goedkeurende controleverklaring. Wij verwijzen

bijdrage hebben geleverd aan het succes van N.V. Juva.

u hiervoor naar de ‘overige gegevens’ als onderdeel
van de jaarrekening zoals opgenomen in dit verslag.

Poeldijk, 23 mei 2018

De raad van commissarissen heeft in de vergadering

P. Veenema - voorzitter

van 23 mei 2018 in aanwezigheid van de externe

D.J.N.M. Curfs

accountant het jaarverslag met de directie uitvoerig

J. van der Tak

besproken. De discussies die in dat verband zijn gevoerd,

A.J. Rodenburg

hebben de raad van commissarissen ervan overtuigd

M. Valstar

dat dit verslag aan alle voorschriften en eisen van
governance en transparantie voldoet. Het vormt een
goede basis voor de verantwoording die de raad van
commissarissen aflegt voor het gehouden toezicht.
De raad van commissarissen stemt in met de
jaarrekening en kan zich verenigen met het voorstel
van de directie om uit de nettowinst van € 14.552.857
een dividend van € 13.000.000 uit te keren. Op 20 juni
2018 zal de jaarrekening tijdens de jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling worden
voorgelegd. De raad van commissarissen stelt voor
dat aan de directie decharge wordt verleend voor het
gevoerde beleid, dat aan de raad van commissarissen
decharge wordt verleend voor het gehouden toezicht
en dat de jaarrekening wordt vastgesteld.
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Verslag van de ondernemingsraad
TERUGBLIK 2017

ontwikkelingen besproken. De bijeenkomst werd

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de

afgesloten met een discussie over het strategische

medezeggenschap van werknemers in ondernemingen.

meerjarenplan 2017-2021 van N.V. Juva. Tenslotte

De ondernemingsraad van N.V. Juva maakte hier het

woonde de ondernemingsraad op 19 juni 2017

afgelopen jaar ook gebruik van. Binnen N.V. Juva denkt

als toehoorder de Algemene Vergadering van

de ondernemingsraad mee met de directie en bij

Aandeelhouders bij.

besluitvorming zorgt de ondernemingsraad ervoor dat
het belang van zowel de werknemers als de onderneming
niet uit het oog wordt verloren.

TRAINING ONDERNEMINGSRAAD
Op 8 en 9 juni 2017 heeft de ondernemingsraad voor

De ondernemingsraad vergaderde het afgelopen jaar

de verkiezingen een tweedaagse cursus gevolgd in

acht keer met de directie. Hierin zijn onder andere

Noordwijkerhout. Deze cursus was met name gericht

adviesaanvragen, instemmingsaanvragen en de

op de OR-verkiezingen. Er is met name besproken

(financiële) voortgang van de onderneming besproken.

waar de verkiezingen aan moeten voldoen. Hierbij zijn

Ter voorbereiding op de besprekingen met de directie

de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

heeft de ondernemingsraad negen keer vergaderd.

- Het samenstellen van de verkiezingscommissie;

In 2017 ontving de ondernemingsraad vier

- Het aanmelden van nieuwe OR-leden;

adviesaanvragen van de directie, namelijk:

- Het communiceren naar de achterban.

- Adviesaanvraag projectfinanciering Trias Westland;
- Adviesaanvraag structuuraanpassing (N.V. Juva);

Naast het bespreken van de verkiezingen is er tijdens de

- Voorgenomen besluit tot herfinancieren;

training ook aandacht besteed aan de structuuraanpassing

- Voorgenomen besluit tot structuuraanpassing

en WE-Work (leuker, slimmer en meer samenwerken).

(operationeel directeur).
Op verzoek van de ondernemingsraad voerde de

OR-VERKIEZINGEN EN SPEERPUNTEN

directie het afgelopen jaar verschillende evaluaties uit.

Begin 2017 waren er zeven leden van de

De ondernemingsraad behandelde het afgelopen jaar

ondernemingsraad die zijn aangetreden na de

ook een aantal instemmingstrajecten. Na constructief

OR-verkiezingen van 4 november 2014. Na het aantreden

overleg met de directie is de ondernemingsraad akkoord

heeft de ondernemingsraad de gestelde speerpunten

gegaan met:

van de vorige ondernemingsraad deels overgenomen.

- Instemmingsaanvraag pensioen (01-07-2017 N.V. Juva);

Er werd wederom een sociale, zelfstandige en

- Instemmingsaanvraag RI&E Kantoor;

winstgevende organisatie nagestreefd evenals het feit

- Instemminsaanvraag verlenging contract bedrijfsarts;

de ondernemingsraad de voorstellen van de directie

- Instemmingsaanvraag regeling Resultaatafhankelijke

beoordeelde op een constructieve, kritische manier

Beloning;
- Instemmingsaanvraag vertrouwenspersoon.

met het oog op een betrokken achterban en een
proactieve houding in het volgen van de wet- en
regelgeving. De termijn van deze ondernemingsraad
is in november 2017 geëindigd. Nieuwe verkiezingen

OVERLEG MET DE RAAD VAN

hebben plaatsgevonden in november 2017. Via diverse

COMMISSARISSEN

communicatiekanalen zijn er tien medewerkers

De ondernemingsraad ervaart het overleg met de raad

bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de

van commissarissen als stimulerend en waardevol. Op

verkiezingen. Dit heeft ertoe geleid dat er verkiezingen

22 mei 2017 vergaderde de ondernemingsraad met de

hebben plaatsgevonden om de zeven plaatsen

raad van commissarissen en de directie bij Best Fresh

van de ondernemingsraad op te vullen.

Group in Poeldijk. In dit overleg werd een terugblik
gepresenteerd van het werk van de ondernemingsraad
van het afgelopen jaar en werden toekomstige
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TOT SLOT
De ondernemingsraad is zeer tevreden over de behaalde
resultaten in 2017 en spreekt haar waardering uit naar
directie, raad van commissarissen en in het bijzonder
naar alle medewerkers die met hun inzet, betrokkenheid,
professionaliteit en betrouwbaarheid een grote bijdrage
hebben geleverd aan het succes van N.V. Juva.
Poeldijk, 2 februari 2018

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD
R. (Ronald)

G.C.M. (Geert)

Braun

Arkesteijn

(tot 29 november

(tot 29 november

2017)

2017)

N. (Nick)

J.G.M. (John)

van der Hout

Hannewijk

(vanaf 29
november 2017)

A.V. (Amrish)

R. (Rickie)

Sookhlall

Sonai

L. (Linda)

S. (Sander)

Janssen

Wolter

(vanaf 29
november 2017)

L. (Linda)

D. (Dirceu)

Verschoor

Carvalho

(vanaf 29

Brito Soares

november 2017)

(tot 29 november
2017)
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Corporate Governance
N.V. Juva een naamloze vennootschap
naar Nederlands recht, gevestigd in
Poeldijk. De governance van N.V. Juva is
gebaseerd op het structuurregime en
kent een two-tier-bestuursstructuur. De
vennootschap wordt bestuurd door de
directie. Toezicht vindt plaats door de raad
van commissarissen. Deze organen zijn
onafhankelijk van elkaar en beide organen
leggen over de uitoefening van hun taken
verantwoording af aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt
het aantal directieleden vast. De leden van de directie
zijn benoemd door de raad van commissarissen en
geeft van een voorgenomen benoeming kennis aan
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Leden van de directie kunnen door de raad van
commissarissen worden geschorst of ontslagen.
De raad van commissarissen ontslaat een directeur
niet eerder dan nadat de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is
gehoord. De statutaire directie bestaat uit één lid,
te weten de heer Frank (F.P.) Binnekamp. De directie
is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
De verantwoordelijkheden, taak en werkwijze van de

AANDEELHOUDERS

directie zijn vastgelegd in de statuten van N.V. Juva.

De gemeenten Westland en Midden-Delfland zijn de
aandeelhouders van N.V. Juva. Gemeente Westland

Bij de vervulling van haar taken richt de directie zich

heeft 1.728 aandelen (86,4%) en gemeente Midden-

naar de belangen van de vennootschap. Directieleden

Delfland heeft er 272 (13,6%). Jaarlijks binnen zes

mogen geen directe of indirecte binding hebben met

maanden na afloop van het boekjaar wordt de Algemene

een producent en/of een leverancier en/of een handelaar

Vergadering van Aandeelhouders gehouden. Deze

van elektriciteit en/of gas. In geval van een (potentieel)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders bespreekt

(in)direct persoonlijk belang van een directielid dat

onder meer het jaarverslag, stelt de jaarrekening en

tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap

het dividend vast, besluit over het verlenen van decharge

wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een door

aan de directie voor het gevoerde beleid, besluit over

de raad van commissarissen aangewezen commissaris.

het verlenen van decharge aan de leden van de raad
van commissarissen voor het gehouden toezicht en
benoemt de accountant. Andere Algemene Vergaderingen

RAAD VAN COMMISSARISSEN

kunnen zo vaak als gewenst door de directie, de raad

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht

van commissarissen en de aandeelhouders worden

te houden op het beleid van de directie en op de

gehouden. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering

algemene gang van zaken in de vennootschap en

worden genomen.

de met haar verbonden onderneming. De raad van
commissarissen staat de directie met raad terzijde. Bij
de vervulling van hun taak richten de commissarissen

DIRECTIE

zich naar het belang van de vennootschap en de met

De directie is belast met en verantwoordelijk voor het

haar verbonden onderneming. De directie verschaft

bestuur van de onderneming en legt verantwoording

de raad van commissarissen tijdig alle informatie die

af aan de raad van commissarissen en de Algemene

noodzakelijk is voor een goede taakuitoefening. De

Vergadering van Aandeelhouders. De directie stelt de

verantwoordelijkheden, taak en werkwijze van de raad

visie en de daaruit voortvloeiende missie, strategie en

van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van

doelstellingen vast. Op grond van de statuten en het

de vennootschap en in het reglement van de raad van

reglement van de raad van commissarissen zijn bepaalde

commissarissen.

directiebesluiten aan de goedkeuring van de raad van
commissarissen en/of de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders onderworpen.
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De raad van commissarissen evalueert zijn functioneren.

getrouwheid van de jaarrekening. De externe accountant

De verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van

woont de vergadering van de raad van commissarissen

zijn taken berust bij de raad van commissarissen als

bij waarin het verslag van de externe accountant over de

geheel. De leden van de raad van commissarissen

controle van de jaarrekening wordt besproken en waarin

kunnen ten opzichte van de directie in onafhankelijkheid

de vaststelling van de jaarrekening wordt behandeld.

standpunten innemen. Commissarissen vervullen

De externe accountant woont tevens de Algemene

hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij

Vergadering van Aandeelhouders bij waarin het jaarverslag

zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij de

wordt besproken en de jaarrekening wordt vastgesteld.

onderneming betrokken deelbelangen.
De leden van de raad van commissarissen worden

TOEZICHT OP HET NETWERKBEDRIJF

benoemd door de Algemene Vergadering van

Westland Infra Netbeheer B.V. is verantwoordelijk voor

Aandeelhouders, op voordracht van de raad van

de aanleg, het onderhoud en het beheer van de

commissarissen, met inachtneming van de profielschets

elektriciteits- en gasdistributienetwerken in de regio’s

en na overleg met de ondernemingsraad. Iedere

Westland, Midden-Delfland en een deel van de Botlek

gemeenteaandeelhouder kan één persoon aan de raad

en verzorgt middels deze energienetwerken het transport

van commissarissen aanbevelen om als commissaris

van elektriciteit en/of gas.

te worden voorgedragen. De ondernemingsraad heeft
een versterkt recht van voordracht voor een derde van

Namens de overheid is de Autoriteit Consument & Markt

het aantal commissarissen. De raad van commissarissen

(ACM) belast met de uitvoering van en toezicht op de

bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. De

naleving van de Elektriciteits- en Gaswet. De Autoriteit

raad van commissarissen heeft een profielschets voor

Consument & Markt stelt de maximum transport- en

zijn omvang en samenstelling vastgesteld, rekening

aansluittarieven van alle netbeheerders vast en houdt ook

houdend met de aard en de activiteiten van de

toezicht op de nevenactiviteiten van de netbeheerder en

onderneming en de gewenste deskundigheid

of deze compliant zijn met de wetgeving. Daarom vallen

en achtergrond van de commissarissen. De raad

ook N.V. Juva, Anexo B.V. en Capturam B.V. onder de

van commissarissen streeft naar een gemengde

reikwijdte van het toezicht door ACM.

samenstelling, onder meer met betrekking tot
geslacht en leeftijd.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt als
rijksinspectiedienst toezicht op het gastransport,

Commissarissen kunnen voor maximaal twee termijnen

onder meer op de veiligheid.

van vier jaar worden benoemd. Bij herbenoeming wordt
rekening gehouden met de wijze waarop de commissaris

Agentschap Telecom controleert de naleving van

zijn taak heeft vervuld in de voorbije periode en wordt

graafmeldingen en andere voorschriften rondom

na zorgvuldige overweging herbenoemd. Het rooster

graafwerkzaamheden. De basis hiervoor is de Wet

van aftreden van de raad van commissarissen is zodanig

Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).

dat voorkomen wordt dat veel commissarissen
tegelijk aftreden.

Verispect houdt in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat toezicht op elektriciteitsen gasmeters in het kader van de Metrologiewet.

EXTERNE ACCOUNTANT
De externe accountant is EY. De externe accountant

De Autoriteit Persoonsgegevens is verantwoordelijk

wordt benoemd door de Algemene Vergadering van

voor het toezicht op de Algemene Verordening

Aandeelhouders. De externe accountant rapporteert met

Gegevensbescherming (AVG).

betrekking tot het door hem gedane onderzoek aan de
directie en de raad van commissarissen en geeft de uitslag
van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de
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Risicomanagement
De werkmaatschappijen onder N.V. Juva zijn
primair verantwoordelijk voor het verzorgen
van een onverstoord energietransport in de
regio’s Westland, Midden-Delfland en een
deel van de Botlek. Door deze maatschappelijke
functie zijn we blootgesteld aan strategische,
bedrijfsvoerings-, financiële en compliance
risico’s. De geïdentificeerde risico’s zijn
getoetst aan de waarden veiligheid, kwaliteit
van levering, financiële prestaties, klant en

imago, wet- en regelgeving en duurzaamheid.
Voor het beheersen van deze risico’s is beleid
ontwikkeld. Risicomanagement is een integraal
onderdeel van onze bedrijfsvoering. We
inventariseren en beperken de risico’s die het
behalen van onze doelen kunnen belemmeren.
In het algemeen hebben we een lage
risicobereidheid.
Hieronder staan de risicogebieden beschreven.

Strategisch

Bedrijfsvoering

Veiligheid

Wet- en regelgeving

Financieel

1. Energietransitie

3. Calamiteiten

6. Onveiligheid

8. Bestaande en

9. Krediet

2. K
 rapte op

4. Datakwaliteit

arbeidsmarkt

5. Continuïteit ICT
(privacy en cyber

medewerkers

toekomstige

Liquiditeit

en omgeving

wet- en regelgeving

Valuta

7. Asbest

Rente

security)

Markt
10. Leveranciersmodel

Ten aanzien van de financiële impact hanteren we een

Risico’s kunnen ook impact hebben op onze bedrijfs-

bandbreedte van boven de € 1.000.000 op jaarbasis

waarden veiligheid, kwaliteit van energietransport,

als ernstig tot catastrofaal en onder de € 250.000 op

imago, wet- en regelgeving en duurzaamheid.

jaarbasis als matig tot verwaarloosbaar.

RISICOBEOORDELINGMATRIX
kans

onwaarschijnlijk

mogelijk

waarschijnlijk

geregeld

jaarlijks

maandelijks

permanent

catastrofaal

M

M

H

ZH

O

O

O

ernstig

L

M

M
10

H

ZH

O

O

behoorlijk

V

L

M

matig

V

V

klein

V

nihil

V

effect

8

2

M
4

1

6

H

ZH

O

L

M
9

5

M
7

H

ZH

V

V

L

M

M

H

V

V

V

L

M

M

3

V

L

M

H

ZH

O

Verwaarloosbaar

Laag

Middelmatig

Hoog

Zeer Hoog

Onacceptabel
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STRATEGISCH
1. E
 nergietransitie, niet tijdig inspelen op

2. Krapte op de arbeidsmarkt
Potentieel effect

Matig

Potentieel effect

Behoorlijk

Kans van optreden

Geregeld

Kans van optreden

Jaarlijks

Verwachte ontwikkeling

Stijgend

Verwachte ontwikkeling

Stijgend

veranderingen in het energiesysteem

De aangetrokken economie heeft gezorgd voor extra
De problemen rond de winning van Groningergas zorgen

bedrijvigheid binnen alle onderdelen van N.V. Juva.

voor een versnelde afname van het gasgebruik. Door de

De krapte op de arbeidsmarkt voor (technisch) personeel

goede gesteldheid van de regionale ondergrond is onze

was direct voelbaar, iets wat de komende jaren zal

regio geschikt voor geothermie. In de nabije omgeving

aanhouden. Het invullen van vacatures kostte meer tijd

is relatief veel restwarmte beschikbaar en een koppeling

en moeite. In 2017 hebben we een aantal offertes niet

met al bestaande warmtenetten zijn mogelijk. Onze regio

uitgebracht die als minder kansrijk zijn ingeschat en is

beschikt daardoor over veel mogelijkheden om te komen

een aantal minder urgente projecten uitgesteld door

tot gasreductie en zal daarin mogelijk voorop gaan lopen.

een gebrek aan capaciteit.

Afname van gebruik van aardgas leidt tot benutting van
aardwarmte en restwarmte, maar ook tot een stijgend

Om het risico op korte termijn te mitigeren is een recruiter

elektriciteitsgebruik en de ontwikkeling van alternatieve

in dienst gekomen. Langere termijnoplossingen zijn

gassen. Tijdig inspelen op deze ontwikkelingen is

gericht op de arbeidsmarktcommunicatie. De wervingssite

van belang om ook in de toekomst aan de (energie)

van N.V. Juva is aantrekkelijk en laagdrempelig, maar dit

behoefte van onze klanten te kunnen blijven voldoen en

alles is niet voldoende wanneer de weg naar de website

een rol te spelen in het toekomstige energiesysteem

niet gevonden wordt. Het gebruik van sociale media

voor ons verzorgingsgebied. De belangrijkste gevolgen

zoals Facebook en Linkedin zorgen voor de benodigde

van dit risico kunnen desinvesteringen zijn in onze

verbinding. De sociale media zijn ook geschikt om visies

gasinfrastructuur, afname van transportinkomsten en

op ontwikkelingen te delen. Met name de verduurzaming

het niet tijdig kunnen invullen van de behoefte van onze

van de energievoorziening is voor N.V. Juva een

klanten in ons verzorgingsgebied.

maatschappelijk doel wat veel jongeren aanspreekt.
Veel jongeren zijn op zoek naar een werkomgeving

Capturam B.V. is in 2016 opgericht om een actieve

waar zij zich herkend en erkend voelen. De directie

rol in het transitieproces naar een duurzame

willen ze persoonlijk kennen en mijden om die reden

energievoorziening te spelen. Wij participeren in Energie

grote instituten. Actief communiceren via de sociale

Transitie Partners B.V. (ETP) voor de ontwikkeling van

media door de directie zelf over onderwerpen waaruit

nieuwe duurzame initiatieven en de vorming van een

de maatschappelijke betrokkenheid blijkt, is een effectieve

Warmtesysteem Westland. Ook zijn we aangesloten op

manier om deze jongeren te interesseren. Daarbij is

ontwikkelingen die tot doel hebben restwarmte uit het

onze regionale betrokkenheid en bekendheid een pré

Rotterdamse havengebied naar de regio te brengen.

bij het invullen van vacatures.

