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1 Inleiding 

 

1.1 Terugblik 

De Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Leiden en omstreken (hierna: Gevulei) is in 1969 

opgericht en heeft tot doel: ‘het op doelmatige en milieu hygiënische wijze (doen) verwijderen van uit de 

gemeenten afkomstige huishoudelijke afvalstoffen’. De gemeenten die deelnemen aan de Gevulei zijn: 

Leiden, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen (Sassenheim en Warmond), Voorschoten, 

Wassenaar, Zoeterwoude. Om invulling te geven aan de doelstelling zijn destijds langlopende contracten 

afgesloten voor de overslag, het transport en de be- en verwerking van restafval, GFT-afval en grof 

huishoudelijk afval. Deze verwerkingskosten worden door de Gevulei rechtstreeks doorberekend aan de 

deelnemende gemeenten in de regeling. Op deze wijze leidt het gezamenlijk vermarkten tot een 

schaalvoordeel en hiermee kostenreductie bij de aanbestedingen van de bovengenoemde afvalstromen. 

De gemeenschappelijke regeling loopt synchroon met die van het langst lopende afvalcontract; deze 

kent een looptijd tot en met 31 december 2015.  

 

In 1998 is aan de Gevulei, met als kerntaak de afvalverwijdering, een zgn. ‘plustaak’ toegevoegd: het 

Kringloopbedrijf Het Warenhuis (hierna: Het Warenhuis). Het Warenhuis kende van meet af aan 2 

doelstellingen:  

 

- milieu doelstelling:     het realiseren van product- en materiaalhergebruik 

   

- sociale doelstelling:   werkgelegenheid voor diegene met een afstand tot de arbeidsmarkt 

 

In deze plustaak participeren -op vrijwillige basis- vijf van de acht Gevulei-gemeenten, te weten: Leiden, 

Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Kaag en Braassem.  Het Warenhuis wordt geëxploiteerd voor 

rekening én risico van de deelnemende gemeenten. Gemeenten die niet deelnemen zijn uitgesloten van 

elke vorm van aansprakelijkheid en/of zeggenschap die verband houden met de uitvoering van deze 

werkzaamheid. Het Warenhuis verzorgt daarnaast ten behoeve van de vijf deelnemende gemeenten de 

(wettelijk verplichte) gescheiden inzameling van wit- en bruingoed. Het kringloopbedrijf verzorgt de 

inzameling op het huisadres of bij de betreffende gemeentedepots van herbruikbare goederen en/of 

afgedankt wit- en bruingoed. Zo nodig worden reparaties aan deze goederen uitgevoerd en vervolgens 

worden de goederen verkocht in de kringloopwinkel. De deelnemende gemeenten betalen een 

vergoeding voor het ophalen van grof huishoudelijk afval vanwege de door hen bespaarde inzamel- en 

verwerkingskosten. Voor het opgehaalde wit- en bruingoed betalen de gemeenten een vergoeding voor 

de inzamelkosten. De ingezamelde hoeveelheden worden per gemeente gewogen, zodat de 

vergoedingen op basis van daadwerkelijke gewichten in rekening kunnen worden gebracht.  
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1.2 Aflopende contracten en bestuursopdracht 

In het licht van de aflopende Gevulei afvalcontracten lag er een organisatorisch vraagstuk. Een aantal van 

de aan Gevulei deelnemende partijen had al in een eerder stadium aangegeven haar verdere positie over 

een deelname aan gemeenschappelijke regeling voor de periode ná 2015 te willen heroverwegen. Aan 

deze heroverwegingen lagen verschillende motivaties ten grondslag. Om bijvoorbeeld te komen tot een 

goede aanbesteding van nieuwe afvalcontracten of aansluiting bij een ander bestaand samenwerkings-

verband, was het van belang duidelijkheid te hebben over hoe de Gevulei eruit zou komen te zien na 

2015 en hier tijdig een eigen positie over in te nemen. Na een periode van onderzoek door de Gevulei 

heeft dit proces ertoe geleid dat in 9 mei 2012 in het Algemeen Bestuur het volgende besluit is 

genomen: 

 

B E S L U I T ,  2012 – 004 

Het Algemeen Bestuur van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in de Gemeenschappelijke 

Regeling Vuilverwerking voor Leiden en Omgeving 

OVERWEGENDE: 

a. dat het verwerkingscontract voor GFT afval afloopt op 31 december 2013;  

b. dat het GFT contract is opgezegd in december 2010; 

c. dat het verwerkingscontract voor huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval tussen Gevulei en 

Delta Milieu B.V. loopt tot 31 december 2015; 

d. dat het contract genoemd onder c, stilzwijgend wordt verlengd, als het niet uiterlijk drie jaar voor de 

afloopdatum wordt opgezegd, dus voor 31-12-2012. 

e. dat de Gevulei gemeenten (8) zich dienen te bezinnen op de verwerking van het afval na het aflopen van 

de contracten genoemd onder a en c;  

f. dat de gemeenten Kaag en Braassem, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude, al hebben 

aangegeven na 2015 geen deel meer uit te willen maken van de Gemeenschappelijke Regeling Gevulei; 

g. dat Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude recent zijn gaan samenwerken in de 

Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 (SP71); 

h. dat SP71 in staat is om het verwerken van afval op de markt te zetten voor de bij het SP71 aangesloten 

gemeenten en andere gemeenten; 

i. dat de aanbesteding van het GFT afval in het najaar van 2012 opgestart dient te worden en de 

aanbesteding van restafval en grofvuil uiterlijk in het najaar van 2014; 

 

BESLUIT: 

1. het contract met Delta Milieu B.V. voor de verwerking van huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk 

afval voor 31 december 2012 op te zeggen; 

2. de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2016 op te heffen; 

3. dit besluit voor te leggen aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten; 

4. de deelnemende gemeenten te adviseren over te gaan tot het via het Servicepunt71 voorbereiden van 

een aanbesteding voor het verwerken van het huishoudelijk afval; 

5. de directie Gevulei opdracht te geven om zorg te dragen voor de vereffening van het vermogen van 

Gevulei per 1 januari 2016 of zoveel later als noodzakelijk en daartoe in overleg te treden met de 

deelnemende gemeenten over de afwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling Gevulei;  

6. de directie Gevulei opdracht te geven om voor 1 januari 2014 op basis van een deugdelijke 

onderbouwing, met nadrukkelijke aandacht voor de milieu- en de sociale werkgelegenheidsdoelstelling, 

besluitvorming over voortbestaan en positionering van kringloopbedrijf Het Warenhuis mogelijk te 

maken. 
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Met dit bestuursbesluit komt er dus een definitief einde aan de gemeenschappelijke regeling per 31 

december 2015. Maar met ditzelfde besluit moet er voor Het Warenhuis, dat onder de regeling valt, een 

mogelijk en passend alternatief worden geboden (zie punt 6 van het besluit). Een inventarisatie bij de 

deelnemende gemeenten gaf aan dat de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude  

door zouden willen gaan met deze plustaak, waarbij het uitgangspunt diende te zijn het behoud van 

beide milieu- en sociale doelstelling én dat Het Warenhuis 2016 1 een kostendekkende exploitatie voert. 

