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Voorwoord 
 
Op 31 maart 2018 lazen we op de voorpagina’s van alle landelijke en noordelijke dagbladen dat er in 2030 
gestopt wordt met de winning van aardgas uit het Groninger veld. Minister Wiebes van Economische Zaken had 
dit vergaande besluit een dag ervoor bekend gemaakt. Voor de RENDO-Groep (hierna: RENDO) is dit een besluit 
met grote consequenties. We distribueren naast elektriciteit, warmte en data vooral fossiel gas uit Groningen. 
Toch kunnen we ons goed vinden in het besluit van de minister. De energietransitie van fossiele – naar 
duurzame brandstoffen is in alle opzichten een must. RENDO hoeft ook niet bij de pakken neer te zitten door het 
besluit van de minister. Integendeel, de energietransitie biedt in ons werkgebied in Zuid Drenthe en Noord 
Overijssel volop kansen. Medio april 2018 zijn Raad van Commissarissen, Directie en Managementteam van 
RENDO in een tweedaagse sessie bijeen gekomen om zich te buigen over een nieuwe missie, visie en strategie 
tot 2030. Onze nieuwe missie is dat we in 2030 nog slechts duurzame gassen willen distribueren en geen fossiele 
gassen. We gaan er van uit dat er ook in 2030 nog (duurzame) gassen nodig zijn voor de verwarming (visie). Onze 
strategie is om de komende jaren binnen innovatieve samenwerkingsverbanden deze missie verder uit te 
werken. We willen dit oppakken met onze aandeelhoudende gemeenten, producenten en leveranciers. De 
voorbereidingen zijn in 2018 gestart, in 2019 werken we dit verder uit. In de tweede helft van 2018 hebben we 
de haalbaarheid van onze ambitie laten onderzoeken: het is mogelijk om in 2030 in ons werkgebied alle fossiele 
gassen te hebben vervangen door duurzame gassen. Eind juni 2018 hebben de aandeelhouders van RENDO de 
nieuwe missie, visie en strategie onderschreven. 
 
Naast de overgang naar duurzame gassen hebben we in 2018 nog een aantal speerpunten geformuleerd. Deze 
speerpunten worden opgepakt door de vier bedrijven binnen de RENDO Holding: netbeheerder RENDO, N-TRA 
voor de energietransitie, Enavi voor commerciële producten & diensten en RE-NET voor de aanleg en het beheer 
van glasvezelnetwerken. Allereerst moeten we zorgen dat onze elektriciteitsnetten op orde blijven om de 
energietransitie aan te kunnen. Vooral in de gemeente Hoogeveen zijn er veel aanvragen voor zonneparken. Het 
aantal aanvragen voor zonneparken overstijgt 10x het daadwerkelijk afgenomen vermogen in deze gemeente. 
Knelpunten zitten niet in het RENDO net als wel in het net van een bovenliggende netbeheerder. Enavi heeft in 
2018 een meerjarenplan gepresenteerd dat perspectief biedt voor de komende jaren. N-TRA is inmiddels in de 
negen aandeelhoudende gemeenten volop aan de slag met de voorbereiding van de energietransitie. We zijn 
betrokken bij de voorbereiding van de Regionale Energie Strategie (RES) in West-Overijssel en in Drenthe. In 
2021 moeten gemeenten aangeven hoe de warmtevoorziening er per wijk en dorp uit gaat zien. RENDO 
ondersteunt ze hierbij volop. 
 
Enkele jaren geleden zijn we gestart met de aanleg van glasvezelnetwerken. Inmiddels zijn we (RE-NET) in 12 
gemeenten in Drenthe en Overijssel betrokken bij de aanleg en het beheer van glasvezelnetwerken. Samen met 
onze partners hebben we een groeistrategie naar 80.000 tot 100.000 aansluitingen geformuleerd. In 2018 
werden succesvol zogenaamde vraagbundelingen voor de aanleg van glasvezel afgerond in de gemeente 
Hoogeveen en in Noordoost Drenthe. Zowel voor de energietransitie als voor glasvezelinitiatieven geldt dat we 
op maat per gemeente kunnen handelen en dat we als N-TRA en RE-NET goed in staat zijn om 
bewonersinitiatieven te faciliteren.  
 
In 2018 hebben we een resultaat begroot van EUR 9,4 miljoen. Het daadwerkelijke resultaat is uitgekomen op 
EUR 10,0 miljoen. 
 
Eddy Veenstra,  
Algemeen Directeur N.V. RENDO Holding  
 
16 april 2019 
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Over de RENDO-groep 
 
N.V. RENDO Holding 
Is de moedermaatschappij van de verschillende vennootschappen. De statutaire directievoering over alle 
vennootschappen wordt verricht door de directie van deze vennootschap. Deze vennootschap is ook eigenaar 
van enkele gebouwen en terreinen (bijvoorbeeld kantoor in Meppel). 
 
RENDO Beheer B.V. 
RENDO Beheer B.V. verzorgt diverse stafdiensten voor de N.V. RENDO Holding en haar bedrijfsonderdelen. De 
afdelingen Human Resource Management, Facilitaire Zaken, PR & communicatie, Financiële Economische 
Administratie, ICT en Controlling & Regulering. 
 
N.V. RENDO 
Is eigenaar van de gebouwen, terreinen, elektriciteitsnetten en gasnetten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. 
N.V. RENDO is de volwaardige netbeheerder binnen de groep. 
 
N-TRA B.V. 
N-TRA B.V. is onafhankelijk adviseur op het gebied van het versnellen van de energietransitie. 
 
Enavi B.V. 
Enavi B.V. is de beheerder van meetinrichtingen grootverbruik, aannemer van openbare verlichting en 
verkeersregelinstallaties. Tevens worden commerciële aanverwante diensten vanuit dit bedrijfsonderdeel 
geëxploiteerd. 
 
RE-NET B.V. 
RE-NET B.V. neemt gezamenlijk met derden (waaronder gemeenten) of zelfstandig deel in diverse warmte en 
glasvezel projecten. 
 
RE-NET Hoogeveen B.V. 
RE-NET Hoogeveen B.V. is eigenaar van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Hoogeveen. 
 
RENDO Duurzaam B.V. 
Dit is een slapende vennootschap. 
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Missie en Visie 
 
RENDO, regionaal netwerkbedrijf met een duurzaam karakter  
RENDO is een regionaal netwerkbedrijf, verantwoordelijk voor een adequate distributie van gas en elektriciteit in 
Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO streeft er naar om haar huidige sterke positie als netbeheerder en 
netwerkbedrijf (aardgas, groen gas, elektriciteit, data en warmte) voortdurend te verbeteren. RENDO wil als 
netwerkbedrijf actief zijn bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en de 
transitie naar een duurzame energievoorziening. De nabijheid van het eigen betrouwbare en veilige 
energienetwerk is steeds het vertrekpunt. Daarnaast wil RENDO een maatschappelijk verantwoordelijke rol 
innemen voor haar stakeholders als het gaat om duurzaamheid en energietransitie in de regio.  
 
Belangrijke bedrijfswaarden zijn naast een veilig, kwalitatief hoogstaand, betrouwbaar en betaalbaar 
energienetwerk: klantgerichtheid, flexibiliteit en duurzaam ondernemen. De nadruk van de activiteiten ligt 
binnen het RENDO energienetwerkgebied. 
 
De overige activiteiten van RENDO zijn gerelateerd aan verantwoorde verduurzaming van de regio en een 
toegevoegde waarde voor haar aandeelhouders in de regio waarbinnen zij opereert. Alle activiteiten zijn 
infrastructureel gerelateerd.  
 
RENDO kent drie belangrijke stakeholders te weten: 
- Klanten/publiek 
- Personeel 
- Aandeelhouders 
 
Voor klanten/publiek biedt RENDO: 
- Een veilig, betrouwbaar en efficiënt energienet. 
- Goede dienstverlening tegen relatief lage kosten. 
- Aantrekkelijke (duurzame) producten en diensten voor de vrije markt. 
 
Voor personeel is RENDO: 
- Een goede werkgever voor betrokken werknemers, die handelt op basis van respect en wederzijdse 

verantwoordelijkheid. 
- Een werkgever met een goed werkklimaat. 
 
Voor aandeelhouders is RENDO: 
- Een goed georganiseerd en transparant bedrijf. 
- Een bedrijf dat steeds in brede zin een positieve waardeontwikkeling realiseert. 
- Een bedrijf met groei en met aantrekkelijke rendementen. 
- Een bedrijf met een laag risicoprofiel. 
- Een bedrijf met een positieve uitstraling in haar directe omgeving. 
- Een duurzame ondernemer. 
 
“10 puntenplan” 2016 – 2020 (strategie) 
In december 2015 is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de strategie van RENDO voor de komende 
vijf jaar vastgesteld. De strategie is verwoord in een “10 puntenplan”: 
 
1. RENDO als excellente netbeheerder. RENDO wil haar kerntaken goed uitvoeren en o.a. in de top 3 zitten 

van de ratio’s van ACM (vergelijking tussen netbeheerders in Nederland). 
2. RENDO als zelfstandige netbeheerder. De komende vijf jaar wil RENDO bewijzen dat er binnen de 

energietransitie ruimte is voor een kleine adequate netbeheerder. 
3. RENDO is werkzaam in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Het werkgebied betreft in eerste instantie de 

negen aandeelhoudende gemeenten van RENDO.  
4. RENDO wil het aantal elektriciteitsaansluitingen binnen haar bestand vergroten. 
5. RENDO wil lokale- en regionale initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid 

binnen haar werkgebied goed blijven ondersteunen. 
6. RENDO is partner van haar aandeelhoudende gemeenten. 
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7. RENDO sluit met al haar aandeelhoudende gemeenten een convenant (op maat). 
8. RENDO richt zich op infrastructuur (gas, elektriciteit, warmte en glasvezel). 
9. RENDO wil haar innovatiekracht vergroten. 
10. RENDO is en blijft financieel gezond. 
 
In 2018 hebben we onze missie, visie en strategie aangescherpt en geactualiseerd. Het “10 puntenplan” blijft 
uitgangspunt, maar we hebben hier het volgende aan toegevoegd: 
• In 2030 wil RENDO nog slechts duurzame gassen distribueren. Een belangrijke keuze ingegeven door 

het besluit van de minister om in 2030 te stoppen met gaswinning uit het Groninger veld. We zien volop 
mogelijkheden om al het fossiele gas in onze regio te vervangen door duurzame gassen. In 2018 
stroomde er 3% groen gas door onze netten, in 2019 loopt dit op naar 9% en binnen enkele jaren naar 
ruim 20%. Uit het onderzoek naar de haalbaarheid van onze ambitie, blijkt dat het reëel is om in 2030 
volledig over te stappen naar duurzame gassen. Extra productie in onze regio en energiebesparing zijn 
dan belangrijke pijlers. Met gemeenten, producenten en leveranciers werken we aan innovatieve 
samenwerkingsverbanden om de ambitie te verwezenlijken. Hergebruik van de bestaande 
gasinfrastructuur (kwalitatief op orde) betekent voor veel inwoners van ons werkgebied de laagste 
woonlasten / investering in huis, als het gaat om de energietransitie.  

• Onze E-netten moeten op orde blijven om de energietransitie aan te kunnen. 
• Het beheer en de aanleg van glasvezelnetwerken wordt een belangrijke nieuwe poot binnen RENDO. 

We willen binnen vijf jaar doorgegroeid zijn naar 80.000 tot 100.000 aansluitingen. Intern worden 
medewerkers opgeleid om glasvezelwerkzaamheden op te pakken. 

 
Op bovengenoemde “10 punten” is voortgang geboekt. We werken steeds nauwer samen met onze 
aandeelhoudende gemeenten en zijn in staat om zowel op het gebied van de energietransitie als 
glasvezelnetwerken initiatieven van onderop te faciliteren. Onze schaal maakt dit volop mogelijk. Vanaf 2019 zijn 
we voor gecombineerde gas- en elektriciteitstarieven de goedkoopste netbeheerder van Nederland. Efficiency-
voordelen worden niet alleen door opschaling bereikt.  
 