Capturam B.V. richt zich ook op het aardgasloos maken
van woonwijken en ontwikkelt plannen hoe dit optimaal

Ook bieden we ruime opleidingsmogelijkheden en

in te passen. Tenslotte ontwikkelen we een pilot binnen

ontwikkelingstrajecten die medewerkers uitdagen

het openbare netwerk: Smart Grid Westland. Dit systeem

om organisatiebrede vraagstukken aan te pakken en

is een voorloper van een toekomstig systeem dat alle

beschikken we over een eigen opleidingscentrum voor

energiedragers integreert, voorziet in opslag en conversie

het werken in distributienetten. Ons kantoorpand voorziet

en actief vraag en aanbod bij elkaar brengt.

in een moderne werkomgeving die uitnodigt om elkaar
te ontmoeten en samen te werken.
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BEDRIJFSVOERING
3. Calamiteiten in de energievoorziening

4. Datakwaliteit, onjuistheid of onvolledigheid

Potentieel effect

Behoorlijk

Potentieel effect

Behoorlijk

Kans van optreden

Geregeld

Kans van optreden

Geregeld

Verwachte ontwikkeling

Neutraal

Verwachte ontwikkeling

Dalend

Wij voorzien in de basisbehoefte van mensen en bedrijven;

Cruciaal voor efficiënt en effectief assetmanagement is

zonder energievoorzieningen staat alles stil. Storingen in

het vastleggen, beschikbaar hebben en tijdig muteren

de energievoorziening zijn echter niet uit te sluiten.

(up-to-date houden) van de assetdata. We leggen
onder meer informatie vast over de materiaalsoorten,

Wij beschikken over een op risico’s gebaseerd

afmetingen en liggingsgegevens van onze energie-

assetmanagementsysteem gecertificeerd volgens de

infrastructuur. In het geval dat de kwaliteit en integriteit

ISO55001-norm. Assetmanagement vormt de balans

van data over onze energie-infrastructuur onvoldoende

tussen risico, kosten en betrouwbaarheid om te komen

geborgd is, kan dit tot gevolg hebben dat de

tot een voorspelbare performance van de netwerken. Het

betrouwbaarheid van onze dienstverlening daalt

afwegen van de potentiële risico’s vindt plaats ten opzichte

en de kosten voor de bedrijfsvoering stijgen.

van de bedrijfswaarden van Westland Infra Netbeheer
B.V. met behulp van een risicobeoordelingsmatrix. De

Wij hebben een bedrijfsmiddelenregister ingericht

bedrijfswaarden zijn: veiligheid, kwaliteit van levering,

waarmee zowel statische data als dynamische data juist,

financiële prestatie, klant en imago, wet- en regelgeving

tijdig en volledig beschikbaar zijn. Daarnaast hebben

en duurzaamheid. De risicomatrix geeft een beeld van de

we een programma ingericht ten aanzien van het

tactisch/operationele risico’s waarop beheersmaatregelen,

verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van

onderhouds- en investeringsprogramma’s volgen om deze

onze assetdata. Periodiek rapporteren we aan de

risico’s te beheersen. Zowel interne als externe audits

toezichthouder de actuele status ten aanzien van de

borgen de werking van dit systeem.

volledigheid van data van onze belangrijkste assets.
De buitendienstmedewerkers beschikken over tablets

De belangrijkste storingsoorzaak is graafschade.

zodat zij ter plekke inzicht hebben in de meest actuele

Om graafschade te voorkomen, is een systeem van

data. Daarnaast monitoren we de verwerkingstermijnen

zogenoemde ‘KLIC-meldingen’ ingericht waardoor

van nieuwe of gewijzigde data.

externe partijen inzicht hebben in de ligging van onze
energie-infrastructuur. Binnen CROW hebben we met
aannemers afspraken gemaakt over de manier van
graven in de nabijheid van kabels en leidingen. CROW is
een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden,
aannemers en adviesbureaus. Bij graafwerkzaamheden
in de nabijheid van cruciale infrastructuur voorzien
we in extra toezicht. Voor het adequaat oplossen van
storingen beschikken we over een efficiënte en effectieve
24/7-storingsdienst. Voor het beheersen van grootschalige
calamiteiten beschikken we over een crisisteam,
eventueel aangevuld met specifieke experts en
werken we met calamiteiten- en noodplannen.
Jaarlijks organiseren we calamiteitenoefeningen.
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VEILIGHEID
5. Continuïteit ICT (privacy en security), verstoring

6. Veiligheid medewerkers en omgeving

Potentieel effect

Matig

Potentieel effect

Behoorlijk

Kans van optreden

Jaarlijks

Kans van optreden

Jaarlijks

Verwachte ontwikkeling

Neutraal

Verwachte ontwikkeling

Dalend

Wij beschikken over een uitgebreide en complexe

Het werken aan energie-infrastructuren brengt veiligheids-

ICT-omgeving. Cybercriminaliteit vormt een toenemend

risico’s met zich mee. Zowel voor onze medewerkers als

risico. Bedreigingen in de vorm van ‘malware’ (de

voor de omgeving wat kan leiden tot letselschade en

verzamelnaam voor kwaadaardige virussen) en met

ziekteverzuim. Het veiligheidsbeleid richt zich op drie

name de sterke groei en kwaliteit van zogenoemde

aspecten: vakmanschap (juiste opleidingen),

‘ransomware’ vinden veel doelbewuster en professioneler

werkinstructies en houding en gedrag.

plaats dan voorheen. Steeds meer toepassing van
ICT in onze energie-infrastructuur kan leiden tot een

Veiligheid krijgt continu aandacht. Wij zijn volledig VCA

moedwillige verstoring van de energievoorziening of uitval

gecertificeerd. Alleen gekwalificeerde medewerkers mogen

van marktfaciliterende processen.

werkzaamheden uitvoeren en daartoe dienen zij een aanwijzing te hebben. Aan deze aanwijzing zijn opleidingseisen

Om aangesloten te zijn op de laatste ontwikkelingen

verbonden. Wij investeren jaarlijks in de opleidingen van

zijn we lid van het European Network for Cyber Security

onze medewerkers zodat zij kunnen beschikken over de

(ENCS). ENCS houdt zich bezig met onderzoek, testen,

juiste aanwijzing en veilig hun werk kunnen uitvoeren. Naast

kennisdelen en training op het gebied van cyber security

de juiste opleiding zijn landelijk uniforme werkinstructies

voor vitale infrastructuren zoals energie-, water- en

opgesteld om veiligheidsrisico’s te beheersen: de Bedrijfs-

telecomnetten. Op die manier worden wij geholpen

voering Elektrische Installaties (BEI) en de Veiligheidsinstruc-

en ondersteund om ons beter te beveiligen tegen

ties Aardgas (VIAG). Alle regionale netbeheerders werken

cybercriminaliteit.

volgens deze instructies wat de kans op fouten verkleint bij
de aannemerij die veelal werkt voor meerdere netbeheer-

Ten behoeve van de beheersing van de risico’s, het

ders en nu te maken krijgt met één gelijke landelijke werk-

niet beschikbaar hebben of het niet functioneren van

wijze. Medewerkers worden ook ge-audit op de naleving

essentiële onderdelen van de ICT-infrastructuur zijn

van de VCA-vereisten en het volgen van de BEI en de VIAG.

diverse maatregelen genomen. Jaarlijks vinden externe
EDP-audits plaats. De SCADA-besturingssystemen van

Naast vaardigheden en instructies besteden wij veel

de energienetwerken zijn ge-audit en zijn meerdere keren

aandacht aan veiligheidsbewustzijn en persoonlijk leider-

per jaar door derden zogenoemde ‘attack and penetration

schap. Wij eisen van onze medewerkers dat zij werkzaam-

tests’ uitgevoerd.

heden alleen uitvoeren als zij de situatie waaronder dat
gebeurt als veilig kwalificeren. Onze medewerkers zijn

De meest cruciale systemen zijn redundant uitgevoerd

persoonlijk gecertificeerd op veiligheidsgedrag. De persoons-

waarbij de redundante systemen op verschillende

gebonden certificering is gericht op houding en gedrag

locaties fysiek zijn ondergebracht. In 2017 hebben deze

waarbij risico-inzicht, communicatie, leiderschap en samen-

voorzieningen een eerste upgrade gekregen en in 2018

werking in de dagelijkse praktijk getoetst worden. Eenmaal

volgt een vervolgaanpak om te voldoen aan de gestelde

per twee jaar ondergaan medewerkers (inclusief directie en

beschikbaarheid van de cruciale bedrijfsprocessen.

management) een hercertificering om aan te tonen dat het
gewenste gedrag nog aanwezig is. Periodieke evaluatie zorgt

Ten aanzien van bescherming van de persoonsgegevens

voor borging van de effectiviteit van de programma’s. Door

hebben wij in 2017 belangrijke maatregelen doorgevoerd

het ontwikkelen van een open cultuur melden medewerkers

om te voldoen aan de bepalingen van de Algemene

veiligheidsincidenten. Deze meldingen worden geregis-

Verordening Gegevensbescherming.

treerd, geanalyseerd en door middel van het houden van
toolboxen met medewerkers besproken en geëvalueerd.
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WET- EN REGELGEVING
7. Asbest, nadelige gevolgen van blootstelling

8. Wet- en regelgeving, beperking van activiteiten

Potentieel effect

Matig

Kans van optreden

Jaarlijks

Potentieel effect

Ernstig

Verwachte ontwikkeling

Dalend

Kans van optreden

Waarschijnlijk

Verwachte ontwikkeling

Onzeker

en non compliancy

In 1994 is een verbod gekomen op de toepassing van
asbest in materialen. Het vrijkomen van asbestdeeltjes

Onze activiteiten zijn voor het grootste gedeelte

is een risico voor de veiligheid van onze medewerkers

gereguleerd. De toezichthouder ACM stelt de maximale

en onze omgeving. Wij hebben een uitgebreide

tarieven vast voor de aansluit- en transportdiensten

inventarisatie gedaan van al onze installaties van voor

voor elektriciteit en gas en de meetdiensten voor de

en na 1994 op de mogelijke toepassing van asbest. Uit

consumenten. Als wet- en regelgeving substantieel

deze inventarisatie is gebleken dat in een beperkte mate

wijzigt, kan de situatie ontstaan dat we onze ambities of

materialen in het verleden zijn gebruikt waarin asbest

activiteiten moeten aanpassen aan deze regulatorische

is verwerkt. Asbest komt voor in een aantal pakkingen,

ontwikkelingen.

afdichtingen, doorvoerbuizen en vonkschotten. Met
kleefmonsters is aangetoond dat slechts in een zeer

Het wetvoorstel Voortgang Energietransitie (VEt) vereist

lage concentratie asbestdeeltjes in een deel van onze

een heldere scheiding tussen het gereguleerde netbeheer

installatieruimten aanwezig zijn. Deze ruimten voorzien

en de commerciële nevenactiviteiten. ACM heeft in

we van extra waarschuwingen. Daarnaast zijn procedures

2017 geconcludeerd dat het meetbedrijf onjuist was

opgesteld met extra veiligheidsmaatregelen voor de

gepositioneerd binnen N.V. Juva in de periode 2012 tot en

verwijdering en afvoer van de installatie-onderdelen die

met 2016 en heeft daar een boete voor opgelegd. In 2017

asbest bevatten. Tenslotte nemen we landelijk deel aan

is de organisatie-inrichting aangepast aan de conceptwet.

de vakgroep Asbest waarin we met de netbeheerders en

De huidige organisatiestructuur van N.V. Juva is opgezet

WENb praten over de risico’s en maatregelen van asbest.

volgens deze eisen. Zo is er een duidelijke scheiding

Eventuele beleidsvoorstellen die hieruit volgen, worden

tussen gereguleerde en commerciële activiteiten en is

voorgelegd aan Inspectie SZW.

bijvoorbeeld de financiering daarvan gescheiden. Om
compliancy te borgen, vinden periodiek checks plaats
of wordt voldaan aan de actuele wet- en regelgeving.
Compliancy is een vast onderwerp op de MT-agenda.
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FINANCIEEL
9. Financiële risico’s

10. Leveranciersmodel, liquiditeitsrisico

Potentieel effect

Matig

Potentieel effect

Ernstig

Kans van optreden

Geregeld

Kans van optreden

Waarschijnlijk

Verwachte ontwikkeling

Neutraal

Verwachte ontwikkeling

Onzeker

Wij zijn blootgesteld aan een aantal financiële risico’s.

Consumenten zijn bij gas en elektriciteit vrij in het kiezen

De belangrijkste financiële risico’s zijn het kredietrisico,

van een energieleverancier. De kosten voor het gebruik

het liquiditeitsrisico, het renterisico en marktrisico.

van het netwerk int de energieleverancier en draagt

In de toelichting op de jaarrekening (pagina 72 en 73)

deze vervolgens maandelijks af aan de netbeheerder.

wordt een nadere toelichting op het beperken van deze

De netbeheerder loopt een liquiditeitsrisico wanneer

risico’s gegeven.

een energieleverancier failliet gaat. De leverancier kan
dan zijn betalingsverplichting niet nakomen terwijl
de consument al bevrijdend heeft betaald voor de
netwerkkosten.
De gevolgen van dit risico worden beperkt doordat de
netbeheerders maandelijks het betalingsgedrag van de
leveranciers volgen en bespreken. Dit neemt echter
niet weg dat bij een faillissement geen
transportinkomsten binnenkomen van de voorgaande
en lopende maand. Bij een faillissement switchen de
klanten weg naar andere leveranciers volgens een
noodprocedure. Te verwachten is dat na de maand
van faillissement de betalingen nog niet optimaal
verlopen. De financiële omvang van het risico schatten
wij daarom in op drie maanden. In het geval dat de
grootste leverancier in de regio failliet zou gaan, betreft
dit ongeveer € 3 miljoen aan gemiste transportinkomsten.
Deze gemiste inkomsten zouden in latere jaren via de
gereguleerde tarieven alsnog binnen moeten komen.
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Westland Infra Netbeheer B.V.
Westland Infra Netbeheer B.V. is de
netbeheerder voor de elektriciteits- en
gasdistributie in de regio’s Westland en
Midden-Delfland. Ook verzorgen wij de
distributie in een aantal voormalige private
netten in het Rotterdamse havengebied
(Botlek). Als netbeheerder is het onze taak

te zorgen voor een veilige en betrouwbare
energievoorziening. We kunnen ons
onderscheiden binnen de wettelijke kaders
met oplossingen die aansluiten op de
behoeften van onze klanten. Dat doen
we door ons te focussen op de specifieke
vraagstukken van de regio.

KERNCIJFERS
Realisatie
Uitvalduur elektriciteit in minuten
Uitvalduur gas in seconden

2017

2016

9

12

60

42

1.678

1.632

529

418

Hoeveelheid getransporteerde elektriciteit in GWh
- Afname
- Teruglevering

1.178

1.139

Elektriciteitsaansluitingen in aantallen

59.967

58.832

Gasaansluitingen in aantallen

Hoeveelheid getransporteerd gas in 1.000.000 m

3

54.122

54.581

Omvang elektriciteitsnet in kilometers

2.766

2.714

Omvang gasnet in kilometers

1.014

1.047

Investeringen in elektriciteitsnet in € miljoen

5.5

7.0

Investeringen in gasnet in € miljoen

5.2

5.5

Slimme meter investering elektriciteit in € miljoen

1.4

1.5

Slimme meter investering gas in € miljoen

1.1

1.1

ONTWIKKELINGEN VAN DE REGIONALE

duurzame warmte beschikbaar is, goed voor circa 25%

TRANSPORTNETTEN

van de totale warmtebehoefte van de tuinbouw in de

Westland Infra Netbeheer B.V. wil een onderscheidende

regio. De getransporteerde gasvolumes zullen hierdoor

netbeheerder zijn met een speciale aandacht voor de

gaan dalen. Ook zullen de gasvolumes gaan dalen ten

(glas)tuinbouw. Ons doel is een veilig, betrouwbaar en

aanzien van het verwarmen van woningen. De woning-

betaalbaar distributienet waarmee we de economische

voorraad moet in 2050 aardgasloos zijn. Om dat doel te

ontwikkeling van de regio ondersteunen. Om onze

bereiken, heeft de gemeente Westland samen met een

doelen te behalen, maken we onder andere gebruik van

aantal partners, waaronder Westland Infra Netbeheer

risico gebaseerd assetmanagement. Dit systeem helpt

B.V., een tweetal intentieovereenkomsten ondertekend

ons een afweging te maken tussen kosten en baten van

om circa 5.000 nieuwbouwwoningen te gaan voorzien

investeringen. In 2017 heeft Westland Infra Netbeheer

van duurzame warmte. De bouw van de eerste aardgas-

B.V. de beoogde doelstellingen op het gebied van

loze woningen start naar verwachting eind 2018.

kwaliteit en betrouwbaarheid ruimschoots behaald.
In de gemeenten Westland en Midden-Delfland is de

De elektriciteitsvolumes zullen naar verwachting juist

energietransitie in volle gang. Zowel consumenten

stijgen. Geothermie maar ook restwarmtesystemen

als de tuinbouwsector zijn druk bezig met het verduur-

vereisen forse pompvermogens voor de productie en

zamen van hun energieverbruik. Zo breidt het aantal

transport van warmte. Door het goede investeringsklimaat

geothermieprojecten zich snel uit. In het huidige tempo

binnen de tuinbouw is de hoeveelheid belichting sterk

is de verwachting dat in 2020 ongeveer 5 PJ aan

gestegen. Dit in combinatie met verminderde inzet van
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warmtekrachtinstallaties zorgt voor meer transport

De jaarlijkse uitvalsduur over de jaren heen scoort met

van elektriciteit over het netwerk naar eindklanten.

uitzondering van 2013 onder het landelijke gemiddelde.

In 2017 heeft Westland Infra Netbeheer B.V. concreet
gewerkt aan een aantal grote projecten die bijdragen aan

Jaarlijkse uitvalsduur (seconden)

het verduurzamen van de regio. Zo zijn we in 2017 gestart
met de voorbereiding van een aansluiting aan de grens

Westland Infra Netbeheer B.V.

van het Westland voor een windmolenpark van 30 MW

Landelijk

in de omgeving van Maasluis (goed voor circa 18.000 huis-

200

houdens). Ook zijn we eind 2017 gestart met de voorbereiding voor een aansluiting van een biogasinstallatie in Den

150

Hoorn met een beoogd volume van circa 5 miljoen m3.
100
Westland Infra Netbeheer B.V. voert uitsluitend wettelijke
taken uit bij deze duurzame initiatieven als netbeheerder.

		
50

Binnen N.V. Juva is Capturam B.V. opgericht ter ondersteuning van initiatieven en projecten die bijdragen aan
de verduurzaming van de energievoorziening in de regio,

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

maar nog (geen) wettelijke taak zijn.

Jaarlijkse uitvalsduur gas 2012-2017

Beschikbaarheid van de netten

Beschikbaarheid elektriciteit

Westland Infra Netbeheer B.V. werkt voortdurend aan

De beschikbaarheidscijfers laten voor 2017 wederom

veilige en betrouwbare netten. De kwaliteitsniveaus die

een goed jaar zien. De voorgenomen streefwaarden

we nastreven, worden vooraf vastgelegd in het kwaliteits-

zijn ruimschoots behaald. Deze waarden zijn uitgedrukt

en capaciteitsdocument. Voor onze beschikbaarheidscij-

in de jaarlijks uitvalsduur (de duur dat een klant gemiddeld

fers richten we ons op een kwaliteitsniveau waarin wij

geen elektriciteit heeft door een storing). Wij zitten

beter presteren dan het langjarig landelijk gemiddelde van

hiermee voor de onderbrekingsfrequentie en de jaarlijkse

alle regionale netbeheerders.

uitvalsduur ruim onder het landelijk gemiddelde.
De gemiddelde jaarlijkse uitvalsduur van Westland

Beschikbaarheid gas

Infra Netbeheer B.V. bedroeg in 2017 9 minuten

De jaarlijkse uitvalsduur en gemiddelde onderbreking

(2016: 12 minuten). De landelijke uitvalsduur was

voor gas zijn onder het landelijke gemiddelde gebleven.

24 minuten (2016: 21 minuten).