 

1.3 Liquidatie kosten van Het Warenhuis… 

Hoewel door de direct betrokken bestuurders van de aangesloten gemeenten bij Het Warenhuis het 

commitment werd uitgesproken voor het doorgaan met Het Warenhuis ná 1 januari 2016, is het fair om 

ook inzichtelijk te maken wat de globale (!) kosten zouden zijn bij liquidatie van Het Warenhuis per deze 

datum. Bij een liquidatie dient onderscheid te worden gemaakt tussen directe kosten en indirecte kosten, 

waarbij de maatschappelijke kosten nog buiten beschouwing blijven. De directe kosten bij beëindiging 

van het kringloopbedrijf zijn primair de loonkosten voor het eigen, vaste personeel. Met een vast 

personeelsbestand van 15 medewerkers zou dit op jaarbasis gaan om een bedrag van circa € 600.000,- in 

relatie tot de Werkloosheidswet. De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van het laatstverdiende 

loon. De medewerkers hebben minimaal 3 en maximaal 38 maanden recht op deze uitkering bij het 

verlies van hun baan. Daarbij is de precieze duur van de uitkering afhankelijk van het aantal jaren dat de 

vaste medewerkers hebben gewerkt (allen kennen een langdurig dienstverband). De kans dat een groot 

aantal van deze 15 medewerkers langdurig in het Werkloosheidwet-regime zal vallen is aannemelijk, 

daar het gaat om medewerkers met de voormalige In- en Doorstroom status ofwel die een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt kennen. De overige directe kosten zijn verder te verwaarlozen. De indirecte kosten 

komen voornamelijk voor rekening van de gemeente Leiden en De Zijl Bedrijven. Immers, de gemeente 

Leiden verhuurt aan Het Warenhuis diverse panden, gelijk aan een jaarlijkse inkomstenpost € 165.000,-. 

Met De Zijl Bedrijven zijn afspraken gemaakt voor plaatsing van een grote groep WSW’ers2 (circa 60 

medewerkers). Hiermee is contractueel een jaarlijks bedrag gemoeid van € 225.000,-. Ook het beheer 

van het project Fiets Fout Fiets Weg zal moeten worden opgevangen door de gemeente Leiden. De 

kosten daarvan zijn op voorhand niet te geven. Daarnaast zullen de gemeenten geconfronteerd worden 

met extra organisatorische kosten voor het ophalen van wit- & bruingoed en huisraad. Een indicatie van 

de kosten daarvan valt eveneens niet te geven, want deze zijn mede afhankelijk van de mogelijkheden 

die gemeenten hierin zelf kennen. De maatschappelijke kosten zijn groot. Jaarlijks verwerkt Het 

Warenhuis ruim 2 miljoen kilo huisraad. Een groot gedeelte daarvan wordt weer te koop aangeboden. 

Dat levert werkgelegenheid aan ongeveer 110 medewerkers3 met een afstand tot de reguliere 

arbeidsmarkt.  

                                                 
1
  is voorlopige werktitel in deze notitie 

2
  Wet Sociale Werkverzieningen 

3
  15 vaste medewerkers, 60 WSW’ers naast 35 stagiaires, gedetineerden, bureau Halt etc. 
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1.4 Kostendekkende exploitatie… 

De exploitatie van Het Warenhuis kende tot aan het jaar 2011 een consequent positief resultaat. Dit 

resultaat was mede toe te wijzen aan een constante subsidiestroom vanuit de Gemeente Leiden voor 

loon- en begeleidingskosten van de medewerkers die werkzaam zijn binnen Het Warenhuis. Maar ook de 

populariteit van de kringloopwinkel droeg (en draagt) hier zonder meer aan bij. Ter illustratie: Het 

Warenhuis ontvangt circa 90.000 betalende klanten per jaar met een gemiddelde besteding van € 12,-.  

Ruim 2.500 ton ingenomen goederen wordt per jaar geselecteerd, gereinigd, gerepareerd en daarna in 

de 1.800 m2 beschikbare verkoopruimte (incl. lunchroom) van Het Warenhuis uitgestald en verkocht. 

Voor de uitvoering van de plustaak wordt vanaf 1998 gebruik gemaakt van verschillende regelingen van 

gesubsidieerde arbeid. Daarbij wordt uitdrukkelijk ook de doorstroming naar reguliere arbeid bevorderd. 

Het Warenhuis ontving tot 2011 van de gemeente Leiden een vergoeding voor de begeleidingskosten 

van de verzorgde leer-/werktrajecten. Per 1 januari 2011 is deze vergoeding stopgezet; de gemeenteraad 

van Leiden had een nota ‘Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, Beleidsvisie 

Participatie 2011 - 2014’ vastgesteld waarin het participatiebudget van € 21 miljoen naar € 4,5 miljoen 

zal worden afgebouwd. Dit genomen besluit kende grote consequenties voor de werkgelegenheid én 

bedrijfsvoering binnen Het Warenhuis. De consequenties van het genomen besluit betekende dat in de 

vier jaren dáárna de loonkostenvergoeding aan Het Warenhuis -ten behoeve van de ID-banen- met 25% 

per jaar, volledig wordt afgebouwd. In cijfers betekende het wegvallen van de vergoeding voor begelei-

dingstrajecten en het wegvallen van loonkostenvergoeding een verminderde bijdrage van de gemeente 

Leiden aan Het Warenhuis met € 480.000,- per jaar in 2010 tot géén enkele bijdrage meer in 2014. Om 

het hoofd te kunnen bieden aan deze teruglopende subsidiebijdragen is direct een pragmatisch 

bedrijfsplan opgesteld dat ertoe moest leiden dat Het Warenhuis zichzelf (snel) kon gaan bedruipen. 

Hierbij was een verdere professionalisering, waarbij de pragmatiek de boventoon voert, vereist. In het 

kort kwam het bedrijfsplan op het volgende neer: Het Warenhuis moet zich volledig bedruipen; de 

participerende Gevulei- gemeenten jaarlijks verzoeken de eventuele tekorten bij te passen, is géén optie.  

Het bedrijfsplan wordt inmiddels al enkele jaren uitgevoerd en de resultaten zijn zichtbaar. Het meest 

tastbare zijn de recente openingen van een extra boetiek in het centrum van de Leidse binnenstad (pand 

Stadhuis) en de opening van een lunchroom in het pand van Het Warenhuis zelf. Naast deze zichtbare 

ingrepen is er ook stevig ingegrepen in de bedrijfsvoering van Het Warenhuis. Al deze activiteiten 

hebben ertoe geleid dat het bedrijfsresultaat een stijgende lijn laat zien: van een negatief 

exploitatiesaldo van € 238.000,- en € 108.000,-  in respectievelijk 2011 en 2012, is de verwachting op dit 

moment (najaar 2013) dat Het Warenhuis over 2013 een gering verlies (€ 25.000,-) laat zien. De directie 

van de Gevulei heeft de volste overtuiging dat haar pragmatische en economische toegepaste principes 

binnen Het Warenhuis zullen leiden tot een winstgevendheid, zonder enig afbreuk te doen aan de twee 

doelstellingen ‘mens’ en ‘milieu’.   
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Want, het zgn. ‘unique selling point’ van Het Warenhuis is dat zij een trendsetter is en géén trendvolger, 

die vormgegeven wordt door haar milieudoelstelling, een grote variëteit aan geboden goederen, uiterst 

lage prijzen en (waar bekend) haar ‘mens’ doelstelling. Maar om deze positie te behouden -

kringloopbedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond- én om deze positie verder uit te bouwen 

brengt met zich mee dat de kwaliteit van goederen én kwaliteit van de organisatie (lees: medewerkers) 

boven elke discussie moet staan. Want, alleen zó is Het Warenhuis in staat om te voldoen aan het 

uitgangspunt een kostendekkende exploitatie te voeren… 

 

 

 

2 Het Warenhuis 2016 versus passende rechtsvorm 

 

2.1 Zoektocht 

Op 9 mei 2012 heeft de directie Gevulei van het Algemeen Bestuur de opdracht ontvangen om op basis 

van een deugdelijke onderbouwing en met nadrukkelijke aandacht voor de milieu- en de sociale 

werkgelegenheidsdoelstelling, besluitvorming over voortbestaan en positionering van kringloopbedrijf 

Het Warenhuis mogelijk te maken. Om dit besluit uit te voeren vond op 16 mei 2012 een eerste 

orientenerend overleg tussen de -aan Het Warenhuis deelnemende- gemeenten4 plaats. De gemeenten 

spraken hier uit positief tegenover het doorgaan met kringloopbedrijf te staan. Vervolgens heeft de 

directie een zoektocht ondernomen. Belangrijk onderwerp in deze zoektocht  was  de vraag: ‘Wat wordt 

de (nieuwe) rechtsvorm van Het Warenhuis 2016?’ Immers, de rechtsvorm is alles bepalend voor de 

inrichting, organisatie en verantwoording van Het Warenhuis 2016. In januari 2013 is door de directie 

een presentatie aan het Dagelijks Bestuur van de Gevulei verzorgd. Doel van deze presentatie was het 

bestuur mee te nemen in de bevindingen van de directie tot dat moment. In deze presentatie werden 

verschillende scenario’s geschetst, in relatie tot de nieuwe rechtsvorm van Het Warenhuis 2016: een 

gemeenschappelijke regeling, een besloten vennootschap (BV), een stichting maar ook onderbrengen bij 

De Zijl Bedrijven of onderbrengen bij derden (lees: bestaande kringloopbedrijven). Doordat het 

vigerende bestuur van de Gevulei niet gerechtigd was/is om besluiten te nemen die betrekking hebben 

op een situatie ná beëindiging van de gemeenschappelijke regeling, vond in april 2013 wederom een 

bestuurlijk overleg plaats met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude (de zgn. 