De aangescherpte en geactualiseerde missie, visie en strategie is op 29 juni 2018 aan de aandeelhouders 
gepresenteerd en wordt door hen onderschreven. 
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Jaaroverzicht 
 
 
 

8 januari: het wagenpark van RENDO is 
uitgebreid met de eerste groen gas auto 

 
23 januari: SodM bezoekt N.V. RENDO voor de 

eerste inspectie op slimme gasmeters 
 

1 maart: N.V. RENDO start met de 
grootschalige aanbieding van slimme meters 

in gemeente Hoogeveen 
 

21 maart: N-TRA, Cogas en Enpuls tekenen 
een samenwerkingsconvenant om samen te 

werken aan de energietransitie in de provincie 
Overijssel 

 

 
 
3 april: de Eerste Kamer heeft wetsvoorstel vet 
(voortgang energietransitie) aangenomen 
 
8 mei: RE-NET Hoogeveen gaat glasvezel 
aanleggen in de buitengebieden van de 
Veendorpen 
 
28 mei: de eerste schep in de grond voor 
aanleg van glasvezel door de joint venture 
RENDO buitenaf in de Kop van Overijssel 

 
15 juni: RE-NET Hoogeveen heeft het eerste 
POP station geplaatst voor het 
glasvezelnetwerk in het buitengebied van de 
gemeente Hoogeveen 

 
29 juni: RENDO presenteert tijdens een 
bijzondere aandeelhoudersvergadering haar 

nieuwe ambitie: in 2030 nog slechts 
duurzame gassen distribueren 

 

 
 

7-8 november: RENDO is 
aanwezig op de onderwijsbeurs 

in Zwolle om jongeren 
enthousiast te maken voor een baan in 

de energietechniek 
 

23 november: de nieuwe tarieven van N.V. 
RENDO zijn bekend; transporttarieven in 2019 

fors verlaagd 
 

28 november: het onderhandelingsresultaat 
voor de cao Netwerkbedrijven 2018-2021 is 

bereikt 
 

6 december: de RvC stelt de begroting 2019 
vast. Het investeringsprogramma is 

vastgesteld op circa 17 miljoen. 
 

6 december: RVO lanceert de brochure 
‘Groen gas voor energiecoöperaties’ waaraan 

N-TRA een grote bijdrage heeft geleverd 
 

 
 
1 juli: de gasaansluitplicht is 
komen te vervallen. Nieuwbouw 
woningen mogen niet meer op 

het gasnet worden aangesloten tenzij de 
gemeente anders besluit 

 
5 juli: RE-NET Hoogeveen en de provincie 
Drenthe hebben de overeenkomst voor een 
geldlening van maximaal 4 miljoen getekend 
 
10 juli: N.V. RENDO heeft de akkoordverklaring 
ontvangen voor het aansluiten van het eerste 
grote zonnepark van 30 MVA in het netgebied 
 
28 september: afronding van de inhouse 
training USM. Eind 2018 heeft de afdeling ICT 
haar dienstverlening conform deze service 
managementmethode ingericht. 
 
 
 

 

Q1      Q2 

2018 

Q4      Q3 
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105.813 aansluitingen (+189) 
 

Uitvalduur 26,6 seconde (2017: 31,7 sec.) 
 

Aanrijtijd 35,8 minuten (2017: 33,9 min.) 
 

63% slimme meter (+16%) 
 

3.493 km leidingnetwerk (+1 km) 
 
269 miljoen m3 getransporteerd (-7) 
 

7,4 miljoen m3 groen gas getransporteerd   
(-0,1) 

 
 

 
33.120 aansluitingen (+136) 

 
Uitvalduur MS 9,15 minuten 

(2017: 0,01 min.) 
 

Uitvalduur LS 4,6 minuten (2017: 2,41 min.) 
 

57% slimme meter (+11%) 
 

 

880 km kabelnetwerk (-4 km) 
 

301 miljoen kWh 
getransporteerd (-9) 

 
19.886 kWp opgesteld vermogen PV 
(+6.749) 
 
 

 

 
128 medewerkers (+5) 

 
20,8% vrouwelijke medewerkers (+2,4%) 

 
117,72 fte (+4,08) 

 

 
Gemiddelde leeftijd 47,92 (-0,37) 
 
3,93% ziekteverzuim (-0,24%) 
 
1 verzuimincident (0) 

 

 
 
 
 

Gas 

 

Elektriciteit 
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N.V. RENDO Holding 
 
N.V. RENDO Holding is de moedermaatschappij van 
de RENDO-Groep. 
 
Financiële ontwikkelingen 
Financieel resultaat 
De RENDO-Groep heeft in 2018 een netto financieel 
resultaat behaald van € 10,0 miljoen. Begroot was 
een netto resultaat na belastingen van € 9,4 
miljoen. De positieve afwijking heeft te maken met 
het saldo van bijzondere baten en lasten en een 
beter resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering. De 
belangrijkste baten en lasten zijn: 
• Hogere overige bedrijfsopbrengsten, resulterende 
in een hogere bate van € 0,69 miljoen 
• Lagere afschrijvingskosten, resulterende in lagere 
kosten van € 0,40 miljoen 
Bovenstaande wordt in de jaarrekening verder 
toegelicht. 
 
Ontwikkeling solvabiliteit 
ACM ziet erop toe dat N.V. RENDO een minimale 
solvabiliteit heeft van 
30%. Hier voldoen zowel 
N.V. RENDO als N.V. 
RENDO Holding aan. De 
solvabiliteit ontwikkelde 
zich in 2018 naar 47% 
respectievelijk 50%. 
 
Kasstromen 
In de jaarrekening is een 
kasstroomoverzicht 
opgenomen. 
 
Liquiditeit & financieringsbehoefte 
De liquiditeitsprognose wordt maandelijks 
bijgewerkt. Financierings- en renterisico’s zijn 
gereduceerd. RENDO streeft naar een 
evenwichtigere opbouw van haar leningen-
portefeuille. In 2018 is één lening geherfinancierd. 
De renteontwikkeling voor deze lening werd 
gemonitord binnen een bandbreedte. Wanneer de 
rente zich buiten een vooraf gekozen bandbreedte 
beweegt, kan de herfinanciering op korte termijn 
met een Forward rente plaatsvinden. Dit is 
gebeurd. In 2018 was er, naast herfinanciering van 
de bestaande lening, slechts een beperkte behoefte 
aan aanvullende financiering. Dit is ingevuld met 
een  flexibele voorfinanciering. Voor 
glasvezelprojecten zal in 2019 separate financiering 
worden aangetrokken.  
 
Financiële instrumenten 
Ter afdekking van renterisico’s is RENDO in het 
verleden een tweetal renteswaps aangegaan. Eén is 

reeds geëindigd, de andere zal in 2019 eindigen. De 
variabele rente wordt geswapt tegen een vaste 
rente. Dit derivaat dekt het risico op eventuele 
toekomstige rentestijgingen af. Op dit moment 
heeft de swap een negatieve waarde welke in een 
voorziening tot uitdrukking is gebracht. Tegen het 
einde van de looptijd loopt de waarde van de swap 
naar nihil. RENDO voert een defensief financieel 
beleid en heeft geen speculatieve derivatenposities. 
De huidige instrumenten dienen alleen ter 
afdekking van renterisico’s op de aangetrokken 
leningen. Het al dan niet in de toekomst aangaan 
van soortgelijke instrumenten is onderdeel van het 
treasurybeleid. In 2016 is een herzien 
Treasurystatuut vastgesteld. Het gebruik van swaps 
is hierin uitgesloten. 
 
Risicomanagement 
Risicomanagement is vanaf 2016 opgenomen in het 
kwartaalbericht. In de eerste vergadering van 2017 
is in de Auditcommissie afgesproken om de 
commissie om te vormen naar een Audit & Risk 
commissie. Risicomanagement is in 2017 

fundamenteel verbeterd. 
Risicobeheersing heeft 
ook betrekking op 
projecten glasvezel en op 
projecten 
energietransitie. Aan 
ieder individueel project 
gaat een grondig 
businessplan vooraf, dat 
ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de Raad 
van Commissarissen. De 

belangrijkste risico’s voor RENDO in 2018 zijn: 
veiligheid, toekomst warmtevoorziening, ICT/data, 
positie aandeelhouders en investeren in niet 
gereguleerde activiteiten. 
 
Veiligheid voor het personeel en de omgeving staat 
voorop. In haar Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 
(KCD) heeft N.V. RENDO uitgebreid verantwoord op 
welke wijze veiligheid en risicomanagement als 
rode draad door de organisatie loopt bij de 
uitvoering van haar werkzaamheden. 
 
Bij de toekomst van de warmtevoorziening vormt 
het uitfaseren van het aardgas een groot risico voor 
N.V. RENDO. Inspelen op de energietransitie is één 
van de drie speerpunten van RENDO. 
 
Ontwikkelingen op het terrein van ICT volgen elkaar 
snel op, ICT en data krijgen een steeds 
prominentere rol binnen RENDO. Risico-
management en risicobeheersing in deze worden 
steeds belangrijker. ICT ontwikkelt zich van een 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



 

  12 

facilitaire afdeling naar het hart van de organisatie. 
Dit vergt extra aandacht van de organisatie. Eind 
2018 is het management versterkt met een ICT 
manager. 
 
RENDO is afhankelijk van haar aandeelhouders. Als 
klein netwerkbedrijf voegt RENDO waarde toe voor 
haar aandeelhouders door bijvoorbeeld 
duurzaamheidsconvenanten aan te gaan en 
glasvezel te ontsluiten in witte gebieden. 
 
Investeringen in niet gereguleerde activiteiten 
vormen een potentieel risico. Nieuwe investeringen 
worden op basis van een gedegen businesscase 
beoordeeld alvorens besluitvorming plaatsvindt.  
 
Juridische procedures 
De totale schade van fraude van een aantal jaren 
geleden behelst ca. € 38 miljoen. Dit concentreert 
zich enerzijds rondom de centrale in Steenwijk (€ 
30 miljoen) en anderzijds heeft dit te maken met de 
verkoop van het leveringsbedrijf (€ 8 miljoen). 
RENDO zet alles op alles om zoveel mogelijk van dit 
geld terug te krijgen. De rechtbank Noord-
Nederland heeft eind maart 2019 in de civiele 
procedures de voormalige directie aansprakelijk 
gesteld voor de geleden schade, de hoogte van het 
schadebedrag zal nog moeten worden vastgesteld. 
De negatieve financiële gevolgen zijn de afgelopen 
jaren reeds in de jaarrekening verwerkt. 
 
Organisatorische ontwikkelingen 
Sociaal beleid 
RENDO is volop in ontwikkeling. Functies 
veranderen en nieuwe functies ontstaan. Hier biedt 
RENDO kansen. Als werkgever is RENDO een solide 
werkgever met een goede werksfeer. De 
ontwikkelingen blijven zich op een hoog tempo 
opvolgen. Dit betekent veel voor de organisatie en 
haar medewerkers. Het vraagt om gemotiveerde 
medewerkers met ontwikkelvermogen. 
Tegelijkertijd is er een toenemende uitdaging 
gekwalificeerd personeel te werven en deze voor 
langere tijd aan RENDO te binden. In 2018 heeft 
RENDO net zoals in 2017 te maken gehad met een 
hoog aantal vacatures. Belangrijkste oorzaak betreft 
de nieuwe ontwikkelingen van de 
bedrijfsonderdelen, maar zeker ook door het 
(natuurlijk) verloop bij een aantal afdelingen. Dit 
blijft ook de komende tijd een belangrijk 
aandachtspunt voor RENDO. 
 