De onderbrekingsfrequentie is echter niet onder het
landelijke gemiddelde gebleven. Dit is te verklaren door

Westland Infra

graafschades van derden aan onze gasnetten en

Netbeheer B.V.

kleine lekkages die geconstateerd werden tijdens
de grootschalige installatie van de slimme meter.
Westland Infra
Netbeheer B.V.
Onderbrekingsfrequentie
Jaarlijkse
uitvalsduur
Gemiddelde
onderbrekingsduur

Landelijk

0,0081

0,0070

60 seconden

61 seconden

Onderbrekingsfrequentie
Jaarlijkse
uitvalsduur
Gemiddelde
onderbrekingsduur

2 uur

2 uur

2 minuten

25 minuten

13 seconden

46 seconden

Landelijk

0,09

0,276

onderbrekingen onderbrekingen
/ jaar

/ jaar

9

24

minuten / jaar

minuten / jaar

99

88

minuten /

minuten /

onderbreking

onderbreking

Ook de langjarige storingscijfers van Westland Infra
Netbeheer B.V. zitten nog steeds ruim onder het landelijk
gemiddelde.
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De stijging van teruglevering aan het hoogspanningsnet

Uitvalsduur

is bereikt ondanks dat het opgesteld vermogen van
Westland Infra Netbeheer B.V.

warmtekracht in het Westland de afgelopen jaarmarginaal

Landelijk

is afgenomen. Het opgesteld vermogen bedroeg in 2017
770 megawatt. Dit duidt erop dat er zeker nog een rol is

35

weggelegd voor de WKK in de glastuinbouw.

30
25

De hoogste terugleverpiek op het uitwisselpunt met

20

het landelijke hoogspanningsnet was in 2010 531

15

megawatt. De jaren daarna is dit onder invloed van de

10

elektriciteitsprijzen steeds verder gedaald. In 2017 was

5

de terugleverpiek 413 megawatt (2016: 351 megawatt).

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jaarlijkse uitvalsduur elektriciteit 2011-2017

Dit vermogen ligt in lijn met de gewijzigde inzet van
warmtekracht. Sinds 2010 stijgt de afnamecapaciteit.
De afnamecapaciteit in 2010 was 222 megawatt, een jaar
in de hoogtijdagen van de warmtekrachtinstallaties op.

Transport elektriciteit

In 2017 is een maximale afnamecapaciteit van 342

In 2017 werd in totaal 1.678 GWh naar eindklanten getrans-

megawatt bereikt (in 2016: 327 megawatt) door

porteerd (2016: 1.632 GWh). Dit is een toename van 2,8%

met name groei in assimilatiebelichting.

ten opzichte van 2016. De teruglevering van elektriciteit
aan het hoogspanningsnet was 529 GWh (2016: 418 GWh),

Transport gas

een toename van 26,7%. Warmte-krachtkoppelingen

In 2017 is er meer gas getransporteerd door onze

(WKK’s) zijn vaker ingezet voor eigen gebruik, met name

netten dan in het voorgaande jaar. Dit jaar kwamen wij

belichting, maar ook leidde de verbeterde marktcondities

uit op 1.178 miljoen m3 gas (in 2016: 1.139 miljoen m3).

voor WKK tot meer teruglevering aan het elektriciteitsnet

Dit betekent een lichte stijging van 39.000 m3. Naar

tijdens de benutting van warmte of CO2 uit de WKK.

verwachting dalen de gastransporten voor Westland Infra

Deze ontwikkeling is opmerkelijk omdat de volumegroei

Netbeheer B.V. op langere termijn. Het terugdringen

in de naar eindklanten getransporteerde elektriciteit een

van het gebruik van fossiele brandstoffen leidt binnen

relatie kende met de daling van de terug aan het net

de tuinbouwsector tot besparingsmaatregelen,

geleverde elektriciteit. De oorzaak hiervan ligt bij de extra

verminderde inzet van warmtekrachtinstallaties en

geïnstalleerde assimilatiebelichting bij de tuinbouwbedrijven.

een zoektocht naar alternatieven voor aardgas.

Transport en teruglevervolume (in GWh)

Naast de bekende besparingen – isolatie, betere
bouwmethoden en teelttechnieken in de glastuinbouw

Transport naar eindklanten

waardoor minder warmte nodig is – zal ook de

Teruglevering

ontwikkeling van geothermie zorgen voor een dalend

2000

gasverbruik.

1500

De maximale piek was in 2017 vrijwel gelijk aan die van
2016. In 2017 was de maximaal benodigde capaciteit op
het totaal van de gasontvangststations 333.395 m3/uur

1000

(in 2016: 322.185 m3/uur). Een lichte toename van
11.210 m3/uur ten opzichte van het voorgaande jaar.

500
0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Transport en teruglevervolume elektriciteit 2011-2017
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Opgesteld WKK-vermogen
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Opgesteld WKK-vermogen binnen het verzorgingsgebied van Westland Infra Netbeheer B.V.
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Slimme meters

adressen. Hiermee is ruim voldaan aan de voorgenomen

Onze planning was om in 2017 op 8.500 adressen

planning en het uiteindelijke doel waarmee ook een

een slimme meter aan te bieden, met als doel om bij

beperkte achterstand in het aanbieden van slimme

minimaal 80% hiervan een gerealiseerde plaatsing tot

meters vanuit 2016 is ingelopen.

stand te brengen. Uiteindelijk is er op 8.789 adressen
een slimme meter aangeboden wat heeft geresulteerd in

Eind 2017 kwam de slimme gasmeter enkele malen

een daadwerkelijke plaatsing van slimme meters op 7.563

slecht in het nieuws en rezen er vragen over mogelijke
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veiligheidsaspecten bij dit type gasmeter. Omdat

er momenteel door EZK consultaties gestart voor de

veiligheid altijd voorop moet staan en iedere vorm

zogenaamde Energiewet 1.0. In het kort houdt dit in dat

van twijfel weggenomen moet worden hebben wij

de Energiewet 1.0 een samenvoeging zal zijn van de

besloten de gehele betrokken populatie te vervangen.

elektriciteits- en gaswet en dat deze zal voortborduren

Dit betrof in totaal 1.554 adressen, waarvan 1.208

op STROOM/VEt en daarin de eerste delen van de

vervangen zijn in 2017 en 346 in 2018.

Energieagenda, Transitiepaden en Regeerakkoord zal
worden opgenomen. De ‘Transitiepaden’ is eveneens
een project van EZK waarbij de wetgeving wordt

ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING

klaargemaakt voor de klimaatdoelstellingen zoals
vastgesteld in het Parijs-akkoord.

Wet Voortgang Energietransitie
Na het verwerpen van wet STROOM in december
2015, heeft het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (“EZK”) in december 2015 een reparatiewet
naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin werd TenneT
aangewezen als beheerder van het ‘net op zee’ waarop
de windparken op zee zijn aangesloten. Deze wet is
aangenomen. Aanvullend heeft het Ministerie van
Economische Zaken een wetgevingspakket aangeboden:
het pakket Voorgang Energietransitie (VEt). Dit was een
verzoek tot wijziging van de huidige Elektriciteits- en
Gaswet. Het doel van de wet VEt is om alsnog een
aantal zaken te regelen die gesneuveld waren door het
verwerpen van de wet STROOM. In mei 2016 heeft een
consultatie plaatsgevonden onder belanghebbenden.
Een aantal bepalingen heeft geleid tot discussie,
waaronder de manier waarop de transitie vorm moet
krijgen. Kunnen de huidige marktpartijen de transitie
tot stand brengen of kunnen en mogen netwerkbedrijven
daar een aanjagende rol in spelen? Vooralsnog voorziet
het wetsvoorstel VEt in een inperking van de ruimte
van netbeheerders en netwerkbedrijven. Overigens
voorziet de wet ook in een verruiming van de
experimenteerruimte. Hierdoor ontstaat er meer
ruimte voor innovatie (bijvoorbeeld Smart Grids)
wat belangrijk is voor de energietransitie. Met name
de uitvoeringsregels zullen bepalend zijn of de
experimenteerruimte voldoende is om antwoord
te geven op de snelle veranderingen.
Op 30 januari 2018 is de wet aangenomen door
de Tweede Kamer. Belangrijk hierbij is dat via een
amendement de aansluitplicht gas uit de wet wordt
verwijderd. Het is straks niet meer verplicht om
huishoudens aan te sluiten op het gasnet. Dit is belangrijk
voor de energietransitie. De wet is momenteel in
behandeling door de Eerste Kamer. Tegelijkertijd worden
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Anexo B.V.

controle over je energie

HET ONTSTAAN VAN ANEXO B.V.

Wij zijn ervan overtuigd – na gedegen marktonderzoek

Als dienstverlener voor een groot aantal glastuinbouwbe-

– dat er ruimte is voor een kwalitatieve aanbieder van

drijven in de regio’s Westland en Midden-Delfland,

energieoplossingen en dat wij deze rol kunnen vervullen.

zoeken wij naar energieoplossingen voor de lokale markt.
Al sinds de introductie van de Elektriciteitswet in 1998
worden we daarin flink uitgedaagd. De energie-intensieve

MEETBEDRIJF

bedrijven stellen ons regelmatig de vraag om mee

Ons meetbedrijf plaatst, beheert en onderhoudt

te denken over het slimmer en efficiënter inzetten

elektriciteits-, gas- en warmtemeters. Vanuit deze

van energie en het faciliteren van oplossingen die

meters wordt meetdata verzameld, gevalideerd en

dit ondersteunen.

gedistribueerd. Naast het verzenden van de meetdata
voor de zogenaamde marktfacilitering, het proces wat

Onze kennis blijkt waardevol: we denken op een

uiteindelijk leidt tot een factuur voor het verbruik, wordt

constructieve wijze met onze klanten mee over

de meetdata ook online aangeboden op een portal of via

oplossingen die passen binnen de exploitatie van hun

systeemverbindingen ingelezen in energiemanagement- of

energiehuishouding. Hierdoor zijn we uitgegroeid

monitoringssystemen. Deze systemen geven inzicht in de

tot een betrouwbare en relevante leverancier van

energiehuishouding en de CO2-belasting voor het milieu.

ondersteunende diensten voor energieoplossingen
in de vrije markt. Dit is de markt van meetdiensten,

In 2017 heeft het meetbedrijf opnieuw verder kunnen

ontwerp en installatie van middenspanningsstations,

groeien, zowel in aantallen als in gewenste diversiteit in

capaciteitsbegrenzers en onderhoud van deze assets.

haar klantportfolio. Deze groei is bereikt door groei bij
bestaande relaties, verkoopinspanningen, het winnen

Ook verzorgen wij voor meerdere klanten, provincies

van aanbestedingen en door groei vanuit hernieuwbare

en lokale overheden openbare verlichtingsprojecten.

energieprojecten, zoals zon- en geothermieprojecten.

Dit doen we al jaren naar volle tevredenheid, aanvankelijk
alleen binnen de regio’s Westland en Midden-Delfland.
Later strekte de vraag zich ook uit buiten dit gebied.
Daarom hebben we in 2016 besloten deze activiteiten
voort te zetten onder een andere naam. De vennootschap
Westland Infra Utilities B.V. werd Anexo B.V. Anexo staat
voor 'toegevoegd'.
Anexo B.V. is een kwaliteitsmerk dat inzicht en
continuïteit biedt voor bedrijven waarbij energie een
kritische of intensieve factor is. In deze sterk op prijs
concurrerende markt zien wij ruimte voor een
dienstverlener die juist toegevoegde waarde biedt
en meedenkt met de processen van bedrijven. We zien
namelijk dat duurzaamheidsdoelstellingen een steeds
grotere rol spelen en de vraag hoe hier invulling aan te
geven neemt toe. In juli 2016 introduceerden we Anexo
B.V. op de markt. De propositie: Anexo B.V. ondersteunt
in het krijgen van controle over de energiehuishouding
en/of bij het bereiken van (mvo-)doelstellingen. Er kwam
een nieuwe website met moderne visuele middelen. Ook
introduceerden we nieuwe processen die aansluiten op
de marktvraag en de klantreis, die de doelgroepen voor
een groot deel online kunnen doorlopen.
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PROJECTEN MIDDENSPANNING
De producten en diensten die door Anexo B.V. in deze markt worden aangeboden, omvatten:
Een overzicht van de producten en diensten van Anexo:
• Ontwerp van netten en installaties;
• Haalbaarheidsstudies;

Advies

• Aansluitproces bij netbeheerders;
• Beheer en onderhoud.
• Plug & play levering van componenten, inclusief funderingstechniek, transport en
plaatsing, veiligheidstesten en inbedrijfstelling;
•L
 evering van behuizingen, transformatorstations (flexibele indelingen) en componenten (o.a.

Turn-key-projecten

transformatoren, installaties, kabels, filters, laagspanning verdeelinrichtingen, kabelgarnituren);
• Meetinrichtingen.
• Installatieverantwoordelijkheid;
• 24-uurs-storingsdienst;

Beheer- en

• Curatief en preventief onderhoud;

onderhoudscontracten

• Schakelwerkzaamheden;
• Inspecties.

In 2017 realiseerden we in verschillende markten diverse

GLASTUINBOUW

orders zowel binnen als buiten de regio’s Westland en
Midden-Delfland.

Thanet Grower Three (UK)
Thanet Earth is een gezamenlijk initiatief van een
aantal Nederlandse glastuinbouwbedrijven en levert al
haar groente in Groot-Brittannië. Het kassencomplex
in Kent (Zuidoost-Engeland), is afgelopen jaar ook
weer volop in ontwikkeling geweest. Er is een nieuw
glastuinbouwbedrijf van 8 hectare met de naam Thanet
Grower Three gebouwd. In deze kas worden tomaten
geteeld die specifiek bedoeld zijn voor de Engelse markt.
Om de planten het hele jaar door te laten groeien, is
de kas voorzien van een verlichtingsinstallatie met bijna
7.700 armaturen. Deze lampen zijn aangesloten op zes
van de door ons geleverde transformatorstations met een
gezamenlijk transformatorvermogen van 10.500 kVA. De
klant had specifieke eisen aan de stations waardoor van
de standaard specificaties moest worden afgeweken. Om
alle stations aan te sluiten, is er in totaal meer dan 6,5
kilometer middenspannings- en signaalkabel aangelegd.
Tevens is een 4,4MW-generator aangesloten. Naast
de middenspanningsdiensten zijn er ook kWh-meters,
gasmeters en SigNuMeet-units geleverd. Bij dit project is
alleen gebruik gemaakt van montagecapaciteit van eigen
mensen en een lokale partij (RJ-Power). Hierdoor is de
strakke planning van de klant gehaald en het project op
tijd opgeleverd.
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PORTA NOVA
Rozenkwekerij Porta Nova bouwt een nieuwe
rozenkwekerij van ruim 8 hectare en heeft ons gevraagd
een nieuwe 40 MVA n-1 (een dubbel uitgelegd systeem
waarbij een enkelvoudige storing niet leidt tot onderbreking van de energielevering) 25kV-aansluiting te realiseren.
Daarbij gaat het ook om een heraansluiting van de
bestaande rozenkwekerij. De nieuwe aansluiting is vooral
noodzakelijk voor de belichting van de rozen op beide
locaties. Wij hebben een tracé van bijna 8 kilometer
ontworpen en gerealiseerd. In het tracé zijn drie bundels
25kV-kabel en glasvezel aangebracht en vijftien horizontaal
gestuurde boringen gerealiseerd. In 2017 heeft een
deeloplevering van het project plaatsgevonden en het
project is medio april 2018 geheel opgeleverd.

GEOTHERMIE
GeoPower Oudcamp
Aardwarmte GeoPower Oudcamp is een project waarbij
een warmtedistributiesysteem gerealiseerd is met
aardwarmtebronnen op een diepte van 2.800 meter. De
warmte van circa 95°C wordt middels warmtewisselaars
gebruikt om op een duurzame manier een achttal tuinbouwbedrijven uit de Oudcampsepolder te verwarmen.
De tuinbouwbedrijven hebben bij elkaar een oppervlakte
van 45 hectare en zullen door een warmtenet van zo’n
3 km met elkaar verbonden worden. Deze bedrijven
zorgen voor een optimale uitkoeling van het water tot
ongeveer 35°C. Als de warmte maximaal is benut, zal het
water afgekoeld zijn tot ongeveer 35°C. Daarna wordt het
afgekoelde water weer teruggepompt naar 2.800 meter
diepte. Met dit project kan er 15 miljoen m3 aardgas
per jaar bespaard worden. Dit is een CO2-uitstoot van
26,7 kiloton per jaar wat gelijk staat aan het verbruik van
10.500 huishoudens. Voor dit project hebben wij twee
transformatorstations geleverd en aangesloten. Daarnaast
hebben wij alle benodigde middenspanningswerkzaamheden om de testen mogelijk te maken op tijd en op
een vakkundige wijze aangesloten. Deze werkzaamheden
bestonden uit het leveren en leggen van MS-kabels en
mantelbuizen, het maken van verschillende eindsluitingen
en stekers, het leveren van een tijdelijk noodstation,
het uitvoeren van verschillende kabeltesten en het
meerdere malen in- en uitschakelen (20kV en 4,5kV)
van de aanwezige componenten.
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TRIAS WESTLAND
Trias Westland gaat een geothermieproject realiseren op
circa 2,7 kilometer diepte. Dit is de onderkrijtlaag waaruit
ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op
heden warmte winnen. De Trias-zanden op 4 kilometer
diepte bleken op deze locatie niet geschikt voor rendabele
warmtewinning. De laag daarboven - de onderkrijtlaag en
meer specifiek het Delftzandsteen - is juist zeer geschikt
om water rond te pompen. De boorkern en de metingen
die zijn uitgevoerd op 4 kilometer diepte bieden wel een
schat aan informatie over de bodem in het Westland.
Met deze informatie kunnen de plannen om de energievoorziening in de glastuinbouw te verduurzamen verder
geconcretiseerd worden. De aandeelhouders HVC,
Capturam B.V. en Royal FloraHolland zijn positief over
de mogelijkheden voor de verdere benutting van warmte
uit de onderkrijtlaag. Dit biedt goede mogelijkheden voor
een aardgasvrije energievoorziening in Westland.
Anexo B.V. heeft voor dit project twee transformatorstations geleverd en geplaatst en heeft tevens de montage
verzorgd. Het station voor de voeding van de technische
ruimte van de geothermieboring eist een hoge vorm van
bedrijfszekerheid voor de vrijwel continue bedrijfsvoering.
Het station is door ons specifiek geëngineerd, heeft
een hoge ventilatieklasse evenals een oliedruk- en
temperatuurbeveiliging op de transformator. Ook
de laagspanningsverdelers zijn door ons geleverd.

WINDENERGIE
Windpark Noorderpolder Windenergie B.V.
Nabij het Friese Menaldum, ten noorden van de A31, is
het Windpark Noorderpolder gerealiseerd. Dit betreft een
opschalingsproject waarbij de vijf bestaande turbines van
600 kW worden vervangen door vijf nieuwe windturbines
van 900 kW. Het parkvermogen is hierbij toegenomen
van 3 MW naar 4,5 MW en het nieuwe windpark zal
twee keer zo veel stroom gaan produceren. De huidige
windmolens leveren samen zo’n 10 miljoen kilowattuur
en levert aan zo’n 2.500 huishoudens groene stroom.
In juni 2017 is gestart met het demonteren van de
oude turbines en het storten van nieuwe funderingen.
Deze werkzaamheden zijn in augustus afgerond waarna
de nieuwe parkbekabeling en transformatorstations
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zijn aangebracht. In september is begonnen met het
opbouwen van de turbines. Voor het windpark hebben
wij totaal zes stations geleverd. Eén van de stations
betreft een inkoopstation van de netbeheerder waar
de koppeling met het 10kV-net tot stand komt. Om de
afstand tussen het net en het windpark te overbruggen,
moest er een tracé van één kilometer worden gegraven.

OPENBARE VERLICHTING
Een overzicht van de producten en diensten van Anexo:
• Verlichtingsadvies;
• Beleidsplannen;
Advies

• Ontwerp van lichtplannen en installaties;
• Lichtberekeningen;
• Lichtregeling.