SP71- gemeenten).  De gemeenten gaven aan dat het doorgaan van het kringloopbedrijf wél afhankelijk 

is van de financiële gevolgen en risico’s.  Dit bestuurlijk overleg kwam tot de conclusie dat de meest voor 

de hand liggende rechtsvorm een nieuwe gemeenschappelijke regeling óf een stichting zou moeten zijn. 

De bestuurders verzochten de directie om deze twee rechtsvormen nader uit te werken. Bij de 

uitwerking werd speciaal om aandacht gevraagd voor de onderwerpen personeel, financiën, en risico’s.  

 

                                                 
4
 gemeenten Kaag en Braassem en Oegstgeest waren hierbij verhinderd 
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In oktober 2013 kwam dit bestuurlijk overleg weer bijeen en presenteerde de directie Gevulei een 

gedetailleerde uitwerking van deze twee rechtsvormen, waarvan in onderstaand overzicht de meest 

belangrijke verschillen zijn weergegeven:  

 

 

 

  

Gemeenschappelijke regeling Stichting 

   Wie stel de rechtsvorm in? - Colleges en Gemeenteraad - Colleges (voorhangprocedure) 

   Hoe de rechtsvorm te 

   besturen? 

- via een verplicht Algemeen Bestuur 

en Dagelijks Bestuur 

- de bestuurders komen voort uit de 

deelnemende gemeenten 

- door oprichter aan te wijzen 

bestuurders (ergo: keuze-

vrijheid in bestuurders) 

   Hoe directe invloed 

   verkrijgen? 

- via de Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen 

- via het Bestuur 

- via het Directie statuut 

- via statutaire bepalingen 

(notariële akte) 

- via het stichtingsbestuur 

- via het Directie statuut 

   Hoe ligt het financieel risico? 
- deelnemende gemeenten dragen 

(naar rato) gezamenlijk risico 

- risco binnen de stichting is 

statutair bepaald 

   Hoe de rechtsvorm te 

   verantwoorden? 

- DB leden richting AB leden 

- AB leden richting eigen College 

- College richting Gemeenteraad 

- stichtingsbestuur 

- Individuele leden aan eigen 

college (evt. via bepalingen) 

   Hoe ligt het toezicht? 
- verplichte meldingen (jaarrekening, 

begroting) bij Gedeputeerde Staten 
- géén 

   Hoe in relatie tot personeel? - éénzijdig aanstelling als ambtenaar - arbeidsovereenkomst  

   Welke rechtspositie 

   personeel? 

- volgt arbeidsvoorwaardenregeling 

van de Gemeente Leiden 

- CAO Kringloopbranche 

(optioneel) 

 
Op basis van de uitwerking tussen een eventuele nieuw op te richten gemeenschappelijke regeling of 

stichting, werd door de bestuurders de voorkeur uitgesproken voor een stichting als meest ideale 

rechtsvorm voor de continuïteit van kringloopbedrijf Het Warenhuis.  

 

 

Op woensdag 9 oktober 2013 verzocht het bestuurlijk overleg vanuit de gemeenten 

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude aan de directie Gevulei, om de stichting 

als nieuwe rechtsvorm voor Het Warenhuis 2016 verder te concretiseren. 
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2.2 Stichting Het Warenhuis 2016 

De stichting is een rechtspersoon naar burgerlijk recht, opgericht bij notariële akte door één of meerdere 

natuurlijke of rechtspersonen, en kan aan het rechtsverkeer deelnemen met (eventueel) personeel dat in 

dienst is van de stichting.  Tot het oprichten van of toetreden tot een stichting is, vanuit het perspectief 

van de gemeenten gezien, op grond van Artikel 160 Gemeentewet het/de College(s) van Burgemeester 

en Wethouders bevoegd. Het College besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in de 

stichting, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het 

daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen nadat de Gemeenteraad een 

ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld haar wensen en bedenkingen ter kennis 

van het College te brengen. Voorts behoeft het besluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De 

goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De  

stichting wordt vervolgens formeel opgericht bij notariële akte en ingeschreven in het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel.  

 

- deelnemen aan het rechtsverkeer 

Een stichting heeft doorgaans een ideëel doel. De stichting mag  materiele of commerciële activiteiten 

uitvoeren en daarbij een winstoogmerk kennen. Echter, een stichting mag niet tot doel hebben 

uitkeringen of iets dergelijks te verstrekken aan de oprichters, de gemeenten. De eventuele behaalde 

winsten moeten binnen de stichting blijven en aangewend worden voor haar doelstelling en  mogen niet 

worden uitgekeerd aan derden. 

 

- bestuur 

Bestuurders en oprichters van een stichting zijn niet in loondienst en vallen niet onder 

werknemersverzekeringen.  De stichting kan wel werknemers in dienst hebben. De mate waarin 

gemeenten invloed hebben op het bestuur van de stichting (bedrijfsvoering, besluiten, realisatie 

beoogde doelen etc.) kan worden bepaald via statutaire bepalingen, samenstelling van het 

stichtingsbestuur en het directie-statuut. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, 

secretaris en penningmeester. Het bestuur is het enige verplichte orgaan van een stichting. In 

tegenstelling tot andere rechtsvormen kent een stichting géén leden; wel kan een stichting donateurs en 

vrijwilligers hebben. Dit betekent dat de stichting geen wettelijke verantwoordingsplicht kent. In de 

statuten kan wel worden geregeld dat het bestuur verantwoording aflegt aan de deelnemende 

gemeente(n). De stichting biedt dus flexibiliteit in de verantwoordingsstructuur. Daarnaast is het 

mogelijk adviescommissies in te stellen die tot doel hebben het bestuur te adviseren op verschillende 

onderwerpen. De stichting is zelfstandig drager van rechten en plichten. De bestuurders zijn niet 

aansprakelijk voor schulden van de stichting, tenzij er sprake is van een onbehoorlijk bestuur. Tot 

ontbinding van de stichting wordt overgegaan indien dat volgens de statuten nodig is, als gevolg van een 

faillissement of door een besluit van de rechter. Ook het bestuur kan tot ontbinding besluiten, de 

voorwaarden daarvoor zijn doorgaans in de statuten geregeld. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Loondienst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werknemersverzekering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werknemer
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- invloed 

Wanneer deelnemende gemeenten een stichting oprichten, rijst de vraag in hoeverre deze deelnemende 

gemeenten in die stichting, zeggenschap in en/of toezicht op die stichting kunnen uitoefenen. Met 

zeggenschap wordt gedoeld op het praktisch, dagelijks besturen van de stichting en het aansturen van 

de organisatie. Met toezicht wordt gedoeld op ‘extern’ toezicht op de zeggenschap. Er zijn  twee 

invloedmodellen denkbaar: 

 

 

- stichting zonder Raad van Toezicht 

Een stichting waarbij het bestuur bestaat uit de afgevaardigden vanuit de betrokken 

gemeenten. Een vorm van toezicht is overbodig doordat de gemeenten zelf het 

gezamenlijke bestuur in handen hebben 

 