Formatie 
In 2018 is het totale personeelsbestand met 
ongeveer 3% gegroeid. Met name het verder 
uitrollen van de nieuwe bedrijfsactiviteiten, maar 
ook het starten van de professionaliseringslag op 

ICT-gebied is hier de oorzaak van. Door 
toenemende wet- en regelgeving was RENDO 
tevens genoodzaakt om extra capaciteit voor deze 
werkzaamheden vrij te maken. Een derde reden 
van de groei is dat er een beleid is ingezet om jong 
technisch personeel vervroegd aan te nemen en 
gedeeltelijk binnen de eigen organisatie op te 
leiden. Bij alle contractvormen is deze groei terug 
te zien. Het afgelopen jaar zijn er 20 vacatures 
vervuld. De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren 
duidelijk in beweging gekomen, deze trend heeft 
zich verder voortgezet, dit heeft consequenties 
voor de wijze van werven. Er is op innovatieve wijze 
gewerkt om vacature te vervullen. Alternatieve 
wervingsmethoden zijn aangegrepen. Ook in 
arbeidsvoorwaardelijke zin is hierop ingespeeld om 
de kandidaten een aantrekkelijk aanbod te kunnen 
doen. Deze ontwikkeling zal zich onverminderd 
voortzetten. Het aandeel vrouwen blijft laag, 
overigens bevindt RENDO zich binnen de sector op 
het gemiddelde. De gemiddelde leeftijd is in 2018 
licht gedaald. De uitstroom van oudere werknemers 
en het aandeel van de jonge instroom heeft de 
gemiddelde leeftijd licht kunnen beïnvloeden. 
 
Duurzame inzetbaarheid 
Zoals ook landelijk geconstateerd blijft vergrijzing 
een aspect dat aandacht behoeft. In 2018 is het 
beleid aangaande duurzame inzetbaarheid van 
kracht gegaan. Het beschikbaar gestelde budget is 
door ruim 50% van de medewerkers inmiddels 
(deels) ingezet om zijn/haar duurzame 
inzetbaarheid te vergroten. In samenwerking met 
leidinggevenden is gesproken over extra 
maatregelen voor bepaalde doelgroepen om fit en 
vitaal de loopbaan goed te doorlopen. Bij enkele 
afdelingen (15%) heeft dit geresulteerd in extra 
maatregelen. De groep van technisch personeel 
heeft hierbij de uitdrukkelijke aandacht, maar ook 
andere afdelingen worden zeker in dit traject 
betrokken. 
 
Opleiding en ontwikkeling 
Als lerende organisatie is RENDO continu in 
ontwikkeling. Een cyclus van continu leren en 
bijstellen hoort bij een excellerende organisatie. Dit 
vraagt van de medewerkers een bepaalde instelling 
in het dagelijkse werk. Tools worden hiervoor 
aangeboden om naast specifieke separate 
cursussen/opleidingen ook andere vormen van het 
“leren” mogelijk te maken. “Training on the Job” is 
hier een voorbeeld van.  
De toenemende krapte in combinatie met de 
eerder geschetste vergijzing heeft tot gevolg gehad 
dat het opleiden van technisch personeel binnen 
RENDO nog prominenter de aandacht heeft 
gekregen. Er is een structurele monitoring van de 
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verwachte verloop van personeel de komende 
jaren. Verschillende varianten van werken/leren 
worden toegepast, naast de werving van direct 
gekwalificeerd personeel. Deze variabele insteek 
draagt bij aan het tijdig voorzien in technisch 
personeel. Ook de vorm van een “interne 
kweekvijver” werpt zijn vruchten af. 
 
Vanuit met name het arbobeleid zijn onder andere 
de opleidingen BHV, VCA, eerste levensreddende 
handelingen en “omgaan met emoties van de klant” 
groepsgewijs gevolgd. Er zijn meerdere individuele 
opleidingstrajecten gestart in het kader van 
mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Er zijn 
herhalingsopleidingen voor elektriciteit en gas (BEI 
en VIAG) gevolgd. Deze zijn gericht op een uniforme 
regelgeving op het gebied van veilige 
bedrijfsvoering. 
 
Vitaliteit 
In de huidige samenleving wordt het vitaal zijn 
steeds belangrijker. Er wordt veel van de mens 
verwacht, privé maar ook zakelijk. Werknemers 
moeten tegenwoordig bijvoorbeeld langer 
doorwerken. Om hier goed mee om te kunnen 
gaan, is de fysieke en mentale gezondheid van 
belang. Ook voor RENDO ligt hier een taak, namelijk 
die van goed werkgeverschap. Enerzijds hebben 
medewerkers hierin zelf mogelijkheden om hun 
behoeften hieromtrent aan te geven. Anderzijds zal 
ook de leidinggevende pro-actief moeten 
anticiperen. Het verbeteren van de leefstijl, inzicht 
krijgen in de fysieke gesteldheid en gezondheid 
leidt tot een betere vitaliteit van de medewerkers 
en daarmee verbetert de duurzame inzetbaarheid 
voor de organisatie. Een ergonomisch 
verantwoorde werkplek is één aspect. Het 
afgelopen jaar is hierin geïnvesteerd  door 
meerdere werkplekken als zit/sta-werkplekken in te 
richten. Ook is er meer meubilair op maat 
toegepast in specifieke situaties. Er is een eerste 
aanzet gemaakt om een programma gericht op de 
vitaliteit voor te bereiden, waar een te organiseren 
PMO (Periodiek Medisch onderzoek) deel van uit 
maakt. RENDO wil haar medewerkers bewust 
maken van de verschillende facetten hieromtrent 
en daar waar mogelijk handvaten bieden. 
 
Veiligheid werknemers (veilig werken) 
In 2018 heeft zich één verzuimincident voorgedaan 
nadat een medewerker tijdens uitvoering van de 
werkzaamheden is gestruikeld over een losse 
stoeptegel. De Injury Frequency is een indicator 
voor veilig werken en wordt berekend op basis van 
het aantal verzuimongevallen maal 1 miljoen 
gedeeld door het aantal gewerkte uren. Deze is 5,8 
voor de RENDO-Groep en 8,7 voor N.V. RENDO. 

RENDO zal blijven streven naar verbetering van de 
veiligheid op basis van signalen die voortkomen uit 
werkplekinspecties, audits en meldingen van 
gevaarlijke handelingen, activiteiten of situaties. De 
herhalingsaudits voor de certificering kwaliteit en 
veiligheid volgens ISO 9001, VCA en NTA 8120 zijn 
met goed gevolg afgerond. Opleidingen en 
instructies ten aanzien van veiligheid spelen als 
beheersmaatregel een belangrijke rol. 
 
Veiligheid netten (externe veiligheid) 
De externe veiligheid betreft de intrinsieke 
veiligheid van de netten voor de omgeving. Naast 
het veilig werken heeft de veiligheid van de 
energienetten continue aandacht, waarbij 
maatregelen worden vastgesteld op basis van risico 
inschatting. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is als tweede opeenvolgende jaar 
hoger dan wat bij RENDO gebruikelijk is, namelijk 
4%. Met name door een aantal ziektesituaties 
binnen het personeelsbestand die niet 
beïnvloedbaar zijn, is de stijging te verklaren. 
Vergrijzing in combinatie met de fysieke belasting is 
een aspect dat in bepaalde gevallen meeweegt in 
het verzuim. Voor een belangrijk deel is het verzuim 
enigszins geremd door variabel in te spelen op de 
zogenaamde “restcapaciteit” bij deze groep. De 
meldingsfrequentie is nagenoeg gelijk ten opzichte 
van 2017. Net zoals in 2017 is het aantal 
kortdurende gevallen ten opzichte van andere 
kwartalen in Q1 vrij hoog geweest, belangrijkste 
oorzaak hiervan is te relateren is aan de 
zogenaamde “griepgolf”. 
 
Evenwichtige verdeling tussen man en vrouw 
In een technisch bedrijf is het percentage 
mannelijke collega’s over het algemeen groot. Bij 
RENDO is 21% van het totale personeelsbestand 
vrouw. Landelijk betreft dit percentage 20%. Daar 
waar mogelijk wordt er gestimuleerd om dit 
aandeel te verhogen.  
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
RENDO staat als privaat bedrijf met publieke 
aandeelhouders middenin de maatschappij en 
heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) hoog in het vaandel. Dit uit zich op een 
aantal terreinen. Allereerst geven we op het gebied 
van de arbeidsmarkt invulling aan MVO. We werken 
samen met een werkvoorzieningschap en binnen 
ons bedrijf zijn meerdere mensen werkzaam, die 
een duwtje in de rug op de arbeidsmarkt nodig 
hebben. MVO laten we ook zien als het om 
veiligheid gaat. Onze veiligheidseisen hebben zowel 
betrekking op veilig werken als op een veilige 
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omgeving. Tevens vult RENDO een pro actieve rol in 
bij de energietransitie in Zuid Drenthe en Noord 
Overijssel. We hebben een grote 
verantwoordelijkheid als het gaat om een 
duurzame samenleving en een dito 
energievoorziening. 
 
Energietransitie 
RENDO is vanuit meerdere invalshoeken betrokken 
bij de energietransitie. De energiestromen op de 
netwerken van N.V. RENDO verschuiven van 
afname naar opwek. De invoeding van duurzaam 
opgewekte elektriciteit en groen gas spelen een 
steeds grotere rol. N.V. RENDO streeft ernaar om 
het aardgas in haar netwerk zoveel mogelijk te 
laten verdringen door alternatieve gassen. RENDO 
maakt zich sterk om de invoeding van groen gas 
zoveel mogelijk te faciliteren in haar netwerk. 
Daarnaast is RENDO aangehaakt bij landelijke 
initiatieven die onderzoek doen naar de 
mogelijkheden om waterstof te transporteren in 
gasnetten. Ook wordt onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van een waterstofnetwerk in een 
nieuwbouwwijk in de gemeente Hoogeveen. N-TRA 
richt zich ondermeer op duurzame 
gebiedsontwikkeling door duurzaamheids-
convenanten af te sluiten en de ontwikkeling van 
een model om te komen tot de optimale duurzame 
energiemix.

Wet voortgang energietransitie (vet) 
Op 3 april 2018 heeft de Eerste Kamer wetsvoorstel 
vet aangenomen, hiermee zijn diverse wijzigingen 
in de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 
doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben impact op 
de gehele RENDO-Groep. Zo heeft de bepaling dat 
de netbeheerder alleen de aan haar toegekende 
wettelijke taken mag uitvoeren grote gevolgen 
aangezien het voltallige personeel van de groep 
formeel in dienst is bij de netbeheerder N.V. 
RENDO. In 2019 zal hiervoor een 
organisatiewijziging moeten worden doorgevoerd. 
Daarnaast zijn de toegestane werkzaamheden voor 
de andere bedrijven binnen het netwerkbedrijf 
strikter beschreven; de RENDO-Groep dient zich te 
richten op infrastructurele activiteiten. 
Veranderingen zoals het vervallen van de 
gasaansluitplicht voor kleinverbruik (per 1-7-2018), 
het reguleren van de gasaansluiting grootverbruik 
(per 1-1-2020) en de verantwoordelijkheid voor het 
inkopen van de netverliezen gas (per 1-1-2020) 
hebben gevolgen voor N.V. RENDO. 
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RENDO Beheer B.V. 
 
RENDO Beheer B.V. verleent diverse stafdiensten 
aan de verschillende entiteiten binnen de RENDO-
Groep. Het gaat om de afdelingen Algemene Zaken 
(AZ), waaronder Human Resource Management 
(HRM), Facilitaire Zaken (FZ), PR & communicatie, 
Financiële Economische Administratie (FEA), ICT en 
Controlling & Regulering (C&R). 
 
Vacatures 
Het aantal vacatures bij RENDO is relatief hoog te 
noemen. Niet alleen door groei van bepaalde 
afdelingen/bedrijfsonderdelen maar ook door 
uitstroom waren er in 2018 een aanzienlijk aantal 
vacatures in te vullen. Dit aantal (20) ligt weliswaar 
iets onder het aantal van 2017, echter het betreft 
hier 16 % van het gemiddelde personeelsbestand in 
2018. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt 
en de groeiende economie blijven vragen om extra 
inspanningen bij werving en selectie. 
Ontwikkelingen in de personeelsformatie en –
kosten zijn regelmatig onderwerp van gesprek 
tussen RvC en directie. 
 
Communicatie 
Communicatie en Public 
relations worden voor 
RENDO in toenemende 
mate belangrijk.  
Er zijn stappen gemaakt 
voor het professionaliseren 
van het algehele 
communicatiebeleid. Met 
name het gebruik van 
social media is meer betrokken in de algehele 
communicatie naar stakeholders en overige 
externen. De opgestarte glasvezel projecten vragen 
om een behoorlijke inzet om de markt gereed te 
maken en om bekendheid te creëren bij de 
stakeholders. Dit geldt eveneens voor de 
belangrijke ontwikkeling als het gaat om de 
energietransitie. Met name de promotie van 
groen gas is voor RENDO van groot belang. De 
eerste stappen rondom de opzet van de 
promotiecampagne zijn gezet en zal in 2019 
een groter vervolg krijgen. 
 