Turn-key-projecten

• Directievoering projecten;
• Realisatie van verlichtingsprojecten.
• Registratie en inspectie van verlichtingsinstallaties;

Beheer- en
onderhoudscontracten

• Beheer OVL-informatiesysteem (Lumibase);
• Installatieverantwoordelijkheid;
• 24-uurs-storingsdienst;
• Curatief en preventief onderhoud.

Het optimaal uitlichten van openbare ruimten
vereist specialistische kennis. Met de nadruk
op energiebesparing en duurzaamheid worden
LED-armaturen in steeds meer projecten toegepast
en zijn producten ontwikkeld voor het draadloze
dimmen en schakelen van verlichtingsinstallaties.
Voor verschillende opdrachtgevers realiseerden wij
in 2017 diverse projecten. Door het toepassen van
LED-armaturen en dimtechnieken zijn er door onze
opdrachtgevers besparingen gerealiseerd op het
energieverbruik en de CO2-uitstoot.

SPECTACULAIRE OPENING
WILHELMINAPLEIN IN NAALDWIJK
De laatste drie maanden van 2017 is het dorpsplein in
Naaldwijk volledig opnieuw ingericht. Het dorpsplein
is voorzien van nieuwe bestrating en verlichting.
Anexo B.V. realiseerde voor de gemeente Westland in
deze reconstructie de vervanging van de lichtmasten
en armaturen welke zijn voorzien van op afstand
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aanstuurbare RGBW-ledmodules. De verlichting kan
door deze techniek op vele kleuren worden ingesteld
en ook de lichtniveaus zijn te regelen. Hiermee kan
deze verlichting naast het functionele karakter van
goed verlichten ook bijdragen aan de sfeercreatie
voor de vele evenementen op het plein.
De armaturen zijn uniek door de RGBW-toepassing
maar ook mooi overdag. De kleur van zowel de nieuwe
armaturen als van de nieuwe gietijzeren masten is
aangepast aan de rest van het nieuwe straatmeubilair:
antracietgrijs. Bovendien is de techniek in de
straatlantaarns voorbereid op nieuwe smartoplossingen
in de toekomst. “Een plein met allure! Zowel overdag
als in de nacht.”
Vrijdag 22 december 2017 is het nieuwe Wilhelminaplein
in Naaldwijk feestelijk heropend. Rond 20.30 uur opende
wethouder Duijvestijn het plein officieel, gevolgd door
een lasershow.

AANLEG OPENBARE VERLICHTING
HOOIPOLDERWEG DEN HOORN
TIn 2017 zijn wij gestart met de aanleg van openbare
verlichting langs de Hooipolderweg in de gemeente
Midden-Delfland. Bij de aanleg van de openbare
verlichting is gebruik gemaakt van dynamische en
statische LED-verlichting. Op de aanliggende busbaan
wordt gebruik gemaakt van dynamische verlichting door
het toepassen van sensoren. Deze sensoren zorgen
voor een gedimd lichtniveau als er geen busverkeer
is. Zodra er busverkeer wordt gedetecteerd, gaat het
lichtniveau tijdelijk naar honderd procent. De lichtmasten
op de rijbaan voor het overige verkeer zijn voorzien van
een statische dimmer waar een voorgeprogrammeerd
dimschema in zit. Deze beide vormen van slimme en
duurzame verlichting past uitstekend in het Cittaslow-keurmerk van de gemeente Midden-Delfland.
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capturam

Capturam B.V.

energie innovatie

HET ONTSTAAN VAN CAPTURAM B.V.

Warmtenetten in het Westland zijn kansrijk. Dat

Het in 2016 opgerichte bedrijfsonderdeel Capturam B.V.

komt door de combinatie van de bovengrondse

richt zich op duurzame en innovatieve activiteiten en

warmtevraag van de kassen en de beschikbare warmte

projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de

in de ondergrond. Trias Westland B.V. heeft met het

energievoorziening in de regio. De komende jaren staat

Triasproject al veel ervaring opgedaan. ETP kan

de energietransitie centraal. Een belangrijk onderdeel

beschikken over deze ervaringen en wil de opgedane

hierin is geothermie. Capturam B.V. is aandeelhouder

kennis effectiever inzetten. Hierbij kan gedacht worden

van de volgende vennootschappen:

aan kennis van regelgeving, financiering, risico’s,
subsidiering en organisatie. In samenwerking met

• Trias Westland B.V. (een samenwerkingsverband van
Capturam B.V., HVC en Flora Holland)

de glastuinbouwbedrijven worden er vervolgens
kansrijke warmteprojecten opgezet.

• Energie Transitie Partners B.V. (een
samenwerkingsverband van Capturam B.V. en HVC)

ETP baseert de invulling van de projecten op de
specifieke behoefte van de individuele warmteclusters
zoals participatie, eigendom of volledige ontzorging.

TRIAS WESTLAND B.V.

Het organiseren van nieuwe warmteclusters gebeurt

Trias Westland B.V. ontwikkelt een geothermieproject om

in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland. De

warmte te winnen op vier kilometerdiepte, de triaslaag.

focus voor de warmtebron ligt in eerste instantie op

De triaslaag is nog niet eerder aangeboord in de regio

geothermie (aardwarmte). Desalniettemin verkent

en Trias Westland wil de potentie onderzoeken en de

ETP echter ook andere lokale duurzame warmtebronnen,

opgedane kennis en ervaring breed delen zodat nieuwe

zoals restafvalstromen vanuit stedelijk gebied en uit

initiatieven kunnen ontstaan. Begin 2018 is de boring tot

de Rotterdamse haven.

in de triaslaag gekomen. Hierbij is helaas aangetoond dat
de triaslaag op de locatie in het Westland niet exploitabel

Naast diverse reeds lopende projecten waar ETP

is. De doorlaatbaarheid van de aangeboorde aardlaag is

haar steentje aan bijdraagt, zijn er op 20 oktober 2017

zo laag dat hierin geen warmte te winnen is. De eerste

ook een tweetal intentieovereenkomst getekend

resultaten voor het zogenaamde fall back scenario, het

met de gemeente Westland, BPD Ontwikkeling en

realiseren van een geothermiebron in de onderkrijtlaag

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom om ongeveer

(2,7 kilometer diep) zijn wel gunstig gebleken waardoor

4.500 nieuwbouwhuizen in het Westland niet meer op

Trias Westland B.V. doorgaat als een onderkrijtproject.

het gasnet aan te sluiten maar de warmtevraag duurzaam

Trias Westland B.V. heeft plannen in voorbereiding

in te vullen.

voor een tweede doublet waardoor zoveel als mogelijk
deelnemers alsnog van warmte kunnen worden voorzien.

Dit alles draagt bij aan de opbouw van kennis en
draagvlak voor een zogenaamd Warmtesysteem
Westland. Dit is een dekkend warmtenet met lokale

ENERGIE TRANSITIE PARTNERS (ETP)

duurzame warmtebronnen en koppelingen naar

Capturam B.V. bundelde eind 2016 haar krachten met

het toekomstige Zuid-Hollandse warmtenet.

HVC, een bedrijf gespecialiseerd in grondstoffen, afval
en energie. Het doel: expertise op het gebied van
duurzame warmte bij elkaar brengen. De samenwerking
moet leiden tot de versnelde ontwikkeling van duurzame
warmte in het Westland waarbij ETP een ondersteunende
rol heeft om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
MVO is een integraal onderdeel van onze
identiteit. Het gaat over onszelf, over de
manier waarop we met elkaar, onze veiligheid
en gezondheid, ons bedrijf, onze regio en
onze invloed op mensen en het milieu omgaan.
Daarmee is het aandachtsgebied heel breed.
Het kan gaan over de opwarming van de
aarde en onze CO2-uitstoot, maar ook over
onze invloed op onze omgeving. Wij geloven
in de invloed die wij individueel hebben en
doen daar een beroep op. Daarmee is het
beleid voortdurend in beweging en werken
we iedere dag aan (kleine) verbeteringen.

CO2, NOx en fijnstof. De tweede pijler draagt ook bij aan
de doelstelling van onze aandeelhouder(s) om de
meest duurzame tuinbouwgemeente binnen Nederland
te worden. De laatste pijler heeft betrekking op de
maatschappelijke betrokkenheid bij de regio door
sponsoring van lokale initiatieven, maar ook verbetering
van het vestigingsklimaat voor bedrijven. De pijlers staan
niet los van elkaar, maar kennen onderlinge verbanden en
overlappen. Verduurzaming van de energievoorziening
leidt bijvoorbeeld ook tot een betere luchtkwaliteit in
de regio, draagt bij aan het welzijn van de omgeving
en verbetert de concurrentiepositie van de regionale
glastuinbouw en is daarmee goed voor de regio.
Stakeholdersdialoog
Om rekening te kunnen houden met onze stakeholders

Het hoofddoel van het MVO-beleid is dat:

is het van belang dat wij regelmatig contact onderhouden

N.V. Juva een maatschappelijk verantwoorde

met onze stakeholders om zo op de hoogte te blijven

dienstverlener is, die transparant is over haar

van hun verwachtingen. Dit doen wij in onder andere

activiteiten en bewust en verantwoord met

de volgende vormen: klanttevredenheidsonderzoeken,

mensen, maatschappij en milieu omgaat.

aandeelhoudersvergadering, overleg met lokale overheden,
presentaties, RvC-vergaderingen, overleg met de
ondernemingsraad, branche-overlegtafels, participaties
in duurzame initiatieven, klantenpanels, social media,

De rode draad binnen ons MVO-beleid is transparantie,

functioneringsgesprekken en werkgroepen. Daarnaast

laten zien wat en vooral hoe we het doen. Dit houdt in

blijven wij op deze manier ook op de hoogte van trends en

dat wij als organisatie transparant communiceren over

ontwikkelingen. De uitkomsten van de stakeholdersdialoog

onze activiteiten en welk effect die activiteiten hebben

vormen tevens de input voor het MVO-beleid.

op mens, milieu en maatschappij. Wij rapporteren aan
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Actieplan en evaluatie

die ons vergelijkt met andere bedrijven zowel binnen

Jaarlijks evalueren we het MVO-beleid en vertalen we

als buiten de energiesector en tweemaal per jaar de

het MVO-beleid in jaaracties in het actieplan MVO.

transparantiebenchmark publiceert. Op deze manier

In dit actieplan staat per activiteit beschreven wat de

laten wij zien met welke uitdagingen en dilemma’s

doelstelling is, welke acties er ondernomen dienen te

wij te maken en hoe wij daarmee omgaan.

worden, wie hiervoor verantwoordelijk is en wanneer
dit uitgevoerd wordt. Tussentijdse bijsturing, zorgt

Ons MVO-beleid is geënt op de volgende drie pijlers:

ervoor dat wij onze doelen kunnen halen. Aan het

• Welzijn van haar medewerkers, klanten en omgeving;

eind van het jaar maken we de balans op en wordt het

• Duurzame energievoorzieningen;

MVO-beleidsplan geëvalueerd. De uitkomsten hiervan

• Goed voor de regio.

vormen de basis voor het MVO-beleidsplan van het
volgende jaar. De behaalde resultaten publiceren we

De eerste pijler gaat in grote mate over de veiligheid van
onze werkzaamheden en de belasting van het milieu.
Ook de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers
valt hieronder. De tweede pijler richt zich op het afbouwen
van de hoeveelheid verbruikte fossiele energie en met
name het terugdringen van onder andere de uitstoot van
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CO 2-FOOTPRINT

CO2-Footprint

Onze CO2-footprint is berekend op basis van het
Greenhouse Gas Protocol. Ten opzichte van 2016 is

Onze CO2-footprint over 2017 is sterk gedaald ten

onze footprint in 2017 gedaald. Dit komt vooral door

aanzien van voorliggende jaren. De netbeheerder

de afname van het netverlies elektriciteit ondanks een

binnen N.V. Juva, Westland Infra Netbeheer B.V.

intensiever gebruik van ons netwerk. In 2017 hebben wij

was verantwoordelijk voor de grootste CO2-emissie

onze netverliezen ‘vergroend’ (zie het kader hiernaast).

door de netverliezen die onlosmakelijk zijn verbonden
met het transport van elektriciteit. In 2017 is voor

Het emissieverlies in het aardgasnetwerk wordt berekend

de inkoop van de netverliezen gekozen voor een

op basis van leidinglengte en het materiaalsoort. De

leverancier die de netverliezen volledig duurzaam

methaanemissie is in 2017 gedaald ten opzichte van 2016.

opwekt uit biomassa, zon of wind. De CO2-emissie

De vervanging van grijs gietijzeren leidingen door moderne

daarvan is gelijk aan nul.

kunststofleidingen spelen hier een belangrijke rol in.

Het netverlies in onze elektriciteitsnetwerken was

Ons brandstofverbruik is ook gedaald ten opzichte van

in 2017 bijzonder met 2,0 procent. Dit is mogelijk

2016. Reguliere vervanging van auto’s uit het wagenpark

door het unieke karakter van het verzorgingsgebied

vormen de belangrijkste reden. Nieuwe motoren gaan

met veel lokale productie en een voor Nederland

zuiniger om met brandstof, zeker in combinatie met een

bijzondere distributiespanning van 20 kV. Het

hybride aandrijflijn.

netverlies wordt verder beperkt door slim om te
gaan met de belastbaarheid van de kabels en de

Het elektriciteitsgebruik van de gebouwen neemt af

onderlinge verdeling van energiestromen.

door de verbouwing en de toepassing van energiezuinige
LED-verlichting.

CO 2-FOOTPRINT (IN KILOTON CO 2)
Scope 1
Methaanemissie

2017

2016

2015

2014

1.350

60,3%

1.409

8,4%

1.420

6,8%

2.762

13,0%

Brandstofverbruik

399

17,8%

430

2,0%

412

2,6%

437

2,0%

Gasverbruik gebouwen

186

8,3%

211

1,3%

230

1,1%

184

0,9%

0

0,0%

0

0,0%

5

1,1%

0

0,0%

aardgasnetwerk

SF6 emissie
elektriciteitsnetwerk
Koelinstallaties

1

0,1%

0

0,0%

2

0,0%

0

0,0%

Totaal scope 1

1.936

86,5%

2.050

12,3%

2.069

9,9%

3.383

15,9%

Scope 2
Netverliezen
elektriciteitstransport
Elektriciteitsverbruik
gebouwen
Totaal scope 2
Totaal

2017

2016

2015

2014

0

0,0%

14.270

85,6%

18.547

88,3%

17.409

82,4%

302

13,5%

359

2,1%

377

1,7%

357

1,7%

302

13,5%

14.629

87,7%

18.924

1,8%

17.766

84,1%

2.238

100%

16.679

100%

20.993

90,1%

21.149

100%
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MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Euromast
“Wel heerlijk dat wij als VIP’s worden behandeld”, wordt

Make-A-Wish Nederland

er gezegd. Dat is ook zo: begeleiding naar boven, iemand

N.V. Juva hecht veel waarde aan maatschappelijke

die de jassen aanpakt, zeer vriendelijke obers, en een

betrokkenheid. Dit zien wij als een belangrijk onderdeel

schitterende gedekte tafel met kaarslicht. Als dit niet chic

in onze bedrijfsvoering. Daarom ondersteunen wij sinds

is! Zelfs het uitzicht is adembenemend. Na het voorgerecht

2009 Make-A-Wish Nederland. Deze stichting vervult

staat een bezoek aan de Euroscoop op het programma.

de grootste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met

Wat een lichtjes en wat is Rotterdam groot! Biefstuk is

een levensbedreigende ziekte. Wij helpen daarbij. Het

het favoriete vlees van Maud en dat staat dan ook op het

vervullen van een wens heeft op ieder kind een magisch

hoofdmenu. Iedereen geniet van het heerlijke eten en de

effect, maar op kinderen met een levensbedreigende

jongens eten, zeer galant, de restjes van de meisjes op.

ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen – die
vanwege hun ziekte te vaak in de eerste plaats patiënt zijn

Glossy

– de kracht om zich weer kind te voelen. Het realiseren

Een van haar vriendinnen mag Maud een glossy, die

van een droom kan voor hun toekomst een wereld van

zij met z’n allen hebben gemaakt, aanbieden. “Oh! Kijk

verschil betekenen.

die foto, oh en die en oh... jullie hebben er ook wat

In 2017 heeft N.V. Juva de wens van Maud in vervulling

ingeschreven!” gilt Maud. "Ik ga thuis wel verder kijken,"

laten gaan. Maud is zeventien jaar, komt uit Den Haag

zegt Maud maar het is toch wel moeilijk om niet steeds

en heeft botkanker. Ze heeft één droom: haar tien

weer in het boek te kijken. Na het heerlijke dessert is

vrienden bedanken voor al hun steun met een chic

het diner toch echt afgelopen en wordt al luid zingend

diner op grote hoogte.

de thuisreis aangevangen. Aan het eind van de avond
staat de kamer bij Maud thuis vol met druk door elkaar

Wensverslag

pratende vrienden die aan Maud haar ouders willen

Karaoke in een Amerikaanse schoolbus

vertellen wat ze allemaal gedaan hebben.

Na een schoonheidsbehandeling komt Maud in haar
groene, zelf uitgekozen jurk, de kamer in en begroet

Ontbijt

haar vrienden en vriendinnen: “Oh wat zie jullie er mooi

De volgende ochtend wordt er door een ontbijtservice een

uit!” Na de wederzijdse bewondering stapt het hele

ontbijt gebracht en kan het gezin nagenieten en napraten.

gezelschap in een Amerikaanse schoolbus. Met gegil

Maud stuurt Make-A-Wish daarna nog een berichtje: Het

en gegiechel neemt de stralende Maud een kaart met

was echt onvergetelijk en superleuk, dank jullie wel!

handtekeningen en een boodschap van haar favoriete
groep Kensington in ontvangst. De uitleg over hoe de
karaokeapparatuur werkt, wordt ook al vrolijk lachend
aangehoord. De stemming zit er gelijk goed in en van
de chauffeur mogen ze boven het geluid van de bus
proberen te zingen. En dat lukt!

N.V. Juva helpt ook in 2017 Voedselbank Westland
Helaas leven er in Nederland meer dan een miljoen mensen

Zalmhuis

onder de armoedegrens. De voedselbank helpt door

Na een kleine file komen ze aan bij het Zalmhuis in

hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Zo draagt

Rotterdam. Daar staan de (alcoholvrije) cocktails al

de voedselbank bij aan het bestrijden van armoede, het

klaar. Na geproost te hebben en een soepje in een glas

verminderen van voedseloverschotten en het verkleinen

gedronken te hebben, nodigt de fotograaf het gezelschap

van de druk op het milieu. Om voedselpakketten te

uit om in een schitterende zaal een fotoshoot te doen.

verstrekken is de voedselbank afhankelijk van donaties.

Wat een plezier en zelfs de jongens vinden het erg leuk.

Sinds 2013 doneert N.V. Juva jaarlijks aan de Voedselbank

Nog even wat drinken en lekkere gefrituurde garnalen

Westland. We doneren dan producten. In samenwerking

eten en dan rijden ze naar het diner. Luid gejuich als het

met Albert Heijn ‘s-Gravenzande doneerden wij ruim

duidelijk is dat het diner in de Euromast wordt gegeven.

1.500 conserven aan de Voedselbank Westland.
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Medewerkers
N.V. Juva is een informele organisatie in
een boeiende, veranderende omgeving.
Elk van onze drie werkmaatschappijen levert
een belangrijke bijdrage aan het creëren
van een leefbare en duurzame samenleving.
Samen werken we elke dag hard aan het
realiseren hiervan en vanwege onze directe
betrokkenheid bij onze klanten leveren wij
een tastbare en zichtbare bijdrage. Samen
maken we het werk leuk en makkelijk.
Opleiding en persoonlijke ontwikkeling vinden
wij belangrijk. Enerzijds omdat we als bedrijf
een ambitieuze missie nastreven en hierbij
goed opgeleid personeel erg belangrijk vinden,
anderzijds vraagt de energietransitie waar

Kerncijfers
Medewerkers FTE

we ons in bevinden een ander soort kennis
en kunde. We streven dan ook naar een
duurzame inzetbaarheid waarin medewerkers
meegroeien met de verschillende
ontwikkelingen in de markt. Naast de
ontwikkeling van de medewerkers vinden wij
persoonlijk leiderschap van de medewerkers
eveneens belangrijk wat je ook terugziet in de
verantwoordelijkheden die de medewerkers
krijgen om zodoende aan de ambitieuze
missie inzake de energietransitie een bijdrage
te kunnen leveren. Daarnaast voldoen we
aan wet- en regelgeving en hebben we veel
aandacht voor de veiligheid van onszelf, elkaar
en onze omgeving.