- stichting met Raad van Toezicht  

Een stichting waarbij het bestuur wordt gevormd door meerdere personen die directe 

leiding geven aan de stichting. Daarbij kan er een Raad van Toezicht worden ingesteld, met 

leden die zijn benoemd door de deelnemende gemeenten 
 

  

Het directe nadeel van een stichting zonder een Raad van Toezicht, wanneer deze sturing wordt 

toegepast bij Het Warenhuis 2016, is dat het bestuur zélf daadwerkelijk de organisatie zal moeten gaan 

besturen. In deze setting zouden dus bijvoorbeeld de wethouders van de deelnemende gemeenten 

mogelijk de bestuursleden kunnen zijn. Dit betekent in de praktijk dat er nog een titulair directeur moet 

worden aangesteld (directeur, maar geen formeel bestuurder) voor de dagelijkse aansturing.  De praktijk 

leert dat het bestuur dan vaak als toezichtorgaan op de titulair directeur gaat fungeren, terwijl het 

bestuur geen toezichtorgaan is maar als bestuur juist zelf juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk is 

voor het reilen en zeilen van de stichting. Daarentegen hebben gemeenten keuzevrijheid in het 

benoemen van de leden van de Raad van Toezicht. Primair is van belang dat dit leden zijn waarin door de 

gemeenten het vertrouwen is uitgesproken. De belangrijkste taken van deze Raad van Toezicht zijn het 

houden van toezicht op het (dagelijks) bestuur, het benoemen van bestuurders en het (eventueel) 

schorsen en/of ontslaan van de bestuurders. Voordeel van de stichting met een Raad van Toezicht is niet 

alléén dat elk orgaan in de praktijk zal doen waarvoor die is bedoeld, maar ook dat het 

aansprakelijkheidsrisico voor de gemeenten veel kleiner is. De leden van het bestuur van de stichting 

dragen directe bestuurdersaansprakelijkheid. De leden van de Raad van Toezicht kunnen alleen 

aansprakelijk worden gesteld indien zij ernstig tekort zijn geschoten in hun toezichthoudende taak. 

Overigens is het gebruikelijk dat er bij een stichting met een Raad van Toezicht een aansprakelijk-

heidsverzekering wordt afgesloten die zowel op de bestuurders als op de toezichthouders voorziet. 

Aandachtspunt bij de toezichthoudende taak van de raad van toezicht is de informatievoorziening 

richting de Raad van Toezicht. Gesprekspartner van de Raad is (in beginsel) alleen de bestuurder.  
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Door deze 'flessenhals' moet daarom alle relevante informatie uit de organisatie bij de Raad van Toezicht 

terechtkomen. Het is doorgaans niet verstandig om alléén op deze ene informatiestroom te vertrouwen, 

maar meerdere informatiestromen naast de bestuurder in te bouwen. Bijvoorbeeld periodiek overleg 

tussen één of twee leden van de Raad van Toezicht met de leidinggevenden of 'de werkvloer', 

maatschappelijke relevante ontwikkelingen,  klachtenregistratie etc. Daarnaast is een financiële 

controlecyclus voor de Raad van Toezicht van groot belang: een jaarlijkse cyclus van begroting, 

kwartaalcijfers afgezet tegen de begroting, de jaarrekening en een één op één gesprek tussen de Raad 

van Toezicht en de externe accountant, accountmanager bank etc. 

 

2.3 Onderlinge verhoudingen in de stichting Het Warenhuis 2016 

De vier gemeenten die hebben aangegeven de intentie te kennen om -met elkaar- door te gaan met het 

kringloopbedrijf Het Warenhuis ná 31 december 2015, zijn natuurlijk onderling erg verschillend van 

elkaar. Leiden is in omvang verreweg de grootste gemeente in het producten- en materialenhergebruik, 

maar ook in het aantal inwoners. Daarentegen is Zoeterwoude de minst omvangrijke gemeente van dit 

kwartet. Met betrekking tot -voornamelijk- financiële besluiten (denk hier bijvoorbeeld aan de door-

belastingen van inzamelingen, garantstellingen, startkapitaal etc.) zal er door het bestuur en/of de Raad 

van Toezicht nog een grondslag moeten worden gekozen die de onderlinge verhoudingen binnen de 

stichting bevestigen. Deze grondslag zou, zoals nu het geval is binnen de vigerende gemeenschappelijke 

regeling, de ingezamelde tonnages producten en/of materialen voor hergebruik kunnen zijn óf de 

grondslag zou het inwonersaantal kunnen zijn:  

 

 

 

 

 

 Q inwoners * % 

Leiden 121.000 68% 

Leiderdorp 27.000 15% 

Oegstgeest 23.000 13% 

Zoeterwoude 8.000 4% 

 179.000 100% 

                                * peildatum 2013 

 

 

 

 

 

 Q tonnage * % 

Leiden 1.315  74% 

Leiderdorp 249 14% 

Oegstgeest 190 10% 

Zoeterwoude 35 2% 

 1.789 100% 

                              * tonnage is gemiddelde over de jaren 2011 en 2012 
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3 Financiën 

 

3.1 Algemeen 

Een stichting is dus een uitstekende rechtsvorm om economische activiteiten van Het Warenhuis 2016 

verder te (blijven) ontplooien terwijl haar milieu en sociale  doelstellingen blijven gehandhaafd. De 

statuten bieden grote flexibiliteit om zaken in meer of mindere mate vast te leggen. Zo kan/kunnen een 

of  meer gemeenten financieel participeren door de stichting subsidies te verstrekken of via andere 

vormen zoals het verstrekken van waarborgen, garantstellingen of leningen. Maar financiële participatie 

of niet, feit is dat de stichting Het Warenhuis 2016 een nieuwe start maakt waarbij zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid de boventoon voert. In die context dient de stichting niet anders dan een andere 

volledig nieuwe rechtsvorm te worden bezien en zal zij -vanaf 1 januari 2016- te maken krijgen met 

investeringen, financiën (vreemd/eigen) en (meerjarige) exploitatie etc. Want, daar waar 

verzelfstandiging door middel van een stichting plaatsvindt, waarbij de gemeente géén financiële risico’s 

draagt en géén directe bestuurlijke zeggenschap heeft, is feitelijk sprake van privatisering.  

 

Vandaar dat in de paragrafen hieronder deze verschillende financiële aspecten van de stichting Het 

Warenhuis 2016 méér concreet worden toegelicht. (NB: de tussen haakjes staande bedragen in deze 

overzichten zijn bedoeld als negatieve bedragen of kosten/uitgaven). Het financieel plan van de stichting 

bestaat vooralsnog uit een 3-tal begrotingen waarbij het vertrekpunt logischerwijs 1 januari 2016 of 

boekjaar 2016 (en verder) is. Deze drie begrotingen geven een goede indicatie welke financiële 

kenmerken de stichting kent en/of verwacht om te kunnen voldoen aan de gestelde milieu en sociale 

doelstellingen én een kostendekkende exploitatie…  

 

 

- financiële afwikkeling Gevulei 

Per 31 december 2015 zal de gemeenschappelijke regeling Gevulei zijn opgeheven. Voor wat 

betreft de financiële afwikkeling van deze regeling dient echter wel rekening te worden 

gehouden met een aantal doorlopende kosten ná 1 januari 2016. Dit geldt in beperkte mate 

voor de kerntaak afvalverwerking; de verwachting is dat de gemeenten op de kerntaak met de 

financiële afwikkeling een batig bedrag uitgekeerd krijgen welke afkomstig is uit de reserves 

op deze taak. Voor de plustaak (kringloopwinkel Het Warenhuis) geldt dat de doorlopende 

kosten na 1 januari 2016 substantiëler zijn. Te denken valt hierbij onder andere aan de kosten 

voormalig personeel die doorlopen ná 2015. Neem daarbij het gegeven dat Het Warenhuis 

momenteel (eind 2013) over géén enkele reserve beschikt en deze ook niet (substantieel) 

verwacht te kennen op de einddatum van 31 december 2015. De deelnemende gemeenten 

aan de plustaak dienen dan ook rekening te houden met kosten in de afwikkeling. Deze kosten 

voor de plustaak afgezet tegen de baten op de kerntaak zullen naar verwachting nog steeds 

een positief saldo betekenen, dat aan de gemeenten wordt uitgekeerd.  