ICT 
Eind 2017 is een externe IT audit uitgevoerd 
binnen RENDO. De conclusie was dat IT op 
een hoger plan moet worden gebracht. Er 
werden een aantal aanbevelingen 
geformuleerd die in 2018 zijn opgepakt: 

• Veranker IT steviger in het 
Managementteam. In 2018 is er een 

interim manager aangesteld, per 1 maart 2019 
is deze (MT) functie definitief ingevuld 

• Er is een visie, strategie en roadmap voor IT 
opgesteld 

• Er is een visie voor architectuur, detail 
doelarchitectuur en roadmap opgesteld 

• De innovatie vaardigheden en –capaciteit zijn 
vergroot 

• Beleid, governance en processen op het gebied 
van IT security & data privacy zijn verbeterd 

• Er worden KPI’s opgesteld en er vindt 
periodieke evaluatie plaats 

 
In 2019 vindt een nieuwe audit plaats om te 
beoordelen of de aanbevelingen voldoende zijn 
opgepakt en hun doel hebben bereikt. 
 
Juridische procedures fraude afhandeling 
De juridische procedures in verband met de 
afwikkeling van de fraude zijn onderhanden. 
Gelukkig neemt dit steeds minder tijd in beslag en 
liggen de meeste procedures bij de rechtbank in 
afwachting van een uitspraak in eerste aanleg. 

 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 
De RENDO-Groep heeft ook 
in 2018 volop aandacht 
besteed aan de gevolgen 
van de Algemene 
Verordening Gegevens-
bescherming (AVG). Het 
verantwoordingsbeginsel 
van deze Verordening 
brengt een administratieve 

verplichting met zich mee waar RENDO zoveel 
mogelijk op doelmatige wijze invulling aan heeft 
gegeven. 
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N.V. RENDO 
 
N.V. RENDO is ontstaan toen in 1988 meerdere 
lokale energiebedrijven zijn gefuseerd. Met ingang 
van 4 augustus 2008 draagt deze netbeheerder de 
naam N.V. RENDO. Het gasnetwerk in zuid-Drenthe 
en Noord-Overijssel en elektriciteitsnetwerk in de 
gemeente Hoogeveen (oude gemeentegrens) en de 
kernen Steenwijk, Tuk en Zuidveen in de gemeente 
Steenwijkerland behoren tot het werkgebied. 
N.V. RENDO verzorgt dagelijks het transport van gas 
naar ruim 105.000 aangesloten en transport van 
elektriciteit naar 33.000 aangeslotenen. Daarnaast 
behoren de meters bij kleinverbruikers 
(voornamelijk huishoudens) tot de 
verantwoordelijkheid van de netbeheerder. 
 
Veiligheid 
De elektriciteits- en gasnetwerken van N.V. RENDO 
zijn aangelegd met hoogwaardige betrouwbare 
materialen en constructies. De restlevensduur van 
de netwerken is relatief hoog. 
 
Gasaansluiting 
N.V. RENDO ziet een 
toename van het aantal 
aangeslotenen die hun 
woning voorzien van 
alternatieve warmte-
bronnen en geen 
gasaansluiting meer nodig 
hebben. Om de veiligheid 
van de omgeving en 
medewerkers te 
waarborgen is het van belang om gasaansluitingen 
die niet (meer) worden gebruikt te verwijderen. 
Aangeslotenen dienen hun verantwoordelijkheid te 
nemen en verwijdering van de gasaansluiting aan te 
vragen, N.V. RENDO zorgt ervoor dat de aansluiting 
veilig wordt afgedopt tegen de laagst mogelijk 
maatschappelijke kosten. 
 
Betrouwbaarheid netwerk 
N.V. RENDO presteert goed ten opzichte van de 
overige netbeheerders. Om de veiligheid en 
betrouwbaarheid op dit niveau te houden blijft N.V. 
RENDO gericht investeren en onderhouden. 
 
Elektriciteit 
In 2018 had een huishouden in het 
voorzieningsgebied van N.V. RENDO gemiddeld 
minder dan 14 minuten geen stroom, ten opzichte 
van een landelijk gemiddelde van ongeveer 27 
minuten. Doordat het aantal storingen in de 
middenspanning in 2017 uitzonderlijk laag was (1), 
lijkt er sprake van een forse toename. De realisatie 
2018 is echter in lijn met de jaren 2015 en 2016. 

De uitvalduur voor storingen in de laagspanning 
veroorzaakt door graafwerk is in 2018 verdubbeld 
ten opzichte van 2017. In 2019 zal RENDO een 
campagne opstarten voor preventie van 
graafschade. N.V. RENDO streeft er naar om 
meerjarig onder het landelijk gemiddelde qua 
jaarlijkse uitvalduur te blijven. 
 
Gas 
Voor gas was de uitvalduur bij N.V. RENDO ca. 26 
seconden. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde 
van 64 seconden. De uitvalduur is ten opzichte van 
voorgaand jaar gedaald, in 2017 was sprake van 
een relatief hoge uitvalduur als gevolg van een 
incident. 
 
Automatisering 
De mate waarin monteurs bij hun werkzaamheden 
door automatisering worden ondersteund is in 
2018 verder toegenomen. Papieren werkstromen 
worden digitaal. Hoewel N.V. RENDO haar netwerk 
op afstand kan monitoren is besloten niet op 
afstand in de netten te schakelen zolang de 

business case nog niet 
positief is en security 
risico’s onacceptabel zijn. 
 
Certificering 
In 2018 heeft hercer-
tificering plaatsgevonden 
voor de NEN 8120 
(Asset-management), ISO 
9001 (kwaliteitsnorm 
voor dienstverlening) en 

VCA (Veiligheid certificaat aannemers). Een afschrift 
van de certificaten is opgenomen in het kwaliteit- 
en capaciteits-document (KCD). Daarnaast heeft 
N.V. RENDO voldaan aan de eisen van de landelijke 
toezichthouders ACM en SodM voor wat betreft de 
rapportages inzake het KCD en de inrichting van het 
Veiligheids Management Systeem. Met 
inwerkingtreding van het ‘Besluit investeringsplan 
en kwaliteit elektriciteit en gas’ is het KCD verleden 
tijd; medio 2020 zal het eerste investeringsplan aan 
de toezichthouders worden voorgelegd. 
 
Risico beheersing 
Het nemen van beslissingen over grote aantallen 
assets die bovendien een zeer grote diversiteit 
vertonen, vereist een geavanceerde 
besluitvormingsmethodiek om te waarborgen dat 
de beschikbare (financiële) middelen optimaal 
worden aangewend. Het grootste afbreukrisico ligt 
dan ook op strategisch niveau. Hier wordt voor de 
langere termijn de ontwikkelingsrichting voor N.V. 
RENDO bepaald en leidt tot de contouren voor 
investerings- en onderhoudsplannen. Hier worden 
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keuzes gemaakt die de juiste balans tussen de eisen 
van de stakeholders waarborgen, die o.a. tot 
uitdrukking komen in formulering van de 
bedrijfswaarden. Het risico en de 
beïnvloedbaarheid van het kostenniveau daalt 
naarmate men afdaalt in de waarde keten. Detail 
ontwerpen als mede de uitvoering en aanleg zijn in 
hoge mate gestandaardiseerd, zodat de uitkomsten 
redelijk voorspelbaar zijn als de strategische en 
tactische keuzes eenmaal zijn gemaakt. 
 
Slimme meter 
In 2015 is de grootschalige aanbieding van slimme 
energiemeters opgestart. Eind 2020 dient bij elke 
kleinverbruiker in Nederland een slimme meter te 
zijn aangeboden. Eind 2018 hebben circa 60% van 
de kleinverbruikers in het netgebied van N.V. 
RENDO de beschikking over een slimme meter. 
Eind 2017 is in TV-programma Kassa aandacht 
besteed aan de veiligheid van een bepaald type 
gasmeter. Naar aanleiding hiervan hebben de 
regionale netbeheerders besloten de betreffende 
gasmeters per direct te vervangen. De geleden 
schade zal worden verhaald bij de leverancier. 
Nadat toezichthouder SodM in 2018 onderzoek 
heeft uitgevoerd, heeft ze eind dit jaar 
geconcludeerd dat geen sprake was van een acuut 
veiligheidsprobleem. 
 

 
Groen gas 
N.V. RENDO loopt voorop als het gaat om de 
invoeding van groen gas. Circa 3% van het totaal 
door N.V. RENDO getransporteerde volume betreft 

groen gas. Begin 2019 zal een nieuwe invoeder 
aangesloten worden, waardoor het groen gas 
aandeel in het netwerk van N.V. RENDO verder zal 
toenemen. Het oostelijk deel van het netgebied zal 
hierdoor het merendeel van het jaar gevoed 
worden door groen gas. 
 
Zonne-energie 
In 2018 is het vermogen van de geïnstalleerde 
zonnepanelen in het elektriciteitsnetwerk van N.V. 
RENDO fors gestegen van 13 MW(piek) in 2017 
naar 20 MW(piek), zonder realisatie van 
grootschalige projecten. Inmiddels zijn bij N.V. 
RENDO drie grote zonneparken van gezamenlijk 50 
MW(piek) aangevraagd. De regionale netbeheerder 
is bij dergelijke grote zonneparken afhankelijk van 
de landelijke transportcapaciteit. Omdat de grenzen 
van het landelijke elektriciteitsnet in de noordelijke 
provincies wordt opgezocht ontstaat een 
transportschaarste. Dit betekent ook nieuwe 
regionale kansen, bijvoorbeeld voor de combinatie 
van grootschalige opwek door een zonnepark en 
stabiele grote afnemers zoals datacenters.  
 
Wbni 
Op 9 november 2018 is de Wet beveiliging netwerk- 
en informatiesystemen (Wbni) van kracht 
geworden. Aangezien N.V. RENDO is aangewezen 
als aanbieder van een essentiële dienst, zal 
Agentschap Telecom als toezichthouder optreden. 
In 2019 zal de eerste inspectie plaatsvinden. 
 
Financiële ratio’s 
N.V. RENDO dient conform het Besluit Financieel 
Netbeheer te voldoen aan financiële ratio’s. 
Hieraan wordt ruimschoots voldaan. 
 

 Norm 2018 2017 

EBIT – rentedekking ≥ 1,7 10,9 10,7 

FFO – rentedekking ≥ 2,5 12,9 12,4 

Netto winst – totale 
schuld 

≥ 11% 26% 26% 

Solvabiliteit* ≤ 60%** 53% 54% 
 

* Vreemd vermogen / totaal vermogen 
** RENDO hanteert een striktere norm dan wettelijk (≤ 70%) 
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N-TRA B.V. 
 
N-TRA is inmiddels een jaar actief als 
"duurzaamheidsversneller" binnen de RENDO-
Groep. In dat jaar zijn de contacten met 
aandeelhoudende gemeenten, woningbouwcorpo-
raties, provincies en lokale energie initiatieven 
nader verdiept. De rol van N-TRA wordt herkend en 
erkend door deze stakeholders. Vanuit de 
gesprekken over het klimaatakkoord blijkt dat de 
verduurzamingsopgave steeds concreter en 
duidelijker wordt; voor een definitief eindresultaat 
moeten nog enkele grote stappen gezet worden. 
De vrijblijvendheid verdwijnt en duurzaamheid gaat 
niet alleen meer over terugverdientijden, maar over 
investeren in een gezonde toekomst. 
 