2017

2016

199 FTE

195 FTE

Medewerkers aantal

204 medewerkers

209 medewerkers

Verdeling man/vrouw

163 man / 41 vrouw

171 man / 38 vrouw

Personeelskosten

€ 14,3 miljoen

€ 14,3 miljoen

Opleidingskosten

€ 227.000

€ 301.000

Ziekteverzuim
Veiligheidsopleidingen

WE-WORK

4,0%

3,23%

169 opleidingen

294 opleidingen

99% geslaagd

100% geslaagd

samenwerken aan passende producten en diensten voor

De wereld om ons heen verandert snel. Nieuwe

klanten.Na een zorgvuldige voorbereiding was 2017 het

werkvormen ontstaan en functionele afdelingen

jaar van de waarheid voor de verbouwing. Letterlijk zijn de

maken plaats voor dynamische teams. Jong talent

hokjes verdwenen om plaats te maken voor een open en

kijkt anders aan tegen werken en zoekt een balans

transparante werkomgeving gebaseerd op activiteitgericht

tussen maatschappelijk nut en het werk wat ze doen.

werken. Met onze flexibele ICT-omgeving is het mogelijk

Openheid, transparantie en gezien worden, zijn

om thuis te werken, maar dat is niet wat we per definitie

verheven tot belangrijke voorwaarden om ergens te

willen. De nieuwe prettige kantooromgeving is juist

willen werken. Door de krapte op de arbeidsmarkt kiest

bedoeld om aanwezig te zijn, elkaar te ontmoeten en

veelal de potentiële werknemer en - in verminderde

te inspireren. In 2017 is deze beweging ingezet en zal

mate - de werkgever. De wereld staat op zijn kop.

in 2018 vervolgen wanneer we onze processen gaan

Koppel daar de veranderende leefomgeving aan naar

toetsen aan klantgerichtheid en samenwerking.

meer decentraal, transparant en duurzaam en we weten
dat we als werkgever aan de slag moeten. WE-Work
is ons antwoord: samenwerken over grenzen heen,
medewerkers optimaal hun krachten laten benutten en
daarbij gebruik maken van slimme ICT-toepassingen.
Een aangepaste inrichting van het pand hoort hier ook
bij. Dit alles draagt bij aan leuker, slimmer en meer
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DUURZAME INZETBAARHEID

door opleiding en training. Om de risico’s ten aanzien

Medewerkers werken een fors deel van hun leven en met

van routinematig handelen te beperken, is dat niet

het verschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd ook

voldoende. De medewerkers zijn immers bekwaam.

nog eens steeds langer. Hoe zorgen de medewerkers

Daarom is binnen onze organisatie veel aandacht

ervoor dat zij nu en in de toekomst fit zijn om te kunnen

voor het ontwikkelen van het veiligheidsbewustzijn

werken; dat is waar duurzame inzetbaarheid over gaat.

op houding en gedrag. Iedereen die te maken heeft

De eerste stap was bewustwording van de

met veiligheidsrisico’s bij de uitvoering van zijn

verantwoordelijkheid om fit te blijven. Medewerkers

werkzaamheden is persoonlijk gecertificeerd op

hebben hun eigen rol en met name de eigen regie.

veiligheidsgedrag. Van monteur tot en met management

In 2016 is het duurzaam inzetbaarheidsbudget

en directie. Omdat veiligheid een integraal onderdeel is

geïntroduceerd. Deze regeling is gericht op drie pijlers:

van alles wat we doen, hebben we in 2017 door middel

beweging, ontspanning en kennisontwikkeling. In 2017 is

van een week van de veiligheid juist extra aandacht

meer dan honderd keer gebruik gemaakt van de regeling

gecreëerd. Met deze week hebben we ook de verbinding

waardoor we kunnen concluderen dat medewerkers

gemaakt tussen de werkzaamheden binnen het

succesvol gebruik maken van het beschikbare budget.

kantoorpand en alles wat buiten gebeurt. Medewerkers

Meer dan drie kwart van de medewerkers zet het budget

hebben projecten bezocht en kunnen zien wat veiligheid

in voor beweging en voeding.

in de praktijk inhoudt.

SAMENWERKING OVER GRENZEN

OPLEIDINGEN

In 2017 is er opnieuw een vervolg gegeven aan het

Wij stimuleren onze medewerkers om zich te

succesvolle programma ‘Positioneer Ieders Talent’

blijven ontwikkelen, zowel inhoudelijk als persoonlijk,

(PIT). Het doel van dit programma is jonge talentvolle

zowel binnen hun functie als daarbuiten. De opleidings-

professionals inzicht te geven in hun talenten, kwaliteiten

mogelijkheden maken ons aantrekkelijk als werkgever.

en valkuilen, ze deze talenten te laten ontwikkelen en

Alhoewel een deel van onze opleidingen is vastgelegd

tegelijkertijd in te zetten voor N.V. Juva over de eigen

vanuit regelgeving en normering bieden we juist

teamgrenzen heen. PIT stimuleert jonge professionals

ook mogelijkheden om medewerkers verder te

op het gebied van persoonlijke, professionele en

ontwikkelen en zodoende klaar te stomen voor een

organisatieontwikkeling. Aan de hand van de eerdere

volgende carrièrestap of om simpelweg het werk beter

PIT-programma’s heeft een evaluatie plaatsgevonden

te kunnen uitvoeren. Leervormen veranderen en maken

wat ertoe heeft geleid dat het programma voor 2017

verbinding met de digitale mogelijkheden zoals e-learning

nog meer onderdeel is geworden van de organisatie.

en apps. Sinds 2017 beschikken wij over een eigen

Zo is de organisatie meer betrokken bij het programma;

trainings- en praktijklocatie waarin ons gas- en

onder andere in de vorm van het geven van Skills labs

elektriciteitsnetwerk in het klein is weergegeven en

door managers en door vraagstukken vanuit de business

dat biedt medewerkers, leerlingen en stagiaires - en ook

bij de PIT-groep neer te leggen.

scholen - de mogelijkheid om in een veilige omgeving te
‘proeven’ aan onze netwerken en activiteiten. De ruimte
is bijzonder geschikt voor rondleidingen en trainingen.

VEILIGHEID
Veiligheid voor jezelf, je collega’s en de omgeving!
Veiligheid staat aan de basis van alles wat we doen.
Binnen N.V. Juva is veel aandacht voor het persoonlijke
gedrag ten aanzien van veiligheid. Werkinstructies,
procedures en veiligheidsmanagementsystemen dragen
allemaal bij aan het veilig kunnen werken, maar op de
momenten dat het erop aankomt, bepaalt het gedrag
de te nemen actie. Onbekwaamheid is op te vangen
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Financiële resultaten
N.V. Juva heeft in 2017 een goed financieel
resultaat behaald. Het nettoresultaat over
2017 is € 14,6 miljoen.

toename van de omzet transport van energie met
€ 0,4 miljoen (0,7%); van € 61,5 miljoen in 2016 naar
€ 61,9 miljoen in 2017. Daarnaast is er een toename
van de omzet overige activiteiten inclusief wijziging
onderhanden werk van € 4,3 miljoen (38,4%); van

Ontwikkeling nettowinst (in miljoenen euro’s)

€ 11,2 miljoen in 2016 tot bijna € 15,5 miljoen in 2017.
Resultaat na belastingen
Vennootschapsbelasting
Resultaat
na belastingen
Bijzonder resultaat
Vennootschapsbelasting

De overige bedrijfsopbrengsten namen toe met
€ 0,3 miljoen (3,8%) van € 8,0 miljoen in 2016 tot

Bijzonder resultaat

€ 8,3 miljoen in 2017. Deze toename wordt geheel

30

veroorzaakt door de groei van de activiteiten van het
25

meetbedrijf. In de overige bedrijfsopbrengsten van 2016
is een boekwinst door de verkoop van een pand van € 0,2

20

miljoen verwerkt.

15

Door de per saldo bijzondere bate van € 3,5 miljoen in de

10

marge transport elektriciteit van 2016 (€ 6,2 miljoen vrijval
reservering minus € 2,7 miljoen tariefverrekeningen),

5

de gedaalde brutomarge van transport elektriciteit ten
0

2013

2014

2015

2016

opzichte van de gestegen omzet transport gas, de hogere

2017

marge overige activiteiten inclusief wijziging onderhanden
werk en de hogere overige bedrijfsopbrengsten, daalde de
brutomarge met € 4,4 miljoen (6,4%); van € 68,5 miljoen

Ontwikkeling bedrijfsopbrengsten en brutomarge

in 2016 tot € 64,1 miljoen in 2017.
(bedragen in miljoenen euro's)

2017

2016

Omzet transport gas

16

14

Omzet transport elektriciteit

46

45

Omzet energie totaal

62

59

Omzet overige activiteiten

8

11

Wijziging onderhanden werk

7

-

Geactiveerde productie

4

4

Overige bedrijfsopbrengsten

8

8

Totaal bedrijfsopbrengsten

89

82

Totaal brutomarge

64

68

Door de investeringen van de afgelopen jaren stegen
de afschrijvingen van de vaste activa met € 1,0 miljoen.
Daarnaast stegen de overige bedrijfskosten met
€ 1,2 miljoen (onder meer door de boete van ACM van
€ 0,6 miljoen, hogere juridische advieskosten en toename
van ICT-kosten). De bedrijfskosten namen per saldo toe
met € 2,3 miljoen (5,9%); van € 39,3 miljoen in 2016 tot
€ 41,6 miljoen in 2017.
Het bedrijfsresultaat nam af met € 6,6 miljoen (22,8%);

De bedrijfsopbrengsten namen afgelopen jaar toe met

van € 29,1 miljoen in 2016 tot € 22,5 miljoen in 2017.

€ 7,6 miljoen (9,3%); van € 81,6 miljoen in 2016 tot

Onze nettowinst nam per saldo af met € 5,9 miljoen

€ 89,2 miljoen in 2017. Deze toename wordt- naast de

(29,1%); van € 20,5 miljoen in 2016 tot € 14,6 miljoen

stijging van de omzet gas, de omzet overige activiteiten

in 2017. De eerder genoemde afname van het

inclusief wijziging onderhanden werk en omzet overige

bedrijfsresultaat met € 6,6 miljoen, afname van de

bedrijfsopbrengsten in 2017- veroorzaakt door een

vennootschapsbelasting van € 0,8 miljoen (door het

bijzonder te verrekenen post in toekomstige tarieven van

lagere resultaat) en de afname van het resultaat van

de omzet elektriciteit 2016 van € 2,7 miljoen. Dit komt

deelnemingen van € 0,1 miljoen zijn daar de oorzaak van.

door een vrijval van een niet verschuldigde reservering
over 2007 tot en met 2015 ten gunste van de kostprijs
elektriciteit 2016 van € 6,2 miljoen. Als we rekening
houden met deze bijzondere post is er sprake van een
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FINANCIËLE POSITIE

Ontwikkeling nettowinst
(bedragen in miljoenen euro's)

Solvabiliteit

Nettowinst 2016

20,5

Afname brutomarge

-4,4

Toename afschrijvingen vaste activa

-1,0

Toename overige bedrijfskosten

-1,2

Afname vennootschapsbelasting

0,8

Afname resultaat deelneming

-0,1

Nettowinst 2017

14,6

Een sterke solvabiliteitspositie is van belang om
voldoende financiële ruimte te hebben voor de
noodzakelijke investeringen in de energie-infrastructuur.
Ook helpt het bij het kunnen faciliteren van de
transitie naar een duurzame energievoorziening.
Per ultimo 2017 bedraagt de solvabiliteit 54,6%
(2016: 54,7%). Rekening houdend met voorgestelde

INVESTERINGEN

winstverdeling is de solvabiliteit gelijk gebleven op

In 2017 hebben we € 24,5 miljoen geïnvesteerd in

49,3%. Het eigen vermogen – na winstverdeling – neemt

materiële vaste activa (2016: € 18,6 miljoen). De

toe van € 119,5 miljoen ultimo 2016 tot € 121,0 miljoen

investeringen in de energiedistributienetwerken

ultimo 2017.

waren € 17,4 miljoen, waarvan € 9,2 miljoen in
het elektriciteitsnetwerk en € 8,2 miljoen in het

Ontwikkeling solvabiliteit (na winstverdeling)

gasdistributienetwerk.

50%

Investeringen in energiedistributienetwerken

48%

(in miljoenen euro’s)

46%

Elektriciteit

44%

Gas

42%

12

40%

10

2013

2014

2015

2016

2017

8
Ontwikkeling eigen vermogen in € miljoen

6

(na winstverdeling)

4

150
2
0

120
2013

2014

2015

2016

2017
90
60
30
0
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FINANCIERING

DOCHTERMAATSCHAPPIJEN

In 2013 is voor de periode na 1 juli 2015 een nieuwe

EN DEELNEMINGEN

financiering van in totaal € 100 miljoen aangetrokken.

De belangrijkste directe en indirecte dochtermaatschap-

Deze financiering bestaat uit twee leningen van in totaal

pijen en deelnemingen van N.V. Juva staan hieronder. In

€ 45 miljoen met een looptijd van drie jaar en twee

de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële

leningen van in totaal € 45 miljoen met een looptijd van

gegevens van deelnemingen opgenomen als het belang

vijf jaar. Tot slot is er een rekening-courant faciliteit van

groter is dan 50%. Het weergegeven percentage geeft

€ 10 miljoen. Het rentepercentage op de leningen is door

het belang weer van N.V. Juva per ultimo 2017.

een renteswap vastgezet en is gemiddeld 3,02%. Alleen
de rente over de rekening-courant faciliteit is variabel.
Naam

Vestigingsplaats

Voor de financiering van de leningen van € 45 miljoen,

Westland Infra Netbeheer B.V.

Poeldijk

100

die vervallen per 30 juni 2018, is in begin 2018

Anexo B.V.

Poeldijk

100

opvolgende financiering aangetrokken tegen een vaste

Westland Kantoorgebouwen B.V. Poeldijk

100

rente van 1,01%

Capturam B.V.

100

Poeldijk

%

DIVIDENDBELEID
We hebben met onze aandeelhouders afgesproken
dat we als onderneming streven naar een evenwichtig,
marktconform dividend. Randvoorwaarden voor het
dividendbeleid zijn:
• onze solvabiliteit is minimaal 40%. Voor 2017 tot en met
2020 is afgesproken dat dit percentage minimaal 50%
bedraagt;
• we voldoen aan de voor netwerkbedrijven vastgestelde
financiële criteria van de overheid;
• we houden voldoende financiële ruimte om de
noodzakelijke investeringen te doen in de netwerken.
Op basis hiervan stellen we voor om uit de winst over
2017 een dividend van € 13 miljoen uit te keren.
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Verwachtingen voor 2018
2017 was het tweede jaar op rij dat de
gevolgen door de aangetrokken economie
goed voelbaar waren binnen N.V. Juva. De
effecten waren niet alleen voelbaar in de
woningbouw maar ook het tuinbouwcluster
investeerde verder in assimilatiebelichting.
In 2018 zal dit leiden tot verder stijgende
transportvolumes. Hoe de verdeling daarbij
tussen gas en elektriciteit komt te liggen,
is niet met zekerheid te zeggen door de
invloed van warmtekrachtinstallaties bij de
opwekking van elektriciteit. In 2017 was het
met name warmtekracht dat het grootste
deel van de stijging in benodigde elektriciteit
voor haar rekening nam met hogere
transportvolumes gas tot gevolg. Ook in 2018
kan dit scenario zich ontvouwen, maar als
ACM de ontheffingsaanvraag voor het Smart
Grid Westland goedkeurt, komt de verdeling
zeker anders te liggen. Dit laat echter onverlet
dat naar verwachting het jaar 2018 meer
energietransport met zich meebrengt.

In 2018 zal ook de verbouwing van onze organisatie
gereed zijn. Niet alleen het kantoorpand zal voldoen aan
alle eisen van de huidige tijd, maar ook onze interne
processen zullen zijn aangepast op een nieuwe cultuur.
Wij geloven in de kracht van samenwerking met en voor
onze klanten. Met de nieuwe inrichting zijn Westland Infra
Netbeheer B.V., Anexo B.V. en Capturam B.V. toegerust
voor de specifieke rollen waar zij voor staan.
Ten aanzien van wet- en regelgeving zal in 2018 naar
verwachting de conceptwet Voortgang Energietransitie
(VEt) aangenomen zijn en vindt een finale compliancytoets
plaats over onze nieuwe organisatiestructuur. Daarnaast voldoen wij voor 25 mei 2018 aan de vereisten
van de algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) waarmee we onze eisen ten aanzien van privacy
verscherpen en ook de werkwijzen rond security van de
ICT-systemen zijn aangepast.
De ontwikkeling in de commerciële activiteiten zet door.
De verwachting voor 2018 is dat het investeringsklimaat
binnen de tuinbouw wederom goed is. Naast de tuinbouwmarkt ontwikkelen wind en zon zich verder wat

2018 zal ook het jaar zijn van verdieping van duurzame

leidt tot kansrijke projecten.

plannen voor de warmtevoorziening van de tuinbouw.
Door de problemen met de winning van Groningergas

Tenslotte zal naar verwachting het investeringsniveau van

en het verlaagde productieplafond is een momentum

ons netwerkbedrijf in 2017 rond de € 23 miljoen liggen.

ontstaan voor duurzame alternatieven zoals geothermie,

Door toenemende afschrijvingskosten, met name door

maar ook restwarmtebenutting. Alle duurzame alterna-

de slimme meter en de verbouwing van het kantoorpand,

tieven voor Groningergas kennen een forse onrendabele

zal het resultaat 2018 naar verwachting lager uitvallen.

top en grote risico’s. De landelijke overheid lijkt bereid
te zijn hier geld voor vrij te maken. Desalniettemin blijven

Het jaar 2018 zien wij met vertrouwen tegemoet in een

de risico’s groot. Zeker ten aanzien van warmtenetwerken

veranderende werkomgeving. Met de inzet en bevlogen-

met lange afschrijvingstermijnen, lage rendementen en

heid van onze medewerkers kunnen wij de ontwikkeling

decennia aan innovatie binnen de energievoorziening.

van een duurzaam energiesysteem aan. Een systeem

Om het verlaagde productieplafond van 12 miljard m

dat aansluit op de behoeften van onze klanten en goed

Groningergas haalbaar te maken, zal in 2018 voor dit

is voor de regio in diverse opzichten. Ieders talent is

complexe vraagstuk een oplossing moeten komen.

bruikbaar en met de wil om samen te werken en elkaar

N.V. Juva zoekt actief samenwerking met alle partijen

te ondersteunen, komen we tot de beste oplossingen

in de keten om daar aan bij te dragen. Participerende

voor complexe vraagstukken. Wij zijn er klaar voor!

3

klanten zien wij als belangrijkste maatregel om
onderbezette assets te voorkomen. Bij de ontwikkeling

Poeldijk, 23 mei 2017

van duurzame energiesystemen trekken wij samen op
met onze gemeentelijke aandeelhouders. Zeker bij de
ontwikkeling van aardgasloze woonwijken.