NB: over de afwikkeling van de Gevulei dient (nog) worden besloten door het Bestuur Gevulei. 
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3.2 Investeringsbegroting stichting Het Warenhuis 2016 

De investeringsbegroting van de stichting Het Warenhuis 2016 maakt inzichtelijk wat er (minimaal) nodig 

is aan financiën om de stichting überhaupt te kunnen starten. Deze begroting wordt onderverdeeld in 

zgn. ‘vaste activa’ en ‘vlottende activa’ waarbij het verschil tussen deze verdeling de levensduur van de 

bedrijfsmiddelen is. Een bedrijfsauto wordt gezien als vaste activa terwijl inschrijfkosten of briefpapier 

onder de vlottende activa ressorteren. Natuurlijk zal de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling 

en vervolgens de start van de stichting eenvoudiger en soepeler verlopen, dan wanneer er nog géén  

sprake zou zijn geweest van een bestaand en operationeel kringloopbedrijf (Het Warenhuis). Maar dit 

laat onverlet dat de stichting wel degelijk investeringen kent bij aanvang van haar bedrijfsactiviteiten in 

2016. Denk bijvoorbeeld aan de voorfinanciering van de btw, de aanloop- en openingskosten zoals 

notariskosten, inschrijving bij de KvK, advieskosten, aanpassing PR- uitingen etc. Maar wat daarbij nog 

méér van belang is, is dat het huidige Warenhuis –anno 2013- géén investeringen meer aangaat, anders 

dan die echt noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfsvoering. Nu (langlopende) 

investeringen aangaan terwijl de toekomst van Het Warenhuis niet is bezegeld, is niet gerechtvaardigd 

naar de huidige deelnemende gemeenten en zou daarnaast (mogelijke) kapitaalvernietiging zijn doordat  

bij een definitieve beëindiging van Het Warenhuis deze investeringen tegen opbod weer van de hand 

moeten worden gedaan. Of, de gedane investeringen moeten getaxeerd worden bij de beëindiging van 

de regeling (31 december 2015) en worden verrekend met de deelnemende gemeenten; in dat geval 

kent de stichting óók haar investeringen doordat zij deze goederen dan dient af te nemen van het 

bestaande kringloopbedrijf. Ergo, het is evident dat bij de start van de stichting Het Warenhuis 2016 

investeringen zou moeten gaan doen in elementaire zaken zoals in het wagenpark,  in transportmiddelen 

(heftruck etc.), kantoorapparatuur (kopieer-, kassa systemen, beveiliging), de ICT- systemen (computers, 

printers), energiebesparende maatregelen (vervanging verlichting), vervanging brandmeldinstallatie etc. 

De huidige bedrijfsmiddelen waarmee momenteel wordt gewerkt hebben al een aanzienlijke levensduur 

achter de rug. De jongste auto uit het wagenpark is momenteel (eind 2013) vijf jaar oud, de computers, 

kassa systemen en printers zijn al geruime tijd achterhaald en de brandmeldinstallatie is eind 2015 zeven 

jaar oud; dit om maar enkele voorbeelden te noemen. De stichting Het Warenhuis 2014 zal derhalve bij 

de start genoodzaakt zijn om de nodige investeringen ten behoeve van haar bedrijfsvoering te plegen. 

Daarbij de kanttekening dat zij de karakteristiek van de aard van het bedrijf zeker niet zou verloochenen: 

de investeringen kunnen  worden gedaan op de ‘second-hand’ markt. Denk met name aan investeringen 

in het wagenpark of specifieke investeringen ten behoeve van het kantoor; computers, printers, 

betalingssystemen die zo’n twee jaar oud zijn, zijn zeer geschikt voor de bedrijfsvoering van Het 

Warenhuis 2016. 
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Het volgend overzicht geeft een globale, maar reële inschatting van deze investeringen: 
 

stichting Het Warenhuis 

Investeringsbegroting 

2014 

 boekjaar 2016 

VASTE ACTIVA (> één jaar) 

- inventarismiddelen  (7.500) 

- kantoormiddelen  (20.000) 

- transportmiddelen  (100.000) 

- overige / onvoorzien  (10.000) 

Subtotaal:  (147.500) 

VLOTTENDE ACTIVA (< één jaar) 

- voorraad   (5.000) 

- opening/aanloop kosten*  (10.000) 

- voorfinanciering BTW / salarissen  (30.000) 

- overige / onvoorzien  (15.000) 

Subtotaal:  (60.000) 

 

Investeringsbehoefte:   (207.500) 

 
 
 
toelichting:  
Onder de categorieën ‘inventarismiddelen’ en ‘kantoormiddelen’ vallen zaken als betalingssystemen 

(pin, kassa’s), computers, boekhoudapplicaties etc. die in 2016 aan vernieuwing toe zijn. Het huidige 

wagenpark is in deze periode (2014) al geheel en geruime tijd afgeschreven. Er zal dus geïnvesteerd 

moeten worden in (second hand-) bestelwagens en heftrucks.  De categorie ‘voorraad’ is bedoeld voor 

de investeringen in verpakkingsmaterialen. Onder opening/aanloop kosten worden posten zoals advies, 

inschrijving, reclame & PR, opening, kasgeld etc. bedoeld.  De Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) 

wordt maandelijks voldaan. De voorfinanciering is bedoeld voor de BTW- aangifte en salarissen 

personeel met betrekking tot de maand januari 2016. NB: de doorlopende kosten (denk hierbij met 

name aan de salarisbetalingen aan voormalig personeel) die voortvloeien uit het opheffen van de 

gemeenschappelijke regeling worden hierin -logischerwijs- niet meegenomen; deze zijn immers bij de 

feitelijke opheffing dan al verdisconteerd en zullen tegen die tijd op een aparte rekening worden 

geparkeerd.   
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3.3 Financieringsbegroting stichting Het Warenhuis 2016 

Nu de benodigde investeringen van de stichting Het Warenhuis 2016 zijn getraceerd (zie 3.2) dient te 

worden aangegeven hoe deze investeringen worden gefinancierd. Ook deze financieringsbegroting kent 

een onderverdeling in een zgn. ‘eigen’ en ‘vreemd’ vermogen;  het verschil tussen deze verdeling spreekt 

voor zich, daarbij de kanttekening dat het eigen vermogen niet alléén chartaal of giraal geld dient te zijn, 

maar ook kan bestaan uit bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen die in een rechtsvorm worden ingebracht. 

Indien een privaat persoon een onderneming wil starten kan hij zijn privé auto of computer in de rechts-

vorm onderbrengen; deze inbreng wordt dan gezien als het ‘eigen vermogen’ van die rechtsvorm. Maar 

voor de stichting Het Warenhuis 2016 is het duiden van het ‘eigen vermogen’ eenvoudig, namelijk géén. 