Vergroten bewustwording 
Met de juiste informatie kunnen onze stakeholders 
meer kennis en inzicht over de problematiek 
vergaren. Door de toenemende bewustwording 
wordt duidelijk dat de opgave zeer groot is maar 
ook uitdagingen en kansen biedt. Het 
ongenuanceerd "van het 
gas af" is voor slechts een 
klein deel van de gebouwde 
omgeving een (financieel) 
haalbare kaart. De 
afhankelijkheid van gas in 
het gehele energiesysteem 
is groot, de energietransitie 
kan alleen worden gehaald 
wanneer er optimaal 
gebruik wordt gemaakt van 
lokale biomassabronnen en de reeds aanwezige gas 
infrastructuur.  
Middels Buurkracht zijn ook in 2018 nieuwe 
bewonersinitiatieven met een verduurzamingswens 
bereikt. Door op dit niveau de mogelijkheden van 
duurzame gassen te presenteren kunnen wij de 
vraag hiernaar, van onderop, sturen. Voor 
provincies en gemeenten voeren wij, veelal als 
onderdeel van de afgesloten convenanten, 
integrale gebiedsanalyses uit. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van ons model 
MORE. Dit model maakt duidelijk hoe 
de toekomstige energiemix van 
energiebronnen er kan uitzien om aan 
de gemeentelijke energievraag te 
kunnen voldoen. De impact van het 
afstemmen en combineren van 
vastgoed- en 
infrastructuurontwikkelingen geeft 
ambtenaren Duurzaamheid inzicht in 
te realiseren projecten en draagt bij 
aan het te ontwikkelen gemeentelijk 
beleid. 

Innovatie in samenwerking en techniek 
Innovatie is gewenst én noodzakelijk om alle 
energieambities te kunnen realiseren. Hier zien wij 
een belangrijke rol voor N-TRA weggelegd. N-TRA is 
actief door bijvoorbeeld de samenwerking aan te 
gaan met Cogas en Enpuls voor toekomstige 
projecten in Overijssel, met 22 partners in 
Hoogeveen een waterstofwijk te realiseren en met 
onder andere Gasunie, de Consumentenbond en 
Vereniging Eigen huis performance testen voor 
hybride warmtepompen op Entrance uit te voeren.  
Om grootschalige productie van duurzame gassen 
binnen het RENDO-netgebied te stimuleren moeten 
producenten weten dat zich hier optimale 
omstandigheden voor productie en afzet voordoen. 
Samen met producenten en netbeheerder N.V. 
RENDO maakt N-TRA de verbinding tussen de 
partijen. 
 
Realisatie van projecten 
Om de energietransitie te versnellen en 
concretiseren stuurt N-TRA erop om projecten te 
realiseren bij onze aandeelhoudende gemeenten. 

De ontwikkeltijd van een 
project, van het eerste 
initiatief tot realisatie, is 
meerdere jaren. Inmiddels 
zijn projecten in diverse 
stadia van ontwikkeling. 
Bijvoorbeeld het project om 
lokaal circulair groen gas te 
gaan produceren in Ansen 
op basis van rioolslib en 
keukenafval. Samen met 

onder andere provincie, gemeente en de lokale 
energie coöperatie EnergieKansen wordt deze 
eerste noodzakelijke stap gezet voordat opschaling 
naar grotere productielocaties mogelijk is. In 
Hardenberg worden met diverse stakeholders de 
mogelijkheden onderzocht voor de aanleg van een 
warmtenet voor bestaande en nieuwbouw, de 
benodigde warmte is afkomstig van industriële 
restwarme aangevuld met een biomassa ketel.  
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Enavi B.V. 
 
Enavi is eind 2017 opgericht. Destijds zijn hierin de 
niet gereguleerde activiteiten ondergebracht van 
RENDO Beheer B.V. Enavi ontzorgt grootverbruikers 
op het gebied van meetdiensten, elektrische 
installaties en aanverwante producten en diensten. 
Enavi staat als service organisatie naast de klant en 
speelt daarmee een belangrijke rol in de dagelijkse 
gang van zaken op het gebied van 
energievoorziening. 
 
Organisatie optimaliseren 
Begin 2018 is Enavi onder nieuwe aansturing 
gebracht. Er is een start gemaakt met het 
optimaliseren van de interne organisatie. Dit heeft 
geleid tot het concretiseren van productportfolio, 
verbeteren van de facturatie en efficiëntie in 
processen van de meetdiensten. Eind 2018 is een 
meerjarenplan voor Enavi opgesteld. Deze is 
goedgekeurd door Raad van Commissarissen en 
daarmee is vertrouwen naar de toekomst 
uitgesproken. 
 
Markt 
De economische groei 
binnen Nederland resulteert 
in bedrijven die meer gaan 
investeren in nieuwbouw, 
uitbreiding van hun 
productiecapaciteit en 
vernieuwing van hun 
middenspanningsnet. In de 
loop van 2018 zijn er enkele 
grote opdrachten op het gebied van elektrische 
installaties geaccordeerd. Dit zorgt voor een stijging 
van de projectomzet in 2019. 
 
Deze focus op elektrificatie zorgt voor een 
groeiende markt op het gebied van grootverbruik 
elektrameters. Daar tegenover staat lichte krimp in 
het aantal gasmeters in de sector. Door acquisitie 
en snel inspelen op aanvragen van potentiele 
klanten, is de daling in meetvelden van begin 2018 
omgezet in een lichte stijging richting eind 2018. 
Zowel binnen als buiten het voorzieningsgebied van 
N.V. RENDO. Deze lijn wordt geïntensiveerd.

 

 
Investeren om te groeien 
Om de toekomst aan te kunnen zal geïnvesteerd 
moeten worden. Er wordt zorgvuldig per vraagstuk 
afgewogen welke investering bij kan dragen aan 
een fundament van groei voor Enavi. Uitgangspunt 

blijft dat er tegenover iedere 
investering meerjarige 
contracten en/of 
wederkerende omzet staat. 
 
Toekomst 
Naast de huidige 
dienstverlening wil Enavi 
aanvullende producten en 
diensten ontwikkelen om de 
grootverbruik klant verder te 
ontzorgen. Een zogenaamde 

one-stop-shop. Tevens wil Enavi onderzoeken hoe 
het bedrijven kan faciliteren in de energietransitie. 
Denk hierbij aan advies, coördineren van 
zonnepanelen projecten en andere duurzame 
oplossingen. 
 
Focus voor de nabije toekomst ligt op huidige 
klanten en overige bedrijven binnen het netgebied 
van N.V. RENDO. Het optimaal bedienen en 
daarmee de omzet verhogen en vendor lock-in 
creëren. De volgende stap is verder groeien, 
waarbij de focus verschuift naar een groter 
werkgebied en uitbreiding van het 
productenpakket. 
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RE-NET B.V. 
 
RE-NET richt zich op de warmte en glasvezel 
infrastructuur. Hierbij wordt zowel zelfstandig als 
gezamenlijk met derden geopereerd. 
 
Warmte 
RE-NET en de gemeente Meppel zijn beide voor 
50% aandeelhouder van Meppelenergie. 
Meppelenergie verzorgt de aanleg, het beheer en 
de exploitatie van een warmtenetwerk in de wijk 
Nieuwveenselanden te Meppel. Het betreft de 
warmte en koude voorziening voor uiteindelijk 400 
woningen. Eind 2018 is de definitieve biomassa 
centrale feestelijk in gebruik genomen. De centrale 
wekt de warmte duurzaam op met twee pellet 
kachels die met pellets van schoon en onbehandeld 
rest hout uit de Nederlandse houtverwerkende 
industrie worden gestookt. De koude wordt met 
o.a. een warmtepomp en luchtkoelers gemaakt. Het 
geheel levert 70% CO2 reductie op t.o.v. aardgas. 
 
Glasvezel 
Binnen RENDO zijn de glasvezelprojecten 
ondergebracht in RE-NET. Dit is ook de naam die 
naar buiten treedt en 
hiermee houden we 
glasvezelactiviteiten goed 
gescheiden van onze 
gereguleerde activiteiten. 
Naast de genoemde 
projecten zijn we inmiddels 
met meerdere gemeenten 
in gesprek over glasvezelprojecten. Ten behoeve 
van de glasvezelprojecten zijn inmiddels meerdere 
medewerkers aangetrokken. 
 
Glasvezel De Wolden 
RE-NET (40%) is samen met gemeente De Wolden 
(40%) en het bewonersinitiatief (20%) 
aandeelhouder van dit project. Het project was in 
2018 nog volop in uitvoering. Naar verwachting 
wordt de aanleg medio 2019 afgerond. Zowel witte 
als grijze adressen (coax aansluiting) worden 
aangesloten.

RE-NET Hoogeveen 
RE-NET legt glasvezel aan in de buitengebieden van 
Hoogeveen. De aanleg is gestart in het tweede 
kwartaal van 2018 en wordt naar verwachting in 
het tweede kwartaal 2019 afgerond. Een 
vervolgfase is in voorbereiding. 
 
RENDO Buitenaf 
In 2017 heeft RE-NET samen met CIF een joint 
venture opgericht ten behoeve van 
glasvezelprojecten in Drenthe en Overijssel. Het 
eerste project dat gezamenlijk is opgepakt is Kop 
van Overijssel. Eind 2017 is een succesvolle 
vraagbundeling afgesloten in de buitengebieden 
van Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland, 
Zwolle (gedeeltelijk), Kampen (gedeeltelijk) en 
Meppel (gedeeltelijk). Begin 2018 is de uitvoering 
gestart, naar verwachting zal de aanleg in de 
tweede helft van 2019 worden afgerond. 
In de tweede helft van 2018 is een vraagbundeling 
succesvol afgesloten in Noordoost Drenthe 
(gemeenten Tynaarlo, AA en Hunze en Assen). 
Begin 2019 worden de werkzaamheden gestart. Het 
gaat om de buitengebieden (zogenaamde witte 
adressen) en ook een aantal kernen in genoemde 

gemeenten. De 
vraagbundeling in 
Westerveld is niet gelukt. 
RENDO Buitenaf had te 
weinig abonnementen 
afgesloten om tot de aanleg 
van een glasvezelnetwerk 
over te gaan. 

 
RENDO Parkned 
Ten behoeve van de aanleg van glasvezel op 
industrieterreinen is RE-NET een samenwerking 
aangegaan met Levelfour. Vraagbundelingen 
hebben in 2018 nog niet tot concrete aanleg geleid. 
 
Glasvezel Zuidenveld 
Begin 2019 is glasvezel Zuidenveld opgericht. RE-
NET (40%) is samen met gemeente Coevorden 
(40%) en het bewonersinitiatief (20%) 
aandeelhouder van dit project. Begin 2019 is de 
vraagbundeling gestart. Bij een succesvolle 
vraagbundeling zal in het tweede kwartaal worden 
gestart met de aanleg. 

 
Entiteit Project Omvang project* 

RE-NET Hoogeveen Hoogeveen 2.500 HP 
RENDO Buitenaf Kop van Overijssel  6.700 HP 
RENDO Buitenaf Noordoost Drenthe 9.800 HP 
RENDO Parkned Hoogeveen (FttO) 800 HP 
Glasvezel de Wolden De Wolden 10.500 HP 
Glasvezel Zuidenveld Coevorden 9.600 HP 
*HP = Homes Passed, aantal objecten waaraan diensten kunnen worden geleverd 
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Corporate Governance 
 
N.V. RENDO Holding is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht. Op de onderneming is het 
zogenaamde structuurregime van toepassing. In Nederland is de Corporate Governance Code verplicht gesteld 
voor beursgenoteerde ondernemingen. Voor RENDO, dat niet beursgenoteerd is, geldt deze verplichting niet, 
maar wij willen waar mogelijk bij deze code aansluiten. In dat kader is er in 2017 een GAP-analyse gemaakt van 
de verschillen tussen de Corporate Governance van RENDO en de Code. In de Audit- en Risk Commissie in 
september en november 2017 is de Corporate Governance Code en deze analyse besproken. Uit de analyse is 
naar voren gekomen dat een aantal best practices minder goed aansluiten bij de omgevingsfactoren waarbinnen 
RENDO acteert. In deze gevallen worden afwijkingen van de Code geaccepteerd.  
 
De Code benadrukt de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben voor maatschappelijke aspecten van 
ondernemen. Dit sluit goed aan bij de strategische doelstellingen van RENDO op het gebied van veiligheid, 
betrouwbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en regionale verankering. RENDO heeft als doel maximale 
openheid en transparantie te bieden over haar organisatiestructuur, handelen, doelen en resultaten. Goed 
ondernemerschap en goed toezicht hierop (inclusief de verantwoording daarover) vormen de pijlers van 
Corporate Governance. RENDO hecht grote waarde aan goede Corporate Governance. Wij streven naar een 
transparante structuur, die recht doet aan de belangen van alle stakeholders. De invulling van de toepassing van 
de Code wordt daarom op de website van RENDO opgenomen.  
 