58

JAARVERSLAG 2017

|

N.V. JUVA

F.P. Binnekamp

JAARREKENING

JAARVERSLAG 2017

|

N.V. JUVA

59

JAARREKENING

Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)
(bedragen x € 1.000)
		
			
31 december 2017

31 december 2016

ACTIVA
Vaste activa
1. Immateriële vaste activa			

175		

239

2. Materiële vaste activa			

204.475		

197.072

3. Financiële vaste activa			

14.022		

9.076

						
				
218.672		
206.387
Vlottende activa
4. Voorraden			3.826		4.021
5. Onderhanden werk			

1.276		

631

6. Vorderingen			
17.261		
18.486
7. Liquide middelen			

4.431		

12.807

				
26.794		
35.945
Totaal activa				
245.466		
242.332
			

PASSIVA
8. Groepsvermogen				
134.015		
132.462
9. Voorzieningen				
642		
645
10. Langlopende schulden				
90.000		
90.000
11. Kortlopende schulden				
20.809		
19.225
				
Totaal passiva				
245.466		
242.332
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
(bedragen x € 1.000)		
				
2017		2016
						
		
Netto-omzet			70.379		69.551
Wijziging onderhanden werk			

6.934		

456

Geactiveerde productie			3.634		3.586
Overige bedrijfsopbrengsten			8.302		8.041
			
12. Som der bedrijfsopbrengsten				
89.249		
81.634
12. Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten		

25.133		

13.158

13. Personeelskosten			14.339		14.346
14. Afschrijvingen immateriële vaste activa			

64		

64

14. Afschrijvingen materiële vaste activa			

16.783		

15.753

15. Overige bedrijfskosten			

10.411		

9.161

Som der bedrijfslasten				
66.730		
52.482
					
Bedrijfsresultaat				
22.519		
29.152
						
16. Rentelasten minus -baten				

(2.706)		

(2.694)

				
Resultaat voor belastingen				
19.813		
26.458
17. Vennootschapsbelasting				
(5.133)		
(5.926)
				
Resultaat na belastingen				
14.680		
20.532
18. Aandeel in resultaat van deelnemingen				

( 127)		

(

14)

				
Groepsresultaat				
14.553		
20.518
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000)
2016

2017

		
Operationele kasstroom
Netto-resultaat

14.553

20.518

16.847

15.817

751

51

3)

88

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
en bijzondere waardeverminderingen
Mutatie in latente belastingvordering
Mutatie voorzieningen

(

		
Cash flow

32.148

Mutatie werkkapitaal

2.359

36.474
(

543)

		
34.507

35.931

Investeringen (im)materiële vaste activa (netto)

(24.186)

(17.885)

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

( 5.697)

(

(29.883)

(18.260)

4.624

17.671

-

-

Investeringskasstroom

375)

Financieringskasstroom
Aflossing langlopende leningen
Opname nieuwe leningen
Dividenduitkering

-

-

(13.000)

(13.000)

		
(13.000)

(13.000)

Netto kasstroom

(8.376)

4.671

Liquide middelen en kredietinstellingen begin boekjaar

12.807

8.136

Liquide middelen en kredietinstellingen einde boekjaar

4.431

12.807
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Toelichting algemeen
ALGEMEEN
De activiteiten van N.V. Juva (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27225354), statutair gevestigd te
Westland en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:
• Transport van elektriciteit en gas
• Aanleggen, beheren en exploiteren van een gas- en elektriciteitsnetwerk
• Het leveren van producten en diensten gerelateerd aan het transport van gas en elektriciteit
De vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening en bijbehorende toelichting zijn opgenomen op de pagina’s
80 tot en met 84. De vennootschap heeft zowel de vennootschappelijke jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening
opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De vennootschappelijke winst-en-verliesrekening is opgesteld met gebruikmaking van de bepalingen van artikel 402 Titel 9 BW2.

CONSOLIDATIE
In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin
beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. Hiermee worden mede in aanmerking genomen de financiële instrumenten
die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend.
Dit betreft de volgende vennootschappen:
Naam

Belang

Statutaire zetel

Westland Infra Netbeheer B.V.

100%

Poeldijk

Westland Kantoorgebouwen B.V.

100%

Poeldijk

Anexo B.V.

100%

Poeldijk

Capturam B.V.

100%

Poeldijk

Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen worden volledig geëlimineerd.
Joint ventures
Joint ventures worden gewaardeerd tegen de netto-vermogenswaarde en niet proportioneel geconsolideerd.
De toepassing van de netto-vermogenswaarde is gelijk aan die bij deelnemingen met invloed van betekenis.
Transacties met verbonden partijen
Alle transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme condities.
Grondslagen voor valuta-omrekening
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Voor zover het koersrisico
echter is gedekt, vindt waardering plaats tegen de desbetreffende termijnkoersen. De verschillen verband houdende met
wijzigingen van wisselkoersen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. In de winst-en-verliesrekening zijn omzet,
kosten en resultaten omgerekend in euro’s tegen de op het moment van de transacties geldende koers.
Vergelijkende cijfers
Indien noodzakelijk voor vergelijkingsdoeleinden is de rubricering van de vergelijkende cijfers aangepast.
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Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien
en voor zover:
• Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en
simultaan af te wikkelen; en
• Het stellig voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
financiële derivaten verstaan. De derivaten worden verwerkt volgens de kostprijs hedge-accounting, hetgeen betekent
dat de derivaten tegen kostprijs worden gewaardeerd. Voor de grondslagen van de financiële instrumenten wordt
verwezen naar de behandeling per balanspost.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met een lineaire afschrijving
gebaseerd op de verwachte economische levensduur en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, verminderd met een lineaire
afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
Bijdragen van derden voor de aanleg van hoofd- en dienstleidingen en meet- en regelinstallaties worden daarbij op de
investeringen in mindering gebracht. Over de waarde van de in de post gebouwen en terreinen opgenomen grond
wordt niet afgeschreven. Met bouwrente is bij de waardering geen rekening gehouden. De kosten die worden gemaakt
voor groot onderhoud na moment van ingebruikname worden slechts geactiveerd indien aannemelijk is als deze kosten
toekomstige economische voordelen zullen genereren en deze kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt als gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de
winst-en-verliesrekening gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Financiële vaste activa
Betreffen geldleningen op lange termijn die na eerste verwerking tegen reële waarde worden gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, niet ter beurzen genoteerde aandelen die gewaardeerd zijn tegen de verkrijgingprijs, niet
geconsolideerde minderheidsdeelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend worden gewaardeerd
tegen de netto vermogenswaarde, alsmede de latente belastingvordering die gewaardeerd is tegen de contante
waarde van de verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen laatst bekende verkrijgingprijzen dan wel de lagere opbrengstwaarde.
Onderhanden werk
De ten behoeve van derden te realiseren projecten welke per balansdatum nog onderhanden zijn, zijn gewaardeerd
op bestede kosten, waarbij ten aanzien van door eigen personeel bestede uren kostprijstarieven zijn gehanteerd
waarin een opslag is begrepen voor indirecte kosten. Winstneming vindt plaats gedurende het project op basis van
de stand van zaken van het project, verliezen worden bij constatering direct ten laste van het resultaat gebracht.
De post onderhanden werk omvat de termijnen die N.V. Juva gedeclareerd heeft van haar opdrachtgevers uit
hoofde van onderhanden projecten, indien en voor zover de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten, verminderd
met de verliezen, de in rekening gebrachte termijnen overschrijden.
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Onder de kortlopende verplichtingen worden de bedragen verantwoord die N.V. Juva per saldo verschuldigd is aan
haar opdrachtgevers bestaande uit de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten, verminderd met de in rekening
gebrachte termijnen en verantwoorde verliezen.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover niet anders vermeld geheel ter vrije
beschikking van de vennootschap.
Voorzieningen
Pensioenen
De (vroeg)pensioenverplichtingen van de werknemers zijn ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De verschuldigde
premiebedragen zijn rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening als pensioenlast verwerkt en de nog te nog te betalen dan
wel terug te ontvangen bijdragen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen.
Jubileum
De voorziening jubileumuitkering betreft de actuarieel berekende contante waarde van de jubileumuitkeringen.
In de berekening is rekening gehouden met de achterliggende diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop van de
medewerkers en de specifieke inhoud van de jubileumregeling. De jubileumuitkering is evenredig aan de diensttijd
toegerekend, en contant gemaakt tegen 0,06 % (2016: - 0,16 %).
Langlopende schulden
Deze bestaan uit geldleningen op lange termijn welke na eerste waardering tegen reële waarde gewaardeerd
worden tegen de geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden
Hieronder zijn opgenomen de schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar, tenzij anders vermeld.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Leasing
De groep als lessee
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de
winst-en-verliesrekening gebracht.
Omzet
Het systeem van verantwoording van opbrengsten is gebaseerd op de in totaal in het kalenderjaar verrichte leveringen
en diensten, onder aftrek van over de omzet geheven belastingen. De omvang van de omzet van de gedistribueerde
energie wordt gereguleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en wordt bepaald door de gefactureerde
netwerkvergoeding te vermeerderen met de raming van de nog te factureren netwerkvergoeding en te verminderen
met de raming van nog te factureren netwerkvergoeding ultimo vorige verslagperiode.
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Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden van opnemen van voorzieningen. Direct aan eigen
investeringsprojecten toegerekende en als zodanige geactiveerde kosten (voornamelijk kosten van eigen personeel en
materialen) worden in mindering gebracht op de betreffende kostensoorten.
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
De afschrijvingen geschieden lineair over de aanschaffingswaarde, nadat de bijdragen van derden hierop in mindering
zijn gebracht. Per categorie bedrijfsmiddel worden afschrijvingstermijnen gehanteerd die zijn gebaseerd op de verwachte
levensduur van de desbetreffende bedrijfsmiddelen.
In het jaar van investering vindt afschrijving plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening op basis van een halfjaartermijn.
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting over het resultaat wordt berekend over het in de jaarrekening gepresenteerde resultaat naar
geldende bepalingen en tarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met permanente verschillen tussen het fiscale en
het in deze jaarrekening gepresenteerde resultaat.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Onder de operationele kasstroom zijn kasstromen
opgenomen uit hoofde van ontvangen en betaalde intrest van € 2.566.000 (2016: € 2.523.000) en betaalde winstbelasting
van € 5.605.000 (2016: € 4.832.000).
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Toelichting op de geconsolideerde balans
Vaste activa
De samenstelling en het verloop van de vaste activa gedurende het boekjaar blijken uit de volgende overzichten.

1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
		

Klantenportefeuille		Totaal

				
Boekwaarde per 1 januari 2017			

239		

239

Mutaties 2017
Investeringen			-		Afschrijvingen			(64)		(64)
					
Boekwaarde per 31 december 2017			

175		

175

Cumulatieve afschrijvingen			144		144
					
Aanschafwaarde per 31 december 2017			

319		

319

De gehanteerde afschrijvingstermijn is:
Klantenportefeuille			

5 jaar

			

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA
Bedrijfs-			
Overige vaste
gebouwen			
en terreinen

Gas

Elektriciteit

Onderhanden

bedrijfs-

werk gas en

middelen

elektriciteit

Totaal

						
Boekwaarde
per 1 januari 2017

7.188

42.119

143.481

1.931

2.353

9.195

197.072

Mutaties 2017
Investeringen

3

8.245

5.659

1.350

Desinvesteringen

-

( 119)

(

147)

-

-

262)

(4.038)

(11.388)

( 1.095)

-

Afschrijvingen

(

24.452
(

266)
(16.783)

						
Boekwaarde
per 31 december 2017

6.929

46.207

141.141

6.495

3.703

204.475

Cumulatieve afschrijvingen

8.255

41.174

132.617

5.260

-

187.306

						
Aanschafwaarde
per 31 december 2017

15.184

87.381

273.758

11.755

3.703

391.781
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Bedrijfsgebouwen

10-25 jaar

Gas

3-25 jaar				

Elektriciteit

3-25 jaar				

Overige bedrijfsmiddelen

3-10 jaar

Op terreinen wordt niet afgeschreven.
						
Met ingang van 2016 wordt de veronderstelling gehanteerd dat de materiële vaste activa die meer dan 5 jaar geleden
geheel zijn afgeschreven niet meer aanwezig zijn. Als gevolg van deze aanname zijn materiële vaste activa met een
aanschafwaarde en cumulatieve afschrijving van € 180 miljoen (2016: € 179 miljoen), boekwaarde nihil, uit de materiële
vaste activa waarde geëlimineerd.

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
						
Balans		 nieuw		Balans
1-1-2017

mutatie

verstrekt

resultaat

31-12-2017

						
Deelnemingen
Overige effecten
Latente belasting vordering
Overige vorderingen

373

-

5.572

127)

5.818

4

-

-

(

-

4

8.372

( 751)

-

-

7.621

327

( 21)

273

-

579

						
9.076

( 772)

5.845

( 127)

14.022

De latente belastingvordering van € 7.621.000 (2016: € 8.372.000) heeft hoofdzakelijk betrekking op de tijdelijke
verschillen tussen de fiscale en de bedrijfseconomische waardering van de distributienetwerken. De fiscale waarde
van de distributienetwerken is hoger dan de bedrijfseconomische waarde enerzijds, omdat de fiscale waarde meer recent
is afgeleid uit de vervangingswaarde en anderzijds omdat fiscaal langere afschrijvingstermijnen wordt gehanteerd.
Daar tegenover staat dat fiscaal rekening wordt gehouden met een afschrijvingsbeperking tot een restwaarde van 50%
van de WOZ waarde voor onroerend goed in eigen gebruik en 100% van WOZ waarde voor verhuurd onroerend goed.
Realisatie van de tijdelijke verschillen is afhankelijk van de ontwikkelingen in het fiscale resultaat en de regelgeving de
komende 50 jaar. Vanwege de onzekerheid die hiermee samenhangt is voor het verschil dat naar verwachting binnen
een afzienbare periode van 10 jaar gerealiseerd kan worden een latente belastingvordering gevormd.
In de waardering van de vordering is een netto rentepercentage van 1,60% ( 2016: 2,25%) gehanteerd om de verschillen
contant te maken. De totale nominale latente belastingvordering bedraagt € 32,3 miljoen, waarvan € 8,1 miljoen aan
nominale latente belastingvordering is gewaardeerd tegen een de contante waarde van € 7,6 miljoen. Verwacht wordt
dat van het bedrag van de latente belastingvordering een bedrag van circa € 862.000 binnen een jaar wordt gerealiseerd.
De niet-geconsolideerde deelnemingen betreffen:
Naam

Belang

Statutaire zetel

WI-Connect B.V.

33%

Poeldijk

Trias Westland B.V.

45%

Honselersdijk

Energie Transitie Partners B.V.

50%

Poeldijk
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De aandelen van WI-Connect zijn verkocht in 2018, waarbij de waarde van WI-Connect (€ 20.000) onder deelnemingen
en vorderingen op WI- Connect onder overige vorderingen (€ 69.000) tegen opbrengstwaarde zijn opgenomen.
Het bedrag nieuw verstrekt van € 5.572.000 aan deelnemingen in 2017 betreft agiostortingen in Trias Westland B.V.
en Energie Transitie Partners B.V.
4. Voorraden
De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen.
5. Onderhanden werk
Het saldo onderhanden projecten is verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerde termijnen voor
een bedrag van € 6.855.000 (2016: € 1.028.000).

					
2017

2016

				
6. Vorderingen
Debiteuren					
16.261

17.620

Belastingen					
487

-

Overige vorderingen					
144

138

Overlopende activa					
369

728

			
					
17.261

18.486

7. Liquide middelen
Van de liquide middelen staat € 220.000 niet ter vrije beschikking.

			

2016

2017		

						
		
8. Groepsvermogen
Stand begin boekjaar				

132.462		

Winst boekjaar			

14.553		

20.518

Rechtstreekse vermogensmutaties			

-		

-

124.944

				
Totaal resultaat				
14.553		
20.518
Dividend				
(13.000)		
(13.000)
Stand ultimo boekjaar				

134.015		

132.462
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2017

2016

				
9. Voorzieningen
Voor jubileumuitkeringen					
642

645

				
Stand ultimo boekjaar					

642

645

De looptijd van de voorziening jubileumuitkeringen overwegend langer dan 1.
Het verloop van de voorzieningen gedurende 2017 is als volgt:
		
		Jubileum-			
		

uitkeringen

Totaal

Saldo per 1 januari		

645

645

Dotaties		57

57

Onttrekkingen		(60)

(60)

						
Saldo per 31 december		

642

642		

10. Langlopende schulden
Stand begin boekjaar					

90.000

90.000

Aflossingen					-

-

Opname nieuwe leningen					

-

-

90.000

90.000

Binnen 1 jaar					

45.000

-

Binnen 1 tot 5 jaar					

45.000

90.000

Na 5 jaar					

-

-

				
Stand ultimo boekjaar					
Waarvan af te lossen in:

		
De gemiddelde rentevoet van de leningen bedraagt 3,0%
Voor de periode na 30 juni 2015 is financiering aangetrokken bij 2 kredietinstellingen, waarbij de financiering bestaat uit
een lening met een looptijd van 3 jaar van € 45 miljoen, een lening met een looptijd van 5 jaar van € 45 miljoen en een
ongecommitteerde rekening courant/ kasgeld faciliteit van € 10 miljoen. De gemiddelde rentevoet van deze € 100 miljoen
financiering bedraagt 2,9%, waarbij het rentepercentage van de 2 leningen van € 45 miljoen door middel van 1 op 1
aansluitende interest rate swaps zijn vastgelegd op een vaste rentepercentage gedurende de looptijd en voor de
€ 10 miljoen rekening courant/ kasgeld faciliteit sprake is van een variabele rentepercentage. Voor de 3 jarige lening
van € 45 miljoen tot en 30 juni 2018 is na balansdatum opvolgende vervangende financiering aangetrokken voor 5 jaar
tegen een vaste rentevoet van 1,01%.Voor de financiering is een zekerheidsstelling afgegeven die inhoudt dat het
solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans van N.V. Juva en het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde
balans van Westland Infra Netbeheer B.V. tenminste 35% bedraagt. Daarnaast dient de ICR (bedrijfsresultaat/ totaal van
financiële lasten) van N.V. Juva en Westland Infra Netbeheer B.V. tenminste 1,7 te bedragen.
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2017

2016

				
11. Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan leveranciers					

9.346

7.210

Belastingen en premies sociale verzekering					

2.592

3.493

Pensioenpremies					
163

145

Overige schulden					
3.406

3.004

Overlopende passiva					
5.302

5.373

				
					
20.809

19.225

Onder de overige schulden is een bedrag van € 679.000 (2016: € 1.169.000) opgenomen inzake onderhanden projecten
waarvan per saldo de gefactureerde termijnen en verantwoorde verliezen hoger zijn dan de gemaakte kosten en
gerealiseerde winsten.
Het saldo onderhanden projecten is verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerd termijnen voor een
bedrag van € 1.554.000 (2016: € 1.581.000).
Onder de overlopende passiva is een bedrag van € 3.223.000 (2016: € 3.423.000) opgenomen als gevolg van
(verwachte) nacalculaties van Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarvan in 2018 € 2.110.000 (2017: € 713.000)
en in 2019 € 1.105.000 (2018: € 2.713.000) wordt afgewikkeld.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN ACTIVA
Operationele leaseverplichtingen
Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. De verplichtingen onder deze
overeenkomsten vervallen als volgt:
					
2017

2016

				
Binnen 1 jaar					

565

437

Binnen 1 tot 5 jaar					

1.054

891

Na 5 jaar					

156

72

Totaal					
1.775

1.400

				