Immers, er vindt een financiële afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling, per 31 december 2015, 

plaats met de deelnemende gemeenten, dusdanig dat het saldo van de regeling (kerntaak én plustaak)  

op deze datum op € 0,00 staat. Ergo, het beginsaldo annex eigen vermogen van stichting Het Warenhuis 

2016 is op de startdatum 1 januari 2016 simpelweg nihil. Baten en/of lasten zijn verrekend bij de 

opheffing van de regeling. Deze verrekening is conform afspraken en is daarnaast óók in het belang van 

die deelnemende gemeente(n) die hebben aangegeven niet door te willen gaan met het kringloop-

bedrijf. Daarbij kent het huidige kringloopbedrijf Het Warenhuis door haar karakteristiek ook géén 

ingekochte voorraden of winkeldochters om te verrekenen en resteren op het moment van afrekening 

louter bedrijfsmiddelen die op dat moment min of meer volledig zijn afgeschreven; eventuele nog 

resterende restwaardes worden verdisconteerd in de genoemde verrekening. Kortom, bij aanvang van 

de stichting Het Warenhuis 2016 is het ‘eigen vermogen’ vooralsnog gesteld op nihil. Het ‘vreemd 

vermogen’  van de stichting wordt opgebouwd uit de verplichtingen of schulden die de stichting 

vervolgens kent. Concreet houdt dit in dat de stichting geld zal moeten betalen voor leningen van 

(externe) financiers. Voor wat betreft het ‘vreemd vermogen’ maken financiers onderscheid in ‘schulden 

lange termijn’ (hypotheek, langlopende lening) en ‘schulden korte termijn’ (rekening courant, te betalen 

belastingen). Korte termijn schulden zijn vaak niet rentedragend en vallen meestal onder de 

betalingsafspraken bij leveranties. Over de langlopende schulden wordt vrijwel altijd rente berekend.  

 

 
Het batig saldo

5
 van de kerntaak (afvalverwerking) met betrekking tot de beëindiging van de 

vigerende gemeenschappelijke regeling zou, voor de deelnemende gemeenten aan Het 

Warenhuis 2016, kunnen worden aangewend voor de financiering van de noodzakelijke 

investeringen in deze nieuwe rechtsvorm.  
 

  

 

 

 

 

                                                 
5
 voortvloeiend uit de opgebouwde reserves (2013: € 355.000,-) 
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Het volgend overzicht presenteert een realistische financieringsbegroting: 

 
 

stichting Het Warenhuis  

Financieringsbegroting 

2014 

 boekjaar 2016  

EIGEN VERMOGEN 

 

- geld / krediet / overige  0  

Subtotaal:  0  

LANG VREEMD VERMOGEN (> één jaar) 

 

- lening  (47.500) 

- transportmiddelen  (100.000) 

KORT VREEMD VERMOGEN (< één jaar) 

- crediteuren  (5.000)  

- belastingen / salarissen  (30.000)  

- rekening courant  (10.000)  

- overige / onvoorzien  (15.000)  

Subtotaal:  (207.500)  

 

 

Totaal Eigen Vermogen:   0  

Totaal Vreemd Vermogen:   (207.500)  

Solvabiliteit ( % eigen / vreemd):   0,0 %  
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3.4 Exploitatiebegroting stichting Het Warenhuis 2016  

Na de investering- en financieringsbegroting wordt vervolgens de financiële haalbaarheid van de 

stichting Het Warenhuis 2016 gepresenteerd in de vorm van een (meerjarige) exploitatiebegroting. Deze 

begroting brengt niet alléén globaal de baten en lasten van de nieuwe stichting in kaart, maar geeft  

tevens -middels de toelichting- ook aan welke belangrijkste stappen in aanloop van de stichting nog 

dienen te worden genomen, teneinde deze exploitatiebegroting daadwerkelijk gestalte te doen geven. 

Daarbij de kanttekening dat deze begroting gebaseerd is op de, door het Gevulei bestuur (zomer 2013), 

vastgestelde jaarbegroting 2014, huidige financiële inzichten, bestaande afspraken met derden en 

verwachtingen van de marktontwikkelingen. Om deze exploitatiebegroting te kunnen realiseren dienen 

er dus (éérst) verschillende afspraken en contracten met derden te worden gemaakt en daar waar dit 

bedrijfseconomisch gewenst is, nieuwe situaties te worden gecreëerd (zie summier hieronder bij de 

toelichting). Onder voorbehoud van deze nieuwe afspraken en contracten is de volgende 

exploitatiebegroting voor de komende 3 jaren (ná 31 december 2015) realistisch: 

 

 Het Warenhuis  stichting Het Warenhuis 2016
6
 

Exploitatiebegroting 2014 2015  2016 2017 2018 

LASTEN: 

- loonkosten eigen personeel  (600.000)   (550.000)   (500.000) (500.000) (500.000) 

- loonkosten overige personeel  (230.000)  (311.000)  (282.000) (247.000) (231.000) 

- huisvestingskosten  (210.000)   (219.000)   (222.000) (226.000) (230.000) 

- organisatiekosten  (355.000)   (315.000)   (297.000) (285.000) (280.000) 

Totale lasten:  (1.395.000)  (1.395.000)   (1.301.000) (1.258.000
) 

(1.241.000
) 

BATEN: 

- winkel omzet  825.000   825.000   830.000 835.000 840.000 

- overige inkomsten  195.000  175.000  175.000 175.000 175.000 

- inzamelvergoeding huisraad   265.000  300.000   230.000 225.000 225.000 

- inzamelvergoeding Wecycle  110.000   100.000   95.000 90.000 85.000 

 Totale baten:  1.395.000   1.420.000   1.330.000 1.325.000 1.325.000 

 

EXPLOITATIE RESULTAAT:
7
 0 5.000  29.000 67.000 84.000 

 
 

                                                 
6
  specificatie is beschikbaar 

7
  vóór Vennootschapsbelastingen 
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toelichting: 

 

 loonkosten eigen personeel (lasten) 

De rechtspositie van het personeel in de nieuwe stichting zal moeten worden bezien; zie hiervoor 

hoofdstuk 4.  Mogelijk zal een wijziging van rechtspositie hogere personele lasten met zich 

meebrengen. 

 

 loonkosten overige personeel (lasten) 

Er moeten nieuwe afspraken met de stichting worden gemaakt met de Zijl Bedrijven (DZB) over de 

inhuur en inleenvergoeding van medewerkers. Ook zullen nieuwe afspraken moeten worden 

gemaakt met de vele vrijwilligers, onderwijsinstellingen en andere organisaties waarmee op het 

gebied van medewerkers wordt samengewerkt. 

 

 huisvestingskosten (lasten) 

De huidige contracten van de (2) gehuurde panden aan de gemeenschappelijke regeling zullen 

eventueel moeten worden omgezet naar de stichting. Onderzocht dient te worden of andere 

huisvestingsmogelijkheden op de markt aanwezig zijn met een betere kwaliteit/prijs verhouding. De 

vestiging aan de Barentzstraat 12 voldoet namelijk niet aan de moderne bedrijfsnormen (energie). 

 

 organisatiekosten (lasten) 

de huidige organisatie kent hoge kosten voor de afvoer van grofvuil die aan de Leiderdorpse 

onderneming Vliko worden betaald. Nieuwe afspraken dienen hierover gemaakt te worden met een 

marktpartij. Het Warenhuis betaalt momenteel aan het Servicepunt71, via een gesloten 

Dienstverleningsovereenkomst, een vaste vergoeding voor afgenomen diensten op het gebied van 

personele, financiële en juridische aangelegenheden. Dit contract dient te worden herzien waarbij 

inzichtelijk wordt gemaakt welke ondersteuning voor de stichting gewenst is, in welke vorm deze 

ingevuld zal gaan worden en wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Ook zal bekeken moeten worden 

of dergelijke diensten elders beter ondergebracht kunnen worden. Met het wijzigen van de 

rechtsvorm vervalt de ondersteuning vanuit de gemeente Leiden voor wat betreft de directie en 

beleid. De kosten zullen hierdoor substantieel afnemen.  

 

 winkel omzet (baten) 

De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland geeft aan de verwachting te hebben dat de 

komende jaren nog slechts een zeer beperkte groei zal zijn waar te nemen voor wat betreft de 

winkelomzet bij kringloopbedrijven. Dat is een landelijke tendens en heeft vooral te maken met de 

afname van kwaliteit van spullen die worden ingeleverd en verkocht kunnen worden. De inschatting 

is dat de omzet wel stabiel kan worden gehouden, mede met behulp van de nieuwe initiatieven als de 

lunchroom en het winkeltje in de binnenstad van Leiden.  
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 overige inkomsten (baten) 

de gemeente Leiden kent het vigerende project ‘Fiets Fout Fiets Weg’. Voor het volledige beheer van 

het project is een overeenkomst afgesloten met de gemeente Leiden. Deze overeenkomst dient 

opnieuw te worden afgesloten; liefst meerjarig. 