Binnen het beloningsbeleid staat voorop dat de beloningsverhouding tussen bestuurder en werknemer past 
binnen de maatschappelijke context waarbinnen RENDO opereert. De beloningsverhouding is 2,6 bij RENDO.  
 
Goed ondernemingsbestuur en toezicht 
De twee belangrijkste pijlers voor een goede Corporate Governance zijn goed ondernemingsbestuur en goed 
toezicht daarop. De directie en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor het bestuur 
respectievelijk het toezicht. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, worden zij ondersteund door een 
effectief stelsel van maatregelen van risicobeheersing, interne controle en externe accountant. In reglementen 
en de statuten is vastgelegd hoe de directie, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders zich tot elkaar verhouden. De governancestructuur van RENDO is gebaseerd op Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, de statuten van de vennootschap, interne reglementen, codes en regelingen. 
 
Aandeelhouders 
Uitgegeven aandelen per 31 december 2018: 
 

Gemeente Aantal aandelen Percentage aandelen 

Coevorden 41 4,14 % 

Hardenberg 57 5,75 % 

Hoogeveen 334 33,70 % 

Meppel 119 12,01 % 

Staphorst 43 4,34 % 

Steenwijkerland 198 19,98 % 

Westerveld 79 7,97 % 

De Wolden 102 10,29 % 

Zwartewaterland 18 1,82 % 

Totaal 991 100,00 % 
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Samenstelling Raad van Commissarissen 
In dit verslag staan de personalia en relevante hoofd- en nevenactiviteiten van de commissarissen vermeld. 

 
Piet Adema  
(man, 1964, Nederlandse) 
 
Vicepresident commissaris per februari 2014 
Voorzitter Remuneratiecommissie 
 
Benoemd:  februari 2014 
Herbenoemd:  februari 2018 
Aftredend:  februari 2022 
Niet herbenoembaar 
 
Aandachtsgebied  
Algemeen 
Bestuurlijk 
 

Hoofdfunctie 
Voorzitter Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en 
Bedrijfsdiensten (OSB) 
Voorzitter NVB-Bouw 
 
Nevenfunctie(s) 
Partijvoorzitter ChristenUnie 
Lid algemeen bestuur VNO-NCW 
Lid Raad van Commissarissen Larcom B.V. 
Voorzitter Raad van Commissarissen WTC Expo B.V. 
Lid hoofdbestuur MKB-NL 
Lid Raad van Commissarissen Woningborg NV 

Guido Bakema  
(man, 1950, Nederlandse) 
 
Algemeen lid 
Op voordracht van de ondernemingsraad 
 
Benoemd:  januari 2016 
Aftredend:  januari 2020 
Herbenoembaar 
 
Aandachtsgebied  
Energiesector 
 

Hoofdfunctie 
Directeur Solwind 
 
Nevenfunctie(s) 
Bestuurslid Deventer Energie Coöperatie 

Jacob Kielman  
(man, 1951, Nederlandse) 
 
President Commissaris per februari 2014 
Lid Remuneratiecommissie 
 
Benoemd:  februari 2014 
Herbenoemd:  februari 2018 
Aftredend:  februari 2021 
Niet herbenoembaar 
 
Aandachtsgebied 
Algemeen 
Energiesector 
 

Hoofdfunctie 
Directeur BioPack Packaging B.V. 
 
Nevenfunctie(s) 
Voorzitter Raad van Commissarissen LinxDatacenter B.V. 
Penningmeester Coöperatieve Boekhandel Boomker 
Voorzitter beleggingscommissie Stichting Oude Groninger Kerken 
Lid Raad van Toezicht Groninger Museum 
Lid Raad van Toezicht Museum De Buitenplaats 

Dirk Jan Klein Essink  
(man, 1961, Nederlandse) 
 
Voorzitter Audit- en Riskcommissie 
 
Benoemd:  januari 2016 
Aftredend:  januari 2020 
Herbenoembaar 
 
Aandachtsgebied 
Financiën 
Risicomanagement 

Hoofdfunctie  
Coöperatie TVM U.A. Chief Financial en Risk Officer en lid Raad 
van Bestuur 
 
Nevenfunctie(s) 
Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Audit- en 
Risicocommissie OostNL 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



 

  23 

Eric Rijnders  
(man, 1965, Nederlandse) 
 
Lid Audit- en Riskcommissie 
 
Benoemd:  februari 2014 
Herbenoemd:  februari 2018 
Aftredend:  februari 2022 
Niet herbenoembaar 
 
Aandachtsgebied  
Financiën 
Juridisch 
 

Hoofdfunctie  
Directeur Janivo Stichting 
 
Nevenfunctie(s) 
Lid Raad van Commissarissen woningbouwstichting Helpt 
Elkander 
Lid Raad van Commissarissen woonstichting Centrada 
Lid Raad van Toezicht Stichting Vitus Zuid 
Bestuurslid Stichting DBF 
Lid Raad van Commissarissen NV Bergkwartier 
Lid Raad van Toezicht Nederlands Helsinki Comite 
Bestuurslid Nederlandse Kastelen Stichting 

 
In de aandeelhoudersvergadering van 15 december 2017 zijn de heren Kielman, Adema en Rijnders voor 4 jaar 
herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. De herbenoemingen zijn ingegaan op 1 februari 2018. In 
2018 is het rooster van aftreden geactualiseerd. 
 

Commissaris Benoemd Herbenoemd Aftredend  

P. Adema februari 2014 februari 2018 februari 2022 Niet herbenoembaar 
G. Bakema januari 2016  januari 2020 Herbenoembaar 
J. Kielman februari 2014 februari 2018 februari 2021 Niet herbenoembaar 
D.J. Klein Essink januari 2016  januari 2020 Herbenoembaar 
E. Rijnders februari 2014 februari 2018 februari 2022 Niet herbenoembaar 

 
 
Directie 
 

Eddy Veenstra 
 
Hoofdfunctie  
Directeur N.V. RENDO Holding 
 
Nevenfunctie(s) 
Voorzitter Raad van Commissarissen Vechthorst, lid Remuneratiecommissie. 
Vice voorzitter Raad van Commissarissen Salland Wonen, lid Auditcommissie 
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Verslag van de Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd en heeft, in haar advies aan de 
aandeelhoudersvergadering van RENDO, voorgesteld de jaarrekening 2018 van N.V. RENDO Holding vast te 
stellen en de directie te dechargeren voor het gevoerde beleid. De Raad van Commissarissen heeft hiernaast 
kennis genomen van het accountantsverslag en de goedgekeurde controleverklaring van de externe accountant. 
 
Tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen zijn onder meer de volgende onderwerpen 
besproken:  
- financiële kwartaalverslaggeving 
- treasury jaarplan 
- investeringsbegroting 
- dividendvoorstel 
- risicomanagement 
- voortgang strategie 2016 t/m 2020 (het “10 puntenplan”) en doorkijk naar 2030 
- energietransitie 
- juridische processen in het kader van de fraude 
- audit serviceplan externe accountant 
- begroting 2019 
- jaarverslag 2018 
- managementletter van de externe accountant 
- accountantsverslag van de externe accountant 
- glasvezel projecten 
- energietransitie 
 
Bovengenoemde onderwerpen zijn, op een enkele na, voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van 
Commissarissen tevens besproken in de vergaderingen van de Audit en Risk Commissie. 
 
Een belangrijk strategisch onderwerp dat tijdens meerdere vergaderingen is besproken, betreft glasvezel. De 
Raad van Commissarissen is met de directie van mening dat deze nieuwe derde poot, naast het bestaande gas- 
en elektriciteitsnetwerk, zijnde de aanleg en het onderhoud van een glasvezelnetwerk in de zogenaamde witte 
en grijze gebieden, zowel voor de aandeelhouders als voor de klanten van toegevoegde waarde zal zijn.  
 
De energiewereld is enorm in beweging. Eind maart 2018 heeft minister Wiebes van Economische Zaken 
aangegeven dat er vanaf 2030 geen aardgas meer gewonnen wordt uit het Groninger veld. Het distribueren van 
aardgas is de belangrijkste activiteit van RENDO. Het besluit van de minister en de ontwikkelingen binnen de 
energiesector heeft tot een nieuwe missie, visie en strategie geleid voor RENDO. In 2030 wil RENDO nog slechts 
duurzame gassen distribueren. Medio april 2018 zijn Raad van Commissarissen, directie en managementteam 
twee dagen bijeen geweest om van gedachten te wisselen over een nieuwe missie, visie en strategie. Op 29 juni 
is deze voorgelegd en geaccordeerd door de aandeelhouders. 
 
De Raad van Commissarissen heeft in 2018 twee keer vergaderd met de aandeelhouders. Tevens vond er 
tweemaal overleg plaats met de ondernemingsraad. 
 
Raad van Commissarissen en Commissies 
De Raad van Commissarissen is zes keer bij elkaar gekomen. Het ging om vier reguliere vergaderingen, één 
vergadering waarbij het jaarverslag is besproken en een separate bijeenkomst over de nieuwe missie, visie en 
strategie. 
 
Daarnaast kent de Raad van Commissarissen twee commissies met haar eigen aandachtsgebied: de Audit en Risk 
commissie (deze heeft in 2018 vier keer vergaderd) en de Remuneratiecommissie (deze heeft in 2018 één keer 
vergaderd). 
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Commissies 
Audit en Risk commissie 
De Audit en Risk commissie heeft als specifiek aandachtsgebied de betrouwbaarheid van de verslaglegging in de 
jaarrekening van RENDO, de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de naleving van 
relevante wet- en regelgeving, interne gedragscodes en het belastingbeleid. Naar aanleiding van de externe IT 
audit eind 2017 heeft de Audit en Risk commissie in 2018 uitgebreid aandacht besteed aan IT.  
Om de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen te beoordelen maakt de Audit en Risk 
commissie gebruik van rapportages van het management, de externe accountant, een treasury-adviseur en 
rapportages aan en van externe toezichthouders. Daarnaast ziet zij toe op naleving van aanbevelingen en 
opvolging van opmerkingen van de externe accountant. Om de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving 
in de jaarrekening te beoordelen, steunt de Audit en Risk commissie in belangrijke mate op de werkzaamheden 
en bevindingen van de externe accountant. Tevens vindt jaarlijks een uitgebreid gesprek met de externe 
accountant plaats. 
De Audit en Risk commissie ziet toe op de onafhankelijkheid, de bezoldiging, eventuele niet-controle 
werkzaamheden en de kwaliteit van de werkzaamheden van de externe accountant alsook op de naleving van 
aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant. De Audit en Risk commissie heeft na 
de afronding van de werkzaamheden van de externe accountant over 2017 de externe accountant geëvalueerd. 
Het selectieproces voor een externe accountant is in 2018 opgestart en wordt begin 2019 afgewikkeld. 
De Audit en Risk commissie heeft geconstateerd dat naast de financieel gerelateerde onderwerpen ook 
risicomanagement voor RENDO van steeds groter belang wordt. Dit betreffen de strategische, financiële en 
operationele risico’s. In het kader van de proportionaliteit zal binnen de Raad van Commissarissen hiervoor geen 
aparte subcommissie worden geïnstalleerd, maar is met ingang van 2017 de taak van de Auditcommissie 
uitgebreid en is de naam gewijzigd in de Audit- en Risicocommissie. 
 
Remuneratiecommissie 
De Remuneratiecommissie heeft het functioneren en de remuneratie van de directie besproken en de RvC 
daarover geadviseerd. De directie wordt passend en binnen de WNT-normen beloond. Tevens zijn er 
doelstellingen voor 2018 geformuleerd. 
 
Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen 
Het reglement van de Raad van Commissarissen bevat regelingen met betrekking tot onder andere 
onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen. Alle commissarissen zijn onafhankelijk en kunnen ten opzichte van 
elkaar, de directie en andere organen onafhankelijk functioneren. Alle commissarissen zijn onafhankelijk in de 
zin van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Dit houdt in dat geen van hen een directe of indirecte binding 
heeft met een organisatorische eenheid die elektriciteit en/of gas produceert, aankoopt of levert. 
Er hebben zich in 2018 geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders, 
commissarissen, aandeelhouders en/of externe accountant speelden en/of spelen die van materiele betekenis 
zijn voor de onderneming en/of de betreffende bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en/of externe 
accountant 
 
Dankwoord 
De Raad van Commissarissen spreekt haar dank uit aan de directie en de medewerkers van RENDO voor de 
geleverde inspanningen en het bereikte resultaat in het jaar 2018, alsmede voor de activiteiten gericht op het 
continu verbeteren van de dienstverlening aan haar klanten. 
 