Gestelde zekerheden
Verpanding van bankrekening voor een bedrag van € 214.000 uit hoofde van gestelde garanties en bereidverklaringen.
Daarnaast € 139.000 borgstelling in verband rekening courant faciliteit en garantiestelling bij beëindiging van bedrijfsactiviteiten
van EDSN en aandeelhouders garantie voor Trias Westland van € 3.915.000 inzake bouwfaciliteit van kredietverstrekker.
Voorwaardelijke activa
Een leverancier van schakelinstallaties is aansprakelijk gesteld voor schade vanwege storingen. De leveranciers is gedagvaard
op 13 april 2016 voor een bedrag van € 2,9 miljoen ter zake van schade, rente, kosten en toekomstige schade. Bij vonnis van
22 november 2017 is de procedure in eerste instantie verloren. Inmiddels is hoger beroep aangetekend. Gezien de onzekerheid
omtrent de uitkomsten van deze rechtszaak is in de cijfers nog geen rekening gehouden met uitkomsten van deze schadeclaim.
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Verder is een leverancier van meters aansprakelijk gesteld voor meters die niet aan vereiste specificaties voldeden en op
last van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) moesten worden vervangen en niet meer mogen worden geplaatst. De schade
bedraagt circa € 0,4 miljoen. Vooralsnog is het onduidelijk of wij voor deze kosten worden gecompenseerd en is in de cijfers
nog geen rekening gehouden met een eventuele compensatie van de leverancier.
Investeringsverplichtingen
Voor de verbouwing van het kantoorpand en inkoop van kabels zijn verplichtingen aangegaan van in totaal van € 2,2 miljoen.
Voorwaardelijke verplichtingen
Door een klant is een vordering tot schadevergoeding ingesteld van € 0,36 miljoen inzake vertraging van een verlegging en
daarbij gemaakte kosten. Deze vordering is afgewezen en er is in de cijfers geen rekening gehouden met deze schadeclaim
daar wij van mening zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn. c.q. aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de mogelijke
schade die deze klant heeft geleden.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van
risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.
De primaire financiële instrumenten van de groep, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele
activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens gaat de groep transacties aan in derivaten,
met name renteswaps, om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de operationele en financieringsactiviteiten van
de groep. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële instrumenten.
De belangrijkste risico’s, uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep, zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico,
het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het valuta-, rente- en marktrisico.
Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:
Kredietrisico
Het beleid van de groep is erop gericht om aan klanten geen andere kredieten te verstrekken dan normale leverancierskredieten.
Maatregelen die worden toegepast om debiteurenrisico te beperken zijn actieve incasso en de inzet van incassobureaus.
Met klanten, die verzoeken om een nieuwe aansluiting, worden betalingsschema’s overeengekomen waarbij de klant een
deel van het project voorfinanciert. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico binnen de groep.
Liquiditeitsrisico
Het risico voor de groep dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren
in omvang is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend zijn.
De groep heeft, buiten de afgesloten leningen, een kredietfaciliteit tot € 15 miljoen.
Valutarisico
De financiële resultaten en kasstromen van de groep worden vrijwel geheel gerealiseerd in de eurozone waardoor
deze niet onderhevig zijn aan het risico van fluctuaties wisselkoersen.
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Renterisico
De langlopende leningen van de groep hebben een variabel rentepercentage waardoor de groep het risico loopt dat het
resultaat zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Het renterisicobeleid van de groep
is gericht op het beheersen van de netto financieringslasten voor fluctuaties in de marktrente. Hiertoe dekt de groep dit
risico af door interest rate swap contracten af te sluiten waarbij de groep de variabele rente ruilt voor een vaste rente.
Marktrisico
Het marktrisico voor de groep is ten aanzien van het grootste gedeelte van de opbrengsten gering. De overheid reguleert
via de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de transporttarieven en daarmee het grootste gedeelte van de inkomsten
van de groep.
Reële waarde
De reële waarden van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep luiden als volgt:
(in duizenden euro’s)
				

Boekwaarde

Reële waarde

		
			
2017

2016

2016

2017

					
Financiële activa:
Financiële vaste activa			

14.022

9.076

14.057

9.079

Vorderingen			 17.261

18.486

17.261

18.486

Liquide middelen			

12.807

4.431

12.807

4.431

					
Financiële passiva:
Langlopende schulden			

(90.000)

(90.000)

(90.000)

(90.000)

Kortlopende schulden			

(20.809)

(19.225)

(20.809)

(19.225)

					
Niet in balans opgenomen financiële instrumenten:				
Renteswaps					
(2.815)

(4.680)

			
De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden.
De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten:
Financiële vaste activa
De marktwaarde van de overige vorderingen onder de financiële vaste activa is geschat aan de hand van de contante
waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. De marktwaarde van de effecten onder de
financiële vaste activa is gebaseerd op de zichtbare intrinsieke netto vermogenswaarde.
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
De waarde in het economisch verkeer van de posten in liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden is
geschat op de boekwaarde gezien de korte looptijd van deze instrumenten.
Langlopende schulden
De marktwaarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige
kasstromen tegen de geldende marktrente.
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Renteswaps
De waarde in het economische verkeer van deze financiële instrumenten bestaat uit het bedrag dat de groep zou
ontvangen of betalen om deze contracten te beëindigen. De renteswaps hebben dezelfde looptijd als de onderliggende
leningen waar ze betrekking op hebben.
Renterisico
De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de effectieve rentevoeten
van de zowel in de balans als niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep waarover renterisico wordt
gelopen, luiden als volgt:
(in duizenden euro’s)
				
2017
						
Gewogen
						
gemiddelde
		

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

effectieve

						
rente
						
						
%
Vaste rentevoet
Financiële activa:
Langlopende leningen		

130

193

256

579

3,75 %

						
		130

193

256

579

						
Financiële passiva:
Kredietinstellingen		45.000

45.000

-

90.000

45.000

-

90.000

3,00 %

(inclusief renteswaps)
		45.000

						
		
Variabele rentevoet
Financiële activa:
Bank 		

4.431

-

-

4.431

0,00 %
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(in duizenden euro’s)
				
2016
						
Gewogen
		

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

effectieve

						
rente
							
						
%
Vaste rentevoet
Financiële activa:
Langlopende leningen		

105

99

123

327

4,25 %

							
		 105

99

123

327

						
Financiële passiva:
Kredietinstellingen		

-

90.000

-

90.000

3,00 %

(inclusief renteswaps)				
		

-

90.000

-

90.000

						
Variabele rentevoet
Financiële activa:
Bank 		

12.806

-

-

12.806

0,04 %

						
De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder variabele rentevoet wordt herzien binnen een
jaar. De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder vaste rentevoet is vast gedurende de
gehele looptijd van het instrument. De andere financiële instrumenten van de groep zijn niet in de bovenstaande tabel
opgenomen, omdat ze niet rentedragend zijn en daardoor niet aan renterisico onderhevig zijn.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
2017

2016

Netto-omzet					
61.858

58.826

12. Som der bedrijfsopbrengsten en kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten		
Exploitatie energie
Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten				

13.224

5.004

Brutomarge exploitatie energie					
48.634

53.822

In 2016 is een vanaf 2007 lopend dossier met een leverancier afgewikkeld, waarbij de in de
periode 2007 tot en met 2015 gereserveerde verplichtingen voor een totaal van € 6,2 miljoen
ten gunste van resultaat 2016 zijn vrijgevallen. Als gevolg hiervan is in de omzet 2016
rekening gehouden met € 2,7 miljoen te verrekenen nacalculaties in toekomstige tarieven.
				
Overige activiteiten
Netto-omzet					
8.521

10.725

Wijziging onderhanden werk					
6.934

456

					
15.455

11.181

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten				

11.909

8.154

Brutomarge overige activiteiten					
3.546

3.027

Geactiveerde productie					
3.634

3.586

Overige opbrengsten		
Opbrengst meterhuur en datacollectie

				

8.302

7.838

Boekwinst verkoop pand					

-

203

				
					
8.302

8.041

Totaal
Netto-omzet					
70.379
Wijziging in onderhanden werk					

69.551

6.934

456

Geactiveerde productie					
3.634

3.586

Overige bedrijfsopbrengsten					
8.302

8.041

Som der bedrijfsopbrengsten					
89.249

81.634

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten				

25.133

13.158

Brutomarge					
64.116

68.476

13. Personeelskosten
Lonen en salarissen					
11.414

11.749

Sociale lasten					
1.477

1.353

Pensioenpremies					
1.448

1.244

				
					
14.339
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De gehanteerde pensioenregeling van de vennootschap en haar Nederlandse groepsmaatschappijen is een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De pensioenregeling kwalificeert als collectieve toegezegde
bijdrage regeling.
De beleidsdekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds is per 31 december 2017 gelijk aan 101,5% (2016: 91,7 %).
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen waarbij de beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde van laatste twaalf dekkingsgraden) hoger moet zijn dan vereiste grens van 105% en op langere termijn
(12 jaar) hoger dan 128%. In 2016 heeft ABP een herstelplan ingediend bij de toezichthouder en wordt met ingang van
1 april 2016 een opslag van 1% op de pensioenpremie gehanteerd die in principe geldt voor vijf jaar. Een verlaging van de
pensioenen is in 2018 niet aan de orde daar de actuele dekkingsgraad is gestegen naar 104,4% wat ruim boven de kritische
grens ligt waarbij de pensioen verlaagd moeten worden (87,9%). Gezien de huidige dekkingsgraad is de kans dat ABP
de pensioenen in 2018 en 2019 moet verlagen zeer klein geworden, maar voor de volgende jaren blijft de kans aanwezig.
Het aantal werknemers omgerekend naar een volledig dienstverband in 2017 bedroeg 199 (2016: 195), ultimo 2017 waren
204 personen in dienstbetrekking (2016: 209).
Ingedeeld naar bedrijvigheid:
			
Fte

Dienstbetrekking

				
		
2017
2016		2017

2016

		
		
Statutaire directie		1

1		1

1

Projectmanagement		64

64		64

65

Assetmanagement		25

23		24

23

Meetbedrijf		38

36		41

39

Ondersteunende afdelingen		71

71		 74

81

				
		199

195		204

209

WNT
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking
getreden. In deze wet zijn de regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in
de (semi) publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgelegd in een ministeriële regeling.
De WNT is van toepassing op de netbeheerder Westland Infra Netbeheerder B.V. De WNT verplicht te rapporteren op
persoonsnaam over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging
van overige (interne) functionarissen en ontslagvergoedingen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen.
Hoewel de wet per 1 januari 2013 in werking is getreden, zal deze pas geleidelijk algemene werking krijgen. Voor zittende
topfunctionarissen is overgangsrecht geformuleerd, wat er op neerkomst dat alle beloningsafspraken (inclusief contractuele
beëindigingsvergoedingen) die zijn overeengekomen voor 6 december 2011 voor een termijn van vier jaar worden
gerespecteerd (tot 1 januari 2017), waarna de overeengekomen bezoldiging in drie jaar wordt teruggebracht naar het
geldende WNT- maximum. Westland Infra maakt gebruik van deze overgangsregeling. Het voor Westland Infra Netbeheer B.V.
toepasselijk bezoldigingsmaximum is in 2017 €181.000
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Bij Westland Infra worden de leden van de directie en de leden van raad van commissarissen beschouwd als topfunctionaris
in de zin van de WNT als leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van de rechtspersoon. De
governance van Westland Infra en Juva is in 2017 namelijk zo ingericht dat alleen de directie de beslissingen neemt over
aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De MT-leden van Westland Infra geven leiding aan hun eigen afdeling
en zijn in die hoedanigheid geen topfunctionaris in de zin van de WNT. Er is in 2017 bij de beloning van 1 van de MT leden
sprake van een overschrijding van de WNT norm. Per 1 juli 2017 zijn met uitzondering van de directie alle arbeidsovereenkomsten overgegaan naar N.V. Juva.

Bezoldiging topfunctionarissen – bestuurders met dienstbetrekking
(Bedragen x € 1)
A.A.A.M. Besselink

F.P. Binnekamp

Algemeen directeur

Algemeen directeur

N.v.t.

01/01- 31/12

0,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

ja

38.888

286.604

-

19.724

38.888

306.328

-

181.000

N.v.t.

N.v.t.

38.888

306.328

01/01- 20/09

01/01- 31/12

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

1,0

1,0

246.643

296.137

12.371

17.189

259.014

313.326

				
Het voormalig directielid A.A.A.M. Besselink is met ingang van 21 september 2016 met levensloop gegaan tot zijn
pensioendatum per ultimo 2019. De in 2017 aan A.A.A. M. Besselink verstrekte bezoldiging betreft een variabele beloning,
waarvan het recht is ontstaan in 2016. Op grond hiervan wordt de variabele beloning ten behoeve van de WNT toetsing
toegerekend aan 2016. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. De variabele beloning vloeit voort uit schriftelijk
overeengekomen afspraken voor inwerking treding van de WNT. (In de bezoldiging 2016 bevindt zich € 53.517 variabele
beloning waarvan het recht is ontstaan in 2015. Deze variabele beloning vloeit voort uit schriftelijk overeengekomen
afspraken voor inwerking treding van de WNT).
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In de in 2017 aan F.P. Binnekamp verstrekte bezoldiging bevindt zich een variabele beloning, van € 53.914 waarvan het
recht is ontstaan in 2016. Op grond hiervan wordt de variabele beloning ten behoeve van de WNT toetsing toegerekend
aan 2016. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. De variabele beloning vloeit voort uit schriftelijk overeengekomen
afspraken voor inwerking treding van de WNT. (In de bezoldiging 2016 bevindt zich € 53.517 variabele beloning waarvan
het recht is ontstaan in 2015. Deze variabele beloning vloeit voort uit schriftelijk overeengekomen afspraken voor
inwerking treding van de WNT). De bezoldiging 2017 exclusief de variabele beloning inzake 2016 vloeit voort uit geldende
afspraken voor inwerking treding van de WNT. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. 2017 betreft het eerste jaar
van afbouw van de bezoldiging naar het geldende WNT- maximum.		

Bezoldiging topfunctionarissen – toezichthouders
(Bedragen x € 1)

Functiegegevens

P. Veenema

D.J.N.M. Curfs

M.Valstar

J. van der Tak

A.J. Rodenburg

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

27.150

18.100

18.100

18.100

18.100

-

-

-

-

-

27.150

18.100

18.100

18.100

18.100

27.150

18.100

18.100

18.100

18.100

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

27.150

18.100

18.100

18.100

18.100

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

26.850

17.900

17.900

17.900

17.900

-

-

-

-

-

26.850

17.900

17.900

17.900

17.900

Aanvang en einde
functievervulling in 2017
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde
functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

De bezoldiging van J. van der Tak en A.J. Rodenburg worden uitbetaald aan respectievelijk de gemeente Westland
en de gemeente Midden-Delfland.
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Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen – bestuurder
(Bedragen x € 1)
A.A.A.M. Besselink
Functiegegevens
Functie(s) gedurende dienstverband

Algemeen directeur

Omvang dienstverband (in fte)
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

1,0
2016

Ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

Individueel toepasselijk maximum

75.000

-/- onverschuldigde deel

-

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

Waarvan betaald in 2017

19.265

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Per 21 september 2016 is A.A.A.M. Besselink met levensloopverlof gegaan tot zijn pensioendatum per ultimo 2019.
Hierbij zijn afspraken gemaakt inzake betaling van pensioenpremie en compensatie aftopping pensioen gedurende deze
periode tot en maximum van € 75.000 voor de WNT grondslag. De betaling van deze bedragen vindt plaats tot en met de
pensioendatum. De levensloopuitkering gedurende deze periode is niet in bovenstaand bedrag opgenomen, daar deze in
periode voor WNT is opgebouwd en uitkeringen niet onder de WNT vallen.
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Bezoldiging niet- topfunctionarissen – boven WNT norm (op functie)
(Bedragen x € 1)
Controller
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01-31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

174.056

Beloning betaalbaar op termijn

18.360

Totaal bezoldiging

192.416

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

181.000

Gegevens 2016
Functie(s) in 2016

Controller

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/01-31/12

Omvang dienstverband 2016 (fte)

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

192.212

Beloningen betaalbaar op termijn

15.528

Totaal bezoldiging 2016

207.740

De arbeidsovereenkomst met de controller is aangegaan door Westland Infra Netbeheer B.V. voor onbepaalde tijd en
was tot en met 30 juni 2017 van toepassing. Per 1 juli 2017 is arbeidsovereenkomst overgaan naar N.V. Juva. De arbeidsovereenkomsten betreffen beide een volledige dienstbetrekking. De overschrijding van de norm wordt veroorzaakt door
bestaande afspraken en de CAO verhogingen.
Naast de hierboven genoemde overige functionaris met een bezoldiging boven de gemaximeerde norm van de WNT
heeft er geen enkele andere overige functionaris in dienst van Westland Infra en/of Juva in 2017 een bezoldiging
genoten die hoger is dan de gemaximeerde norm van de WNT.
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2016

			2017
14. Afschrijvingen vaste activa
Klantportefeuille					
64

64

				
Totaal van de afschrijvingen op immateriële vaste activa				

64

64

		
Gas					
4.038

3.658

Elektriciteit					
11.388

11.076

Bedrijfsgebouwen					
262

312

Overige bedrijfsmiddelen					
1.095

707

Totaal van de afschrijvingen op materiële vaste activa				

16.783

15.753

Algemene kosten					
6.561

5.663

Distributie- en verkoopkosten gas en elektriciteit				

3.850

3.498

					
10.411

9.161

Als gevolg van buitengebruikstelling door vervangingen is € 51.000 (2016: € 121.000)
extra afschrijving verantwoord binnen elektriciteit.
15. Overige bedrijfskosten

				

In de overige bedrijfskosten 2017 onder algemene kosten is een door ACM opgelegde bestuursrechtelijk boete van
€ 600.000 opgenomen. ACM heeft deze boete opgelegd aan de netbeheerder vanwege het in strijd met de Elektriciteitswet
1998 en de Gaswet aanbieden van bepaalde meetdiensten. Er is bezwaar gemaakt tegen de boete, met een verzoek
tot rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter te Rotterdam. ACM heeft bekend gemaakt dat zij hiermee akkoord gaat.
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2016

			2017
16. Rentelasten minus -baten
Langlopende leningen					
2.745

2.760

Overige rentelasten					
4

-

				
Totaal rentelasten					
2.749

2.760

Overige rentebaten					
43

66

				
Totaal rentebaten					
43
Per saldo een last van					

66

(2.706)

(2.694)

25,0 %

25,0 %

- Materiële vaste activa					

1,1 %

(2,6 %)

- Niet aftrekbare kosten					

0,8 %

-

- Verlaging rentepercentage contant maken					

(1,0 %)

-

25,9 %

22.4 %

17. Vennootschapsbelasting
Op basis van commercieel resultaat					
Fiscale verschillen:

			
Effectief belastingdruk					
18. Aandeel in resultaat deelnemingen
Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen				

(

127)

(

14)

(

127)

(

14)

				
Totaal resultaat deelnemingen					
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Vennootschappelijke balans (vóór resultaatbestemming)
(bedragen x € 1.000)
			
31 december 2017

31 december 2016

ACTIVA
Vaste activa
19. Materiële vaste activa			

11.659		

-

20. Financiële vaste activa			

107.986		

145.135

						
				
119.645		
145.135
Vlottende activa
21. Voorraden			
3.826		22. Onderhanden werk			

1.276		

-

23. Vorderingen			
24.908		Liquide middelen			

4.156		

-

						
				
34.166								
Totaal activa				
153.811		
145.135

PASSIVA
Eigen vermogen
24. Gestort kapitaal			

910		

910

24. Overige reserve			

118.552		

111.034

Resultaat boekjaar			

14.553		

20.518

				
				
134.015		
132.462
25. Voorzieningen				
642		26. Kortlopende schulden 				

19.154		12.673

Totaal passiva				
153.811		
145.135
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Vennootschappelijke winst-en verliesrekening
(bedragen x € 1.000)
					
2017

2016

				
Resultaat deelnemingen na belastingen					

14.550

20.516

Overige baten en lasten na belastingen					

3

2

Netto resultaat					
14.553

20.518
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Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
ALGEMEEN
Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals beschreven bij
de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, eveneens van toepassing op de waardering van deelnemingen
in groepsmaatschappijen.

19. MATERIËLE VASTE ACTIVA
						
				
Overige vaste
				
		

Gas

Elektriciteit

Onderhanden

bedrijfs-

werk gas en

middelen

elektriciteit

Totaal

						
Boekwaarde
per 1 januari 2017		-

-

-

-

-

Mutaties 2017
Overdracht van groepsmaatschappij
Westland Infra Netbeheer B.V.		