 

 inzamelvergoeding huisraad (baten) 

Vanwege de besparing bij gemeenten vanwege het niet hoeven afvoeren van grofvuil ontvangt Het 

Warenhuis een inzamelvergoeding. Van groot belang is dat stichting Het Warenhuis 2016 de 

afspraken over inzameling borgt en hiervoor contracten afsluit met de aangesloten gemeenten.  

 

 inzamelvergoeding Wecycle (baten) 

Ingezamelde elektronische en elektrische apparatuur dient op een correcte wijze verwerkt te worden. 

Hiervoor is een contract afgesloten met Wecycle. Het Warenhuis ontvangt van Wecycle een 

vergoeding per 1.000 kg ingeleverde apparatuur. Continuering van het contract kan wenselijk zijn, 

maar ook andere bedrijfseconomische mogelijkheden dienen onderzocht te worden, waarbij het op 

een milieuverantwoorde manier verwerken van apparatuur het uitgangspunt blijft. 

 

 exploitatieresultaat  

Met betrekking tot het exploitatieresultaat worden in deze meerjarige begroting batige saldi 

verwacht (2016, 2017 en 2018 resp. 29, 67 en 84 mille). Het positieve saldo, per boekjaar berekend, 

blijft binnen de stichting en wordt (lees: kan/mag) niet uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten, 

zoals dat nu wel het geval is binnen de gemeenschappelijke regeling; de rechtsvorm ‘stichting’ staat 

dit eenvoudig weg niet toe.    

 
 

 

Een stichting is belastingplichtig voor de volgende belastingsoorten: 
 

 Loonbelasting 

Gevolgen voor de loonbelasting zijn niet alleen van toepassing voor het vaste personeel 

maar ook voor de inhuur van stagiaires en/of vrijwilligers die werkzaamheden verrichten 

voor de stichting.  

 Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) 

De stichting neemt deel aan het economische verkeer en is derhalve BTW- plichtig. Zij dient 

BTW af te dragen over de gegeneerde omzet maar kan daarnaas BTW terugvorderen over 

haar gemaakte inkoop. 

 Vennootschapsbelasting (Vpb) 

De Vpb is een belasting die wordt geheven over de behaalde winst. De tarieven over de 

Vpb waren in 2013: 20% over de eerste € 200.000,- van de winst.   
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4 Personele aspecten 

4.1 Huidige status personeel (gemeenschappelijke regeling) 

Binnen het huidige kringloopbedrijf Het Warenhuis zijn een 15- tal medewerkers, vast, aangesteld bij de 

Gevulei. Op dit personeel zijn de rechtspositieregelingen van de gemeente Leiden van toepassing; dit 

betekent concreet dat de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leiden (AVR) en het Sociaal Statuut 

gemeente Leiden van toepassing zijn. Indien de huidige gemeenschappelijke regeling eindigt en er een 

nieuwe rechtsvorm wordt opgericht, zal dit tot consequentie hebben dat er een ontslagbesluit moet 

volgen bij de huidige regeling (is: Gevulei) en er een aanstellingsbesluit moet volgen bij de nieuwe 

rechtsvorm (is: stichting Het Warenhuis 2016).  

 
 

Hoewel de 15-tal medewerkers bezwaar kunnen maken tegen het ontslagbesluit van 31 

december 2015, is de verwachting dat hiervan géén gebruik zal worden gemaakt. Immers, de 

positie annex het werk van de medewerkers blijft behouden in de nieuwe rechtsvorm, stichting 

Het Warenhuis 2016…  
 

  

Indien de huidige gemeenschappelijk regeling wordt opgeheven zonder dat er een nieuwe rechtsvorm 

wordt opgericht, dan geldt op grond van de AVR en het Sociaal Statuut herplaatsingsinspanningen voor 

de 15 medewerkers. Mocht uiteindelijk deze herplaatsingsinspanning niet succesvol zijn, dan kan ontslag 

op goede gronden volgen, conform jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. 

 

Bij de overgang van de werkzaamheden van een publiekrechtelijke organisatie (gemeenschappelijke 

regeling) naar een privaatrechtelijke organisatie (stichting) wordt dat ook wel privatisering genoemd. Bij 

privatisering is de Wet Overgang van Onderneming niet van toepassing. Dit betekent dat niet van 

rechtswege alle verplichtingen rondom de medewerker overgaan op de stichting. Een aanstellingsbesluit 

is een eenzijdige handeling, een arbeidsovereenkomst bij een stichting vraagt om twee partijen die 

afspraken maken over hun arbeidsvoorwaarden. De privatisering brengt met zich mee dat er een 

ontslagbesluit moet volgen. De ambtenaar kan bezwaar maken tegen het ontslagbesluit bijvoorbeeld 

omdat zijn arbeidsvoorwaarden bij de stichting minder (zou kunnen) zijn.  

 
 

Stichting Het Warenhuis 2016 kan de voormalige Gevulei- werknemer min of meer hetzelfde 

salarispakket bieden als onder de Gevulei en zelfs aanbieden om ook rekening te houden met 

anciënniteit etc. Naar verwachting is de kans dat de werknemers bezwaar aantekenen tegen het 

ontslagbesluit minder groot, als de arbeidsvoorwaarden van de stichting zoveel mogelijk 

overeenkomen met de huidige arbeidsvoorwaarden bij de Gevulei. 
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4.2 Veranderende status personeel (stichting) 

De overgang van de 15-tal (vaste) medewerkers van de gemeenschappelijke regeling naar de stichting  

betekent evident een verandering in de huidige arbeidsvoorwaardenstatus. Opgemerkt dient te worden 

dat bestuurlijk reeds is aangegeven dat bij het veranderen van rechtsvorm de arbeidsvoorwaarden voor 

de vaste medewerkers zoveel mogelijk gelijk dienen te blijven. Dat vormt een belangrijk uitgangspunt. 

Hieronder worden de belangrijkste veranderingen aangegeven die bij de transitie naar een stichting van 

toepassing zijn: 

 Collectieve Arbeiden Overeenkomst (CAO) 

Bij het instellen van de stichting is het van belang welke CAO voor werknemers van toepassing wordt. De 

CAO Kringloopbranche zou qua werksfeer van toepassing kunnen zijn. Echter, deze CAO is op dit moment 

(najaar 2013) niet algemeen verbindend verklaard en derhalve géén vereiste om toe te passen. Dit wordt 

logischerwijs wel anders indien deze CAO in een later stadium alsnog algemeen verbindend wordt 

verklaard; dan is een werkgever in de kringloopbranche verplicht zich aan de arbeidsvoorwaarden,  zoals 

in deze CAO vermeld, te houden. Welke CAO of AVR door de stichting dient te worden gevolgd hangt af 

van verschillende factoren. Vanuit werkgeverspespectief zou in dit kader kunnen worden betoogd dat de 

CAO Kringloopbranche het beste van toepassing is. Immers, deze CAO is eenvoudiger en bevat minder 

bepalingen ten opzichte van de huidige AVR. Aan de andere kant kan worden betoogd dat het 

verstandiger is voor de stichting om aansluiting te zoeken bij de huidige AVR, omdat dit voor de minste 

weerstand zorgt bij de werknemers die mee over zullen gaan naar de stichting. Indien de stichting 

immers zou aansluiten bij de CAO Kringloopbranche, dan zullen de werknemers op veel punten 

bescherming verliezen of minder aanspraken hebben.   