Meppel, 16 april 2019 
namens de Raad van Commissarissen, 
 
Jacob Kielman 
President commissaris 
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Advies van de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouders  
 
Wij stellen voor de jaarrekening over 2018 vast te stellen. Er wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de 
bestuurder voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in het 
afgelopen jaar. 
 
De winst- en verliesrekening over het jaar 2018 sluit met een winst van EUR 10,0 miljoen. 
 
 
Wij stellen voor: 
a. de jaarrekening over 2018 ongewijzigd vast te stellen; 
b. een dividend van EUR 7,5 miljoen uit te keren; 
c. het overige resultaat van de vennootschap over 2018 toe te voegen aan de reserves. 
 
  
Meppel, 16 april 2019 
 
Namens de Raad van Commissarissen 
 
Jacob Kielman 
President commissaris  
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Geconsolideerde 
jaarrekening 2018 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2018 voor winstbestemming  
(bedragen tabel x € 1.000,-) 
 

Noot 31-12-2018 31-12-2017

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 2.357        2.075              

Materiële vaste activa 2 120.584    114.164         

Financiële vaste activa 3 10.637      8.167              

133.578    124.406         

Vlottende activa

Voorraden 4 1.104        859                 

Onderhanden projecten 

in opdracht van derden 5 27             195                 

Vorderingen 6 5.400        4.725              

Liquide middelen 7 4.322        7.119              

10 .853      12.898           

144.431    137.304         

Passiva

Eigen vermogen

Groepsvermogen 8 72.404      70.342           

72 .404      70.342           

Voorzieningen 9 555           925                 

Langlopende schulden 10 50.535      60.552           

Kortlopende schulden 11 20.937      5.485              

72 .027      66.962           

144.431    137.304          
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

Noot 2018 2017

Netto-omzet 12 31.337    31.343        

Mutatie onderhanden projecten 13 -190 173             

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 14 14.793    11.228        

Overige bedrijfsopbrengsten 15 827         547             

Som der bedri jfsopbrengsten 46.767    43.291        

Af:

Inkoop energie 2 .555      2.590          

Kosten van grond- en hulpstoffen 2.091      2.549          

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 11.121    7.658          

Personeelskosten 16 7.309      6.722          

Afschrijving op immateriële- en

materiële vaste activa 17 5.794      5.677          

Overige bedrijfskosten 18 3.555      3.614          

Som der bedri jfslasten 32.425    28.810        

Bedri jfsresultaat 14.342    14.481        

Bij:

Opbrengst van financiële vaste activa 19 157         103             

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 20 49           66                

206         169             

Af: Rentelasten en soortgelijke kosten 21 928         877             

Uitkomsten der f inanc iële baten en lasten -722 -708 

Resultaat uit gewone bedri jfsuitoefening voor belastingen 13.620    13.773        

Af: Belastingen resultaat uit gewone bedri jfsuitoefening 22 3.352      3.177          

Resultaat uit gewone bedri jfsuitoefening na belastingen 10.268    10.596        

Resultaat uit deelnemingen -267 0

Resultaat na belastingen 10.001    10.596         
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Geconsolideerde kasstroomoverzicht  
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

Noot 2018 2017

Kasstroom uit operationele ac tiv iteiten

Bedrijfsresultaat 14.342 14.481

Aanpassingen voor:

Verkoop van bedrijfsactiviteiten

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 17 5.794 5.677

Mutatie voorzieningen 9 49 5

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden 4 -245 -69 

Onderhanden projecten 5 168 -190 

Vorderingen 6 -675 -123 

Kortlopende schulden 11 3.214 108

Kasstroom uit bedri jfsoperaties

Ontvangen rente 6+19+20 180 145

Betaalde vennootschapsbelasting -2 .256  -2.501 

Betaalde rente 11+21 -1 .345 -1.682 

Ontvangen dividend 23 23

Kasstroom uit operationele ac tiv iteiten 19.249 15.874

Kasstroom uit investeringsactiv iteiten

Investeringen in immateriële vaste activa 1 -978 -1.251 

Desinvesteringen in immateriële vaste activa 1 0 0

Investeringen in materiële vaste activa 2 -11.518 -8.299 

Desinvesteringen in materiële vaste activa 2 0 58

Inkomsten uit verkoop van bedrijfsactiviteiten 0 624

Kasstromen uit overige FVA :  Aankopen, verstrekte leningen 3 -4 .551 -1.145 

Kasstromen uit overige FVA :  Verkopen, aflossingen 3 519 135

Kasstroom uit investeringsactiv iteiten -16.528 -9.878 

Kasstroom uit f inanc ieringsactiv iteiten

Aangetrokken leningen 10+11 2.000 10.000

Aflossingen van leningen 11 -18  -10.017 

Betaald dividend -7 .500 -7.500 

Kasstroom uit f inanc ieringsactiv iteiten -5 .518  -7.517 

Kasstroomontwikkeling in het jaar -2 .797  -1.521 

Saldo liquide middelen begin boekjaar 7 7.119 8.640

Saldo liquide middelen ultimo boekjaar 4 .322 7.119   
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1. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 
 

Activiteiten 
De activiteiten van N.V. RENDO Holding en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit: 
- beheer van elektriciteits- en aardgasdistributienetten; 
- verkoop, verhuur en onderhoud van installaties. 
 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 
N.V. RENDO Holding is feitelijk en tevens statutair gevestigd aan de Setheweg 1 te Meppel. N.V. RENDO Holding 
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 04052476. 
 

Groepsverhoudingen 
N.V. RENDO Holding staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens, vereist 
op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW, is onderstaand opgenomen. 
 
Geconsolideerde maatschappijen 
Naam Statutaire zetel Aandeel in geplaatste kapitaal KvK nummer 

RENDO Beheer B.V. Meppel 100% 04053149 

N.V. RENDO Meppel 100% 04016836 

RENDO Duurzaam B.V. Meppel 100% 04066476 

Enavi B.V. Meppel 100% 69560803 

N-TRA B.V. Meppel 100% 69560773 

RE-NET B.V. Meppel 100% 55118011 

RE-NET Hoogeveen B.V. Meppel 100% 69944008 
 

Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van N.V. 
RENDO Holding zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, 
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 

Consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van N.V. RENDO Holding zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de 
groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan 
worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De groep behorende maatschappijen zijn 
rechtspersonen waarin N.V. RENDO Holding direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen 
doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en 
operationele activiteiten kan beheersen. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de 
grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van N.V. RENDO Holding.  
 
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen 
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder 
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. 
 
Voor wat betreft de verslaglegging van genoemde groepsmaatschappijen is met uitzondering van RE-NET B.V. en 
haar dochter, N-TRA B.V. en Enavi B.V. gebruik gemaakt van de vrijstellingen ex artikel 403 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek.  
 
Wanneer er sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt het desbetreffende belang niet 
geconsolideerd, maar opgenomen tegen nettovermogenswaarde. Van een joint venture is sprake indien als 
gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de deelnemers gezamenlijk wordt 
uitgeoefend. 
 
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor 
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zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde 
verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere 
waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie 
opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende 
waarderingsgrondslagen van de groep. 
 

Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. De aandeelhoudende  gemeenten: 
Coevorden, De Wolden, Hardenberg, Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en 
Zwartewaterland die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. 
Ook het statutair directielid, andere sleutelfunctionarissen in het management van N.V. RENDO Holding of de 
moedermaatschappij van N.V. RENDO en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.  
 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere 
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.  
 

Toelichting bij het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Winstbelastingen, aandelenuitgiften, ontvangen interest, 
betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder kasstroom uit financieringsactiviteiten. De 
verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven 
groepsmaatschappijen aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen 
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde 
van de gerelateerde activa zijn in de toelichting van balansposten verantwoord. 
 

2. Algemene grondslagen 
 

Algemeen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 
2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 
wordt verwezen naar de toelichting. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 

Operationele leasing 
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan 
de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als 
operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op 
lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract. 
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Financiële instrumenten 
De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze betrekking 
hebben op de handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-vermogensinstrumenten buiten de 
handelsportefeuille, worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige in de balans opgenomen 
financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs. 
 
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden 
afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van 
elkaar zijn. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 
balanspost. 
 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 
als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële 
waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële 
instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting 
op de “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”.  
 
Financiële derivaten, waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is, worden tegen kostprijs 
opgenomen. Indien per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is, wordt het 
derivaat ten laste van de winst- en verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële waarde, tenzij 
kostprijshedge-accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële waarde wordt het effect van 
lopende rente buiten beschouwing gelaten. 
 
De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst- 
en verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en 
hedge accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst of het verlies afhankelijk van de aard van de 
afdekking. 
 

3. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er 
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het 
actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de gerealiseerde 
waarde ervan. Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere 
waardevermindering, wordt verwezen naar de betreffende paragraaf. 
 
Kosten van ontwikkeling 
Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervangingsprijs als het 
waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn en de kosten betrouwbaar kunnen 
worden vastgesteld. Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve onder het eigen 
vermogen gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde 
ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële productie is gestart en vindt plaats over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst – en verliesrekening 
 
Concessies, vergunningen en intellectueel eigendom 
Kosten van immateriële activa anders dan intern gegenereerde activa, waaronder octrooien en licenties, worden 

gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur 

met een maximum van 20 jaar 

Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van gedane afschrijvingen tot aan de verwachte restwaarde, welke wordt 
gelijkgesteld aan de WOZ waarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de 
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een 
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materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de betreffende 
paragraaf. 
 
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
 
Ontvangen aansluitbijdragen van klanten worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
van de activa waarop de aansluitbijdragen betrekking hebben. 
 
Kosten voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze kosten zich 
voordoen. 
 

Financiële vaste activa 
 
Deelnemingen 
Deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht 
kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. De nettovermogenswaarde wordt berekend 
volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn voor aanpassing van deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 
betreffende deelneming.  
 
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor zover N.V. RENDO Holding in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de 
schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar 
schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. 
 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare 
activa en passiva op het moment van de acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen 
toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. 
 
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande 
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.  
 
Deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
nettovermogenswaarde. Wanneer sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt het desbetreffende 
belang niet proportioneel geconsolideerd, omdat dit voor het inzicht niet vereist is, maar opgenomen tegen 
nettovermogenswaarde. Van een joint venture is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot 
samenwerking de zeggenschap door de deelnemers gezamenlijk wordt uitgeoefend. 
 
Geldleningen en overige vorderingen 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige 
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze 
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt 
dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de 
effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de 
effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering 
gebracht op de winst- en verliesrekening. 
 
Overige effecten 
De onder de effecten opgenomen investeringen in eigen-vermogensinstrumenten, die geen onderdeel zijn van 
de handelsportefeuille en die niet beursgenoteerd zijn, worden gewaardeerd tegen kostprijs. Indien sprake is 
van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt 
plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening. Indien van een dergelijk individueel effect de reële waarde 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



 

  35 

onder de kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten laste van de winst- en 
verliesrekening. 
Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, worden verwerkt in de eerste waardering. 
 
Latente belastingvorderingen 
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare 
tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in 
deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente 
belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst 
zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden 
gecompenseerd. 
 
De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar 
geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn 
vastgesteld. 
 
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. 
 
Overige vorderingen 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige 
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze 
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt 
dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de 
effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de 
effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering 
gebracht op de winst- en verliesrekening. 
 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid 
waartoe het actief behoort. 
 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een 
bijzondere waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-winst- en verliesrekening onder 
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.  
 
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet 
is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter gangbare biedprijs 
geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige 
netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroom genererende eenheid; vervolgens worden 
deze kasstromen contant gemaakt tegen de actuele disconteringsvoet. 
 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer 
bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger 
gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou 
zijn verantwoord. 
 