677

1.314

1.784

-

3.775

Investeringen		 309

520

5.490

3.703

10.022

(707)

( 1.009)

-

(2.138)

Afschrijvingen		

(422)

					
Boekwaarde per 31 december 2017		

564

1.127

6.265

3.703

11.659

Afschrijvingen		3.159

6.055

4.496

-

13.710

Cumulatieve
						
Aanschafwaarde per 31 december 2017		

3.723

7.182

10.761

3.703

25.369

						
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Gas

3-25 jaar					

Elektriciteit

3-25 jaar					

Overige bedrijfsmiddelen

3-10 jaar

20. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
					
2017

2016

				
Deelnemingen in groepsmaatschappijen					
107.647

144.573

Minderheidsdeelnemingen					
20

373

Overige vorderingen					
319

189

		
					
107.986
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DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN
De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde.
Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.
Balans per 1 januari 2017						

144.573

Dividend						
(51.476)
Winst groepsmaatschappijen						
14.550
				
Balans per 31 december 2017						

107.647

					

MINDERHEIDSDEELNEMINGEN
De minderheidsdeelnemingen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde.
Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.
Balans per 1 januari 2017						

373

Overdracht van Trias Westland B.V. naar groepsmaatschappij Capturam B.V.				

(353)

				
Balans per 31 december 2017						

20

Balanssaldo per 31 december betreft de deelnemingswaarde van WI-Connect waarvan de
aandelen verkocht zijn in 2018, waarbij de opbrengstwaarde gelijk is aan deelnemingswaarde.

21. VOORRADEN
De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen welke per 1 juli 2017
overgedragen zijn van Westland Infra Netbeheer B.V.

22. ONDERHANDEN WERK
Het saldo onderhanden projecten is verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerde
termijnen voor een bedrag van € 6.855.000.

23. VORDERINGEN
					
2017

2016

Debiteuren					
16.261

-

Vorderingen op groepsmaatschappijen					
7.821

-

Belastingen					
487

-

Overige vorderingen					
135

-

Overlopende activa					
204

-

				
					
24.908

-

Per 1 juli 2017 zijn vorderingen overgedragen vanuit groepsmaatschappij
Westland Infra Netbeheer B.V. naar N.V. Juva
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24. EIGEN VERMOGEN
Aandelenkapitaal
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt 2.000 aandelen van € 455.
Gedurende het boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Overige reserve					
2017
Balans per 1 januari 					

2016

111.034

107.213

Winst vorig boekjaar					
20.518

16.817

Vrijval van wettelijke reserve					

-

4

Dividend					
(13.000)

(13.000)

				
Balans per 31 december					

118.552

111.034

Voor jubileumuitkeringen					
642

-

				

25. VOORZIENINGEN

				
Stand ultimo boekjaar					
642

-

De looptijd van de voorziening jubileumuitkeringen overwegend langer dan 1.
Het verloop van de voorzieningen gedurende 2017 is als volgt:
			
Jubileum-			
			

uitkeringen

Totaal

					
Saldo per 1 januari			
Overdracht van groepsmaatschappij Westland Infra Netbeheer B.V.

-

-

645

645

Dotaties			57

57

Onttrekkingen			(60)

(60)

						
Saldo per 31 december			

642

642

26. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Schulden aan leveranciers					
6.916

-

Schulden aan groepsmaatschappijen					
7.249

12.673

Belastingen en premies sociale verzekering					

2.590

-

Pensioenpremies					
163

-

Overige schulden					
1.001

-

Overlopende passiva					
1.235

-

				
					
19.154
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Per 1 juli 2017 zijn kortlopende schulden en overlopende passiva van groepsmaatschappij Westland Infra Netbeheer B.V.
overgedragen naar N.V. Juva. Onder de overige schulden is een bedrag van € 697.000 opgenomen inzake onderhanden
projecten waarvan per saldo de gefactureerde termijnen en verantwoorde verliezen hoger zijn dan de gemaakte kosten
en gerealiseerde winsten. Het saldo onderhanden projecten is verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerd
termijnen voor een bedrag van € 1.554.000
Accountantskosten (inclusief dochtermaatschappijen)
Ingevolge artikel 2: 382a BW 2 kunnen de honoraria van de accountant die betrekking hebben
op diensten die gedurende het boekjaar zijn verricht als volgt worden weergegeven:
			
					
2017

2016

Accountantsonderzoek jaarrekening					
115

88

Andere controleopdrachten					
27

24

				
Betreft de kosten van Ernst & Young Accountants LLP.				
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TITEL

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN ACTIVA
Garantstelling
De N.V. Juva heeft zich ten opzichte van de verstrekkers van aan groepsmaatschappijen verstrekte (langlopende) leningen
mede garant gesteld voor de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen.
Fiscale eenheid
De N.V. Juva is met andere groepsmaatschappijen opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en
is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de eenheid.
Hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling
De N.V. Juva heeft voor haar groepsmaatschappijen die opgenomen zijn in overzicht van groepsmaatschappijen een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f. Titel 9 Boek 2 BW.
Operationele leaseverplichtingen
Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap.
De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt:
					
2017

2016

Binnen 1 jaar					
565

437

Binnen 1 tot 5 jaar					

1.054

891

Na 5 jaar					
156

72

				
Totaal					
1.775

1.400

Gestelde zekerheden
Aandeelhouders garantie voor Trias Westland van € 3.915.000 inzake bouwfaciliteit van kredietverstrekker.
Investeringsverplichtingen
Voor de verbouwing van het kantoorpand en inkoop van kabels zijn verplichtingen aangegaan van in totaal van € 2,2 miljoen.
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Winstbestemming
Voorgesteld wordt het resultaat tot te voegen aan de overige reserve. Bij de aanvaarding van dit voorstel
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de winst als volgt verdeeld:

Dividend		
Toevoeging aan de overige reserve

		

EUR 13.000.000

			

EUR 1.552.857

				

EUR 14.552.857

Poeldijk, 23 mei 2018
De directie
F.P. Binnekamp

De raad van commissarissen
P. Veenema, voorzitter
D.J.N.M. Curfs
A.J. Rodenburg
J. van der Tak
M. Valstar
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Statutaire regeling omtrent de winstbestemming
De statutaire regeling omtrent de winstbestemming is neergelegd in artikel 31 van de statuten en luidt als volgt:
De winst staat met ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die deze geheel of gedeeltelijk
kan bestemmen tot vorming van één of meer algemene of bijzondere reservefondsen en/of ten gunste kan doen
komen aan verbruikers, dan wel verbruikersactiviteiten.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Raad van Commissarissen van N.V. Juva

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van N.V. Juva te Westland gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van N.V. Juva op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de WNT.
De jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 31 december 2017;
• de geconsolideerde en vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2017;
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van N.V. Juva zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens;
• historisch overzicht en
• begrippenlijst
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en
de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden
te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van
de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van
de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming
haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op
en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de
activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de
volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben
nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid
kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Naaldwijk, 23 mei 2018

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M.A.M. Kester RA
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Historisch overzicht
(in EUR 1.000.000 tenzij anders aangegeven)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Bedrijfsopbrengsten

89

81

79

86

82

78

73

72

72

Kosten uitbesteed werk en andere
(externe) kosten

-25

-13

-16

-21

-19

-19

-19

-19

-21

Brutomarge

64

68

63

65

63

59

54

53

51

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen
en bijzonder waardeverminderingen

-24

-24

-24

-22

-21

-22

-19

-18

-17

EBITDA

40

44

39

43

42

37

35

35

34

Afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen

-17

-15

-14

-14

-14

-15

-13

-14

-11

Bedrijfsresultaat

23

29

25

29

28

22

22

21

23

Rentelasten minus -baten

-3

-2

-4

-5

-5

-5

-5

-5

-5

Resultaat voor belastingen

20

27

21

24

23

17

17

16

18

Vennootschapsbelasting

-5

-6

-4

-5

-5

1

-4

-3

-4

Resultaat na belastingen

15

21

17

19

18

18

13

13

14

-

-

-

-

-

1

-

-

-

15

21

17

19

18

19

13

13

14

219

206

204

197

196

196

190

187

181

26

36

31

48

45

44

37

46

50

Totaal activa

245

242

235

245

241

240

227

233

231

Groepsvermogen

134

132

125

121

115

110

105

112

110

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Langlopende schulden

90

90

90

100

100

101

102

103

105

Kortlopende schulden

20

19

19

23

25

28

19

17

15

245

242

235

245

241

240

227

233

231

Operationele cashflow

35

36

26

32

33

33

27

32

28

Dividend

13

13

13

13

13

13

21

11

10

8,2

10,6

6,3

5,6

5,4

4,2

4,1

3,9

4,6

Winst- en verliesrekening

Aandeel in resultaat van deelnemingen
Groepsresultaat
Balans
Vaste activa
Vlottende activa

Voorzieningen

Totaal passiva

Ratio's ACM
EBIT rentedekking
FFO rentedekking

12,7

14,2

9,0

7,5

7,3

6,5

6,0

5,6

6,1

FFO / Schuld in %

29,0

33,3

29,0

30,7

29,8

26,2

25,9

24,9

25,7

Schuld / Kapitalisatie in %

45,1

45,1

46,5

53,7

51,9

53,7

53,7

51,6

52

199

195

189

191

188

180

178

183

170

Transport gas in miljard m3

1.178

1.139

1.133

1.088

1.302

1.301

1.313

1.475

1.266

Transport elektriciteit in GWh

1.678

1.632

1.488

1.418

1.386

1.333

1.241

1.286

1.217

529

418

582

641

981

1.078

1.263

1.314

947

Aantal medewerkers ultimo boekjaar in FTE

Teruglevering aan TenneT in GWh
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Aansluiting

Decentraal

Een verbinding met het elektriciteitsnetwerk of gasnetwerk.

Oplossingen worden veelal lokaal gerealiseerd. Daar
waar voorheen sprake was van enkele grote (centrale)

ACM

centrales ontstaan meer lokale oplossingen zoals zonne-

Autoriteit Consument en Markt; ziet erop toe dat

panelen, geothermie, etc.

bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Daarnaast houdt zij toezicht op de energie-

Dividendbeleid

sector door o.a. maximale tarieven vast te stellen voor de

Voornemen van wijze en hoogte uitkering resultaat

netbeheerders.
Decentral system operator (DSO)
Assetmanagementsysteem

Een regionale netbeheerder met een balancerende rol. Op

Een systeem met een samenhangende structuur van

dit moment heeft voor elektriciteit alleen TenneT deze rol.

processen, activiteiten en data die samen de assetmanagementdoelstellingen en hetassetmanagementbeleid

EBITDA

realiseren.

Earnings before intrest, taxes, depreciation and
amortization; operationele kasstroom

Attack and penetration tests
Testen die uitsluitsel geven over de verbinding met het

Energietransitie

internet en of deze zwakke plekken in de beveiliging heeft.

De overgang van fossiele brandstoffen naar volledig
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

BEI-LS

In de 'overgangsperiode' wordt het aandeel conventionele

Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties - Laagspanning;

energiebronnen, zoals kolencentrales steeds verder

veiligheidsinstructie voor netbeheerders waarin veiligheids-

verkleind en wordt tegelijkertijd gewerkt om zo veel

procedures staan die opgevolgd moeten worden wanneer

mogelijk energie te besparen. Het doel is uiteindelijk tot

men werkt aan of in de nabijheid van elektriciteitsnetwerken.

een volledig duurzame energievoorziening te komen.

Congestiemanagementsysteem

EDP-audits

Wanneer een tekort aan transportcapaciteit dreigt in

Electronic Data Processing; jaarlijkse audits die met name

een net kan een netbeheerder congestie-management

gericht zijn op hoe zorgvuldig een bedrijf met data omgaat.

toepassen. Dit gebeurt door prijsprikkels; een klant
kan besluiten het net niet te benutten in ruil voor een

EFBQ

financiële prikkel. Op deze manier wordt de beperkte

European Foundation For Business Qualification. Een

beschikbare capaciteit zo goed als mogelijk benut.

door de Europese Commissie erkend samenwerkingsverband van ondernemingen die anticiperend en strategisch

CO2-footprint

ondernemerschap in een netwerk van ondernemingen die

Een meting van alle broeikasgassen wat vertaald wordt

van elkaar willen leren, bevordert, toetst en kwalificeert.

naar een CO2-equivalent en krijgt als waarde ton, kg en/of
gram.

E-Web
Een ontwikkeling van Westland Infra Netbeheer B.V.

CROW

waarmee een ‘smart grid’ is vormgegeven en betreft

Een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden,

een handelsplatform waarmee deelnemers onderling

aannemers en adviesbureaus.

capaciteit (elektriciteit, gas, warmte) kunnen verhandelen
en mogelijke vrije ruimte in een energienet optimaal

Cybercrime

wordt gebruikt. Het systeem zorgt verder voor besturings-

Alle criminele activiteiten die erop gericht zijn via internet

commando’s, controleert het net en zorgt voor facturatie.

schade aan te richten.
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FFO

Kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD)

Funds from operations; som van netto winst uit gewone

Document dat iedere twee jaar wordt aangeboden aan ACM.

bedrijfsuitoefening, afschrijvingen, amortisatie en latente

Met het KCD legt de netbeheerder verantwoording af over

belastingen.

de afgelopen jaren en wordt het beleid voor de komende
zeven jaar bekend gemaakt. Onderdeel van het KCD betreft
het capaciteitsplan en de daarbij behorende investeringen.

FTE
Fulltime-equivalent; omvang personeel

KLIC-melding
Geothermie

Kabels en Leidingen Informatiecentrum; wanneer u

De energie die ontstaat door het temperatuurverschil

mechanische graafwerkzaamheden uitvoert, bent u

tussen het aardoppervlak en diep in de aarde

verplicht informatie over de ligging van eventuele

gelegenwarmtereservoirs te benutten. Dit gebeurt

ondergrondse kabels en leidingen op de graaflocatie

door een aanvoer- en een retourleiding te boren naar

op te vragen bij het Kadaster. Met een KLIC-melding

de diepeaardlagen. Een warmtewisselaar tussen de

vraagt een grondroerder dergelijke informatie op bij het

aanvoer- en de retourleiding draagt de warmte (energie)

Kadaster. Het doel van KLIC is graafschade te beperken.

over aan een warmtenet.
kVA
Kilovoltampère

GWh
Gigawattuur; 1.000.000 kWh (kilowattuur)

LED-armaturen
IF-index

Light Emitting Diode; de meest recente lichtbronnen

Injury frequency; aantal ongevallen met verzuim maal

(lampen) die zich laten kenmerken door een laag

1.000.000 gedeeld door aantal arbeidsuren.

energieverbruik en lange levensduur.

Inspectie SZW

Lumibase

Toezichthouder op het terrein van het ministerie van

Een door Westland Infra Netbeheer B.V. ontwikkelde

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is

software voor het kunnen beheren van een openbare

gericht op de naleving van de wet- en regelgeving

verlichtingsinstallatie.

over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt,
arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel.

Malware
Verzamelnaam voor kwaadaardige virussen.

ISO 55000
Een internationale norm die de eisen voor het ontwik-

Methodebesluit

kelen, implementeren, onderhouden en verbeteren

Hiermee stelt ACM vast hoe de inkomsten (tarieven) voor

van een managementsysteem voor assetmanagement

de netbeheerders in de komende jaren worden bepaald

specificeert. De norm specificeert welke elementen in

en wordt voor een periode van 3 tot 5 jaar vastgesteld.

een assetmanagementsysteem zouden moeten zitten en

Onderdeel van het modebesluit betreft de wijze waarop

hoe deze met elkaar verbonden zijn. De invulling daarvan

een efficiencykorting (de x-factor) wordt berekend waarmee

is aan de organisatie zelf.

de tarieven van jaar tot jaar dienen te dalen (of te stijgen).

ISO 55001

Multi commodity smart grid

specificeert eisen voor een assetmanagement-systeem

Een geavanceerd systeem waarbij de netwerkcapaciteit

binnen de context van de organisatie. Deze internationale

continu wordt geoptimaliseerd door optimalisaties uit te

norm kan worden toegepast op alle soorten assets en

voeren tussen de commodity’s (elektriciteit, (duurzaam)

door alle organisaties ongeacht hun aard of omvang.

gas en warmte).
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MVO

Solvabiliteit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; een vorm

Weerstandsvermogen; kengetal ter indicatie of op

van ondernemen gericht op economische prestaties,

langere termijn aan verplichtingen kan worden voldaan.

met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische

Wordt veelal berekend als vreemd vermogen gedeeld

randvoorwaarden.

door eigen vermogen of eigen vermogen gedeeld door
totaal vermogen.

MW
Megawatt

TenneT
Houdt zich bezig met elektriciteitstransport en

Netverlies

balanshandhaving tussen vraag en aanbod van elektriciteit

De energie die door warmteverlies (weerstand), lekkage,

en is de aangewezen netbeheerder van het landelijke

fraude of meetonnauwkeurigheid verloren gaat.

hoogspanningsnet in Nederland evenals het hoogspan-

NTA8120

ningsnet in een deel van Duitsland (door de overname

Geeft eisen voor een veiligheids, kwaliteits- en capaciteits-

van het transportnetwerk van E.ON in Duitsland).

managementsysteem met als doel afwijkingen, storingen en

Uitvalsduur

incidenten van elektriciteits- en gasnetten te voorkomen en

Het aantal minuten dat een gemiddelde afnemer met

het transport en distributie van elektriciteit en gas te borgen.

een aansluiting geen stroom of gas heeft als gevolg van
storingen.

PJ
Petajoule

VCA
Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist

Ransomware

Aannemers; een veelzijdig programma waarmee

Een chantagemiddel op internet. Ransomware is malware

dienstverlenende bedrijven worden getoetst en

die een computer en/of gegevens die erop staan,

gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

blokkeert. Van de gebruiker wordt vervolgens geld
gevraagd om de computer weer te 'bevrijden'.

VEt (nieuw wetsvoorstel)
Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VEt): beoogt

SCADA

de energietransitie te ondersteunen en te versnellen

Supervisory Control And Data Acquisition: het verzamelen,

door regelgeving rond de elektriciteits- en gasnetten aan

doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en

te passen. Dit is onder meer noodzakelijk omdat een

regelsignalen van verschillende machines in grote

toename van intermitterend vermogen (zon, wind) en

industriële systemen.

decentrale invoeding hoge eisen stellen aan de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de voorzieningen.

Smart Grid Westland (SGW)
Een systeem waarbij door middel van prijsprikkels klanten

VIAG

worden gestimuleerd tot een optimale benutting van het

Veiligheidsinstructie Aardgas; een instructie voor

net. SGW zal leiden tot lagere tarieven, betere uitgangspo-

netbeheerders waarin veiligheidsprocedures staan die

sities voor klanten en minder uitstoot van CO2. Deelname

opgevolgd moeten worden wanneer men werkt aan of

aan het systeem is vrijwillig voor klanten. Momenteel wordt

in de nabijheid van aardgasnetten.

een codewijziging voorbereid voor de doorgang van SGW.
Volloop risico
SodM

De bezettingsgraad van het warmtenetwerk die de

Staatstoezicht op de Mijnen; toezichthouder op het

business case haalbaar moet maken.

gebied van gaspijpleidingen.
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WKK
Warmtekrachtkoppeling; het gelijktijdig opwekken van
warmte en kracht (elektriciteit). De kracht is afkomstig
van een brandstofcel, verbrandingsmotor of gasturbine
en wordt meestal aangewend om een generator aan
te drijven die op zijn beurt elektriciteit opwekt. De
vrijgekomen warmte wordt lokaal nuttig gebruikt voor
bijvoorbeeld productie van warm water, stoom of hete
lucht. In de glastuinbouw wordt tevens de vrijgekomen
CO2 benut als voedingsbron voor de gewassen.
WNT
Wet Normering Topinkomens; wet die bezoldiging van
topfunctionarissen in publieke en semipublieke sector
maximeert aan norm gebaseerd op ministersalaris.
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