 Pensioen 

Een belangrijk aspect in de huidige arbeidsvoorwaarden is het pensioen. Op dit moment zijn de 

medewerkers van Het Warenhuis aangesloten bij het ABP voor wat betreft hun pensioen. De vraag komt 

op wat de mogelijkheden voor de stichting Het Warenhuis 2016 hierin zijn? Ingevolge Artikel 2, 3e lid, 

onderdeel b, de Wet privatisering ABP kan bij de Minister een verzoek worden ingediend om als zgn. B3-

lichaam te worden aangemerkt op grond van de doelstelling en de financiële verhoudingen tot een of 

meerdere publiekrechtelijke lichamen. Wanneer de Minister dit verzoek toewijst, blijven de 

medewerkers verzekerd bij het ABP. Daarnaast is het mogelijk om bij het ABP een verzoek tot vrijwillige 

aansluiting in te dienen. Dit verzoek wordt gehonoreerd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo 

moet de organisatie voldoen aan de voorwaarden uit de Pensioenwet en de Statuten van het ABP en 

mag de organisatie niet verplicht zijn zich bij een andere bedrijfstak pensioenfonds aan te sluiten en kan 

bij toetreding een entreesom verschuldigd zijn. Ook kan mogelijk worden gevraagd om een 

bankgarantie.  Overigens zou aansluiting bij het ABP problemen kunnen opleveren indien de CAO van de 

Kringloopbranche uiteindelijk wel algemeen binden wordt verklaard. Op grond van Artikel 24 van deze 

CAO is de pensioenregeling verplicht van toepassing en derhalve ondergebracht bij Interpolis Pensioenen 

Utrecht.  
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Hoewel dit geen garanties biedt voor de toekomst leerde telefonisch onderhoud (september 2013) met 

de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland  dat er géén concrete plannen bestaan om deze CAO 

algemeen verbindend te laten verklaren. 

 Werkloosheidwet (WW) 

Het oprichten van een stichting heeft gevolgen voor de betaling van de WW-uitkering indien de 

werknemers werkloos worden. Een overheidswerkgever (zoals de Gevulei is) is eigenrisicodrager (kosten 

voor WW worden zelfstandig gedragen). Dit betekent dat het UWV op grond van artikel 79, eerste lid, 

van de WW de WW-uitkering van een werknemer die werkloos is geworden vanuit zijn dienstbetrekking 

bij de Gevulei op de Gevulei verhaalt. Als de werknemer werkloos is geworden vanuit zijn dienstverband 

bij de Gevulei, na enige tijd een nieuwe baan vindt en vervolgens uit deze nieuwe baan wederom 

werkloos wordt, dan kan de WW-uitkering nog steeds op de Gevulei worden verhaald als de werknemer 

niet 26 weken aaneengesloten bij de nieuwe werkgever heeft gewerkt. Als de Gevulei ophoudt te 

bestaan en wordt opgevolgd door een nieuwe overheidswerkgever (bijvoorbeeld een nieuwe 

gemeenschappelijke regeling) dan kan de WW-uitkering op de nieuwe overheidswerkgever worden 

verhaald. Let wel: Als de werknemer na het dienstverband bij de Gevulei niet werkloos wordt en binnen 

26 weken uitvalt bij de nieuwe werkgever, dan kan de WW-uitkering niet op de Gevulei worden 

verhaald. De Gevulei is alleen eigenrisicodrager voor werknemers die vanuit de dienstbetrekking bij de 

Gevulei werkloos worden. Een stichting is geen overheidswerkgever (en daarmee geen 

eigenrisicodrager), zodat de WW-uitkering van werknemers die vanuit hun dienstverband bij de stichting 

werkloos worden niet op de stichting kunnen worden verhaald. Met andere woorden: als de 

werknemers van de Gevulei direct na hun dienstbetrekking bij de Gevulei voor een stichting gaan werken 

(en derhalve niet werkloos worden vanuit hun dienstbetrekking bij de Gevulei) dan is de Gevulei voor 

hen geen eigenrisicodrager meer. De WW-uitkering kan derhalve niet op de Gevulei (noch op de 

stichting) worden verhaald. 
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5 Conclusies en besluitvorming 

Het Warenhuis heeft de afgelopen tijd in behoorlijk zwaar weer gezeten door het wegvallen van de 

vergoeding voor begeleiding bij re-integratietrajecten en de afbouw van de subsidies op de in- en 

doorstroombanen door de gemeente Leiden. Maar door forse ingrepen in de bedrijfsvoering en het 

aanboren van nieuwe activiteiten laten de cijfers -gelukkig- een stijgende en veelbelovende lijn zien. 

Daarnaast is er het gegeven dat Het Warenhuis wanneer de Gevulei eind 2015 ophoudt te bestaan, op 

eigen benen moet staan en een minimaal kostenneutrale exploitatie moet zien te realiseren. Om dit zo 

optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken is er voor Het Warenhuis een rechtsvorm nodig die de 

mogelijkheden biedt om commerciële activiteiten te ontplooien maar tevens voldoende (rechts-) 

zekerheid biedt ten aanzien van het huidige personeel en de maatschappelijke doelstellingen van het 

kringloopbedrijf Het Warenhuis. In de voorgaande hoofdstukken is de stichting als rechtsvorm voor de 

voortzetting van Het Warenhuis na beëindiging van de gemeenschappelijke regeling vuilverwerking 

Leiden e.o. uitgewerkt. Hierbij is aandacht gegeven aan de bestuurlijke, financiële en personele aspecten 

van de stichtingsvorm.  

 

5.1 Conclusie 

Met dit document wordt niet gepretendeerd volledig te zijn in de zoektocht naar de continuering van het 

kringloopbedrijf Het Warenhuis ná beëindiging van de gemeenschappelijke regeling op 31 december 

2015. Desalniettemin geeft het document wel een -doordachte- indicatie over de mogelijkheden die 

voorliggen na deze bewuste datum. De belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden zijn: 

 
 

 

 een stichting als rechtsvorm zou prima kunnen voldoen aan de gestelde bestuursopdracht 

om het huidige kringloopbedrijf Het Warenhuis te continueren ná beëindiging van de 

gemeenschappelijke regeling (eind 2015), doordat de stichting volledig aan het economisch 

verkeer kan deelnemen, behaalde winsten terugvloeien in de stichting en hiermee ten goede 

komen aan de vereiste milieu- en sociale doelstellingen en doordat deze rechtsvorm ruime 

potentie aan de deelnemende gemeenten biedt om te bepalen in welke mate men invloed 

wil hebben op de aansturing van die stichting en daarmee (eventuele) risico’s af te bakenen; 

 

 met een commerciële ondernemingslust waarbij economische bedrijfsprincipes en een 

strakke bedrijfsvoering essentieel zijn, toont de meerjarige exploitatiebegroting aan dat 

stichting Het Warenhuis 2016 een gezond bestaansrecht kent. De twee elementaire 

aandachtspunten daarbij zijn de succesvolle continuering (of verscherping) van lopende 

contracten en afspraken, naast de realisatie van de financieringsbegroting (ook: het 

startkapitaal); 

 

 met een stichting als rechtsvorm zal de arbeidsrechtelijke situatie van de 15 (vaste) 

medewerkers weliswaar wijzigen (eenzijdig aanstellingsbesluit versus arbeidsovereenkomst) 

maar de stichting heeft de regie of dit substantieel plaatsvindt of niet.  
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Doordat de CAO Kringloopbranche (momenteel) niet algemeen verbindend is, behoeven de 

bepalingen uit deze CAO niet te worden toegepast; de stichting kan deze medewerkers 

derhalve een identiek salarispakket bieden als onder de Gevulei, waarmee het aantal 

bezwaren tegen het ontslagbesluit naar verwachting  nihil zal zijn. Tevens biedt de stichting 

een mogelijkheid tot aansluiting bij het ABP- pensioenfonds en is de stichting -in 

tegenstelling tot de Gevulei- géén eigenrisicodrager in de zin van de WW- uitkering. 
 

  

 

5.2 Besluitvorming 

Met enthousiasme heeft de directie Gevulei getracht een onderbouwd document te realiseren waarin de 

meest voorname aspecten bij de ‘doorstart’ van het huidige kringloopbedrijf Het Warenhuis zijn 

behandeld. Met dit document geeft de directie Gevulei het advies af hoe het voortbestaan van Het 

Warenhuis het best gecontinueerd kan worden.  

 

Het is nú aan de gemeenten om hierover een besluit te nemen… 