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de vennootschap op iedere balansdatum of er objectieve 
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële 
activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de vennootschap de omvang 
van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen en verwerkt dit direct in de winst- en 
verliesrekening. 
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Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere 
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke 
schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële 
actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. 
 
Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien de 
afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname 
wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs 
op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. 
Het teruggenomen verlies wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt. 
 

Voorraden 
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen kostprijs op verkrijgingsprijzen onder 
toepassing van de FIFO methode of lagere netto-opbrengst waarde. De verkrijgings- of vervangingsprijs bestaat 
uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de 
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn 
begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele 
kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek. 
 
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de 
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden. 
 

Onderhanden projecten in opdracht van derden 

De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, 
toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen. 
Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd. Indien het een 
creditstand vertoont worden deze gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Uitgaven voor projectkosten 
voor nog niet verrichte prestaties worden opgenomen onder de balanspost onderhanden werk. 
 

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

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

Eigen vermogen 
Indien N.V. RENDO Holding eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in 
mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze 
aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de 
opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. De 
opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is gebracht.  
 
Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks 
ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten. 
 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten. 
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De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld. 
 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt en wanneer het waarschijnlijk is dat deze 
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een 
actief in de balans opgenomen. 
 

Personeelsbeloningen (jubileum uitkeringen) 
Voor de in de toekomst te betalen jubileum uitkeringen aan de medewerkers is een voorziening opgenomen. In 
de berekening is rekening gehouden met de achterliggende diensttijd, de leeftijden en het verwachte verloop 
van de medewerkers, rekening houdende met de specifieke inhoud van de jubileum regeling en de sociale 
lasten. De jubileum uitkering is evenredig aan de diensttijd toegerekend en contant gemaakt. 
 

Voorziening renteswap 
De voorziening voor renteswaps wordt gevormd voor de negatieve reële waarde van de aangegane 
rentederivaten waarvoor geen hedge-accounting wordt toegepast. 
 

Bedrijfstak pensioenverplichtingen 
De vennootschap is aangesloten bij het bedrijfspensioenfonds ABP op basis van het middenloonstelsel. Op de 
Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden 
op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 
betaald. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra  deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde 
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering 
van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 
Omdat er geen verplichtingen en/of werknemers zijn (anders dan de te betalen premies) wordt er geen 
pensioenvoorziening opgenomen. Er is sprake van een toegezegde bijdrage regeling. 
 

Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van eventuele transactiekosten. Het verschil tussen de 
bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de 
geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.  
 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
 

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten over het jaar. 
De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.  
 

Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten (met name 
transport energie) en geleverde goederen onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten 
voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op 
economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze 
goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato 
waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
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Verkoopkosten en algemene beheerkosten 
Onder verkoopkosten en algemene beheerkosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen 
en die niet direct aan de kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen. 
 

Overige bedrijfsopbrengsten 
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de 
levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De 
opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de 
overeenkomst. 
 

Personeelsbeloningen 
 
Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 
 
Pensioenen 
N.V. RENDO Holding heeft de toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Zie ook de 
grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij bedrijfstak Pensioenverplichtingen. 
 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen 
wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan 
worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van 
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
 

Bijzondere posten 
Bijzondere posten zijn baten of laten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de 
normale, niet incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid van de 
resultaten apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 
Hierbij worden tevens baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend naar aard en 
omgang toegelicht. 
 

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 

Belastingen 
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, 
rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde 
bestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die 
optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te 
hanteren belastingtarief. 
 

Resultaat deelnemingen (gewaardeerd op netto-vermogenswaarde) 
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorgaande jaarrekening is 

gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaten voor zover dit aan N.V. RENDO Holding 

wordt toegerekend. 
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5. Financiële instrumenten en risicobeheersing 
 

Marktrisico 
 
Rente- en kasstroomrisico 
N.V. RENDO Holding loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste 
activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder 
schulden aan kredietinstellingen). 
Voor schulden met variabele rente-afspraken loopt N.V. RENDO Holding risico ten aanzien van toekomstige 
kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt N.V. RENDO Holding risico’s over 
de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. Met betrekking tot de vorderingen zijn geen 
financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico gecontracteerd. 
 
Met betrekking tot de variabel rentende schulden heeft N.V. RENDO Holding renteswaps gecontracteerd, zodat 
zij variabele rente ontvangt en vaste rente betaalt. 
 

Kredietrisico 
Bij N.V. RENDO Holding is beperkt sprake van concentratie van kredietrisico's als gevolg van levering aan een 
beperkt aantal energieleveranciers met betrekking tot de facturatie van haar netwerkdiensten, met name door 
de groepsmaatschappij N.V. RENDO. Levering aan deze energieleveranciers vindt alleen plaats aan leveranciers 
die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van N.V. RENDO Holding. Voor alle afnemers gelden 
krediettermijnen  tussen de 14 en 30 dagen. N.V. RENDO Holding voert een actief debiteurenbeheer en kent 
vanuit het verleden geen hoge percentages wanbetalers. 
 

Liquiditeitsrisico 
N.V. RENDO Holding maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen 
beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare 
kredietfaciliteiten.   
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Toelichting op de geconsolideerde balans voor winstbestemming 
 
Noot 1) Immateriële vaste activa 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 
 

31-12-2018 31-12-2017

Stand per 1  januari  

Aanschafwaarden 9.679 11.148

Cum.afschrijvingen -7 .604 -9.663

Boekwaarden 2.075 1.485

Investeringen 978 1.251

Realisatie werken in uitvoering 0 0

Desinvesteringen 0 -2.720

Cum.afschrijving desinvesteringen 0 2.720

Afschrijvingen -696 -661

Bijzondere waardevermindering 0 0

Stand per 31  december

Aanschafwaarden 10.657 9.679

Cum. Afschrijvingen -8 .300 -7.604

Boekwaarden 2.357 2.075  
 
 
De immateriële vaste activa bestaat uit de waarde van de software welke worden gebruikt door de RENDO 
bedrijven. Voor de in eigen beheer gemaakte software is een wettelijke reserve gevormd, welke per ultimo 2018 
€ 696.000 bedraagt (2017 € 421.000). 
 
De afschrijvingstermijnen van de software variëren van 3 tot 7 jaar. 
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Noot 2) Materiële vaste activa 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 
 

Omschrijving Bedrijfs- Distributie- Andere Materiële       Totaal

gebouwen leidingen en vaste bedrijfs- vaste activa

en terreinen installaties middelen in 2018

huisvesting uitvoering

Stand per 1  januari  2018

Aanschafwaarden 7.245 239.966 5.276 1.253 253.740  

Bijdragen derden 0 -34.327 0 0 -34.327 

Cum.afschrijvingen -3.167 -120.451 -3.833 0 -127.451 

Cum.vrijval bijdragen derden 0 22.202 0 0 22.202    

Boekwaarden 4.078 107.390 1.443 1.253 114.164

Investeringen 14 8.268 648 4.680 13.610

Realisatie werken in uitvoering 0 0 0 -1.253 -1 .253 

Ontvangen bijdragen derden 0 -839 0 0 -839 

Desinvesteringen 0 0 0 0 0

Cum.afschrijving desinvesteringen 0 0 0 0 0

Afschrijvingen -196 -5.433 -450 0 -6 .079 

Bijzondere waardevermindering 0 0 0 0 0

Vrijval bijdragen derden 0 981 0 0 981

Stand per 31  december 2018

Aanschafwaarden 7.259 248.234 5.924 4.680 266.097

Bijdragen derden 0 -35.166 0 0 -35.166 

Cum. Afschrijvingen -3.363 -125.884 -4.283 0 -133.530 

Cum.vrijval bijdragen derden 0 23.183 0 0 23.183

Boekwaarden 3.896 110.367 1.641 4.680 120.584

Afschrijvingstermijnen 10 - 40 jaar 0 - 50 jaar 3 - 10 jaar  
 
De energietransitie en het afbouwen van de gasproductie uit het Groningenveld zal gaandeweg resulteren in het 
uitfaseren van het gebruik van aardgas in Nederland. Naar de mening van N.V. RENDO betekent dit echter niet 
dat ook de gasnetten op grote schaal buiten gebruik gesteld zullen gaan worden. In haar strategische visie tot 
2030 streeft N.V. RENDO ernaar om nog uitsluitend duurzame gassen te distribueren in haar gasnetten. 
Daarmee wordt ingezet op hergebruik van de bestaande gasinfrastructuur. 
Daarbij komt dat het netgebied van N.V. RENDO zich kenmerkt door een lage bebouwingsdichtheid waardoor 
grootschalige toepassing van warmtenetten technisch en economisch in veel gevallen geen reële optie is. Dit 
geldt eveneens voor toepassingen die uitsluitend gebruik maken van elektriciteit. Toepassing van duurzame 
gasvormige energiedragers in combinatie met de inzet van hybride warmtepompen is in dergelijke situaties de 
meest begaanbare route naar verduurzaming. Een veilig en betrouwbaar gasnet blijft naar verwachting 
noodzakelijk. 
N.V. RENDO ziet daarom op dit moment geen aanleiding om de afschrijvingstermijnen van de bestaande 
gasnetten in te korten of tot afwaardering van de bestaande gasnetten over te gaan.  
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Noot 3) Financiële vaste activa 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 

Deelneming Geldleningen

Overige 

effecten

 Overige 

vorderingen 

 Actieve 

belasting 

latentie  Totaal 

Boekwaarde per 1 januari 600 1.658 11 1.281 4.617 8.167

Resultaat deelnemingen -267 0 0 0 0 -267 

Aankopen, verstrekte leningen 3.400 1.151 0 0 0 4.551

Verkopen, aflossingen 0 -58 0 -461 0 -519 

Tariefverlaging VPB-tarief 0 0 0 0 -439 -439 

Onttrekkingen 0 0 0 0 -856 -856 

Boekwaarde per 31 december 3.733 2.751 11 820 3.322 10.637  
 
Deelnemingen 
De 1e deelneming betreft een 50% deelneming in MeppelEnergie B.V. gevestigd te Meppel. Dit betreft een joint 
venture. De 2e deelneming betreft een 40% deelneming in Glasvezel De Wolden B.V. gevestigd te Ruinerwold. Er 
is sprake van een deelneming met invloed van betekenis. De derde en vierde deelnemingen betreffen de joint 
ventures RENDO Buitenaf B.V. en RENDO Parkned B.V. Beide zijn nieuwe joint ventures welke in 2017 zijn 
opgericht. Het negatieve resultaat deelnemingen heeft betrekking op de deelnemingen van RENDO Buitenaf B.V. 
en Glasvezel De Wolden B.V. 
 
Aankopen, versterkte leningen 
In 2018 zijn er een tweetal agiostortingen gedaan aan Glasvezel de Wolden B.V. ten bedrage van € 900.000,- en 
er is een agiostorting gedaan van € 2.500.000,- aan RENDO Buitenaf B.V. 
 
Geldleningen 
De geldleningen (19,3 miljoen) aan bedrijven zijn vanwege het uitgesproken faillissement van SGI medio 2013 
geheel afgewaardeerd. Het is nog onzeker hoeveel gelden uit het faillissement worden ontvangen. Het saldo per 
jaareinde betreft een lening aan een gezamenlijk initiatief van meerdere netbeheerders en een verstrekte 
achtergestelde lening van € 405.000 aan MeppelEnergie B.V., met een looptijd van 12 jaar tot 30 november 
2027 en een rentepercentage van 4% per jaar. Verder is er een kredietfaciliteit verstrekt aan Glasvezel De 
Wolden B.V. voor een bedrag van maximaal € 1.950.000 met een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage 
van 4% per jaar, waarvan per balansdatum een bedrag van € 1.950.000 is benut door Glasvezel De Wolden. De 
aflosverplichting op deze lening start in 2019. Daarnaast zijn geldleningen verstrekt aan EDSN B.V van in totaal  
€ 443.000 en Stercore BV van € 25.000,-. Het deel dat in 2018 wordt afgelost is circa € 158.000.  
 
Overige effecten 
De overige effecten betreffen aandelen in Enexis, PBE, en EDSN B.V.  

 
Overige vorderingen 
De overige vorderingen betreffen aan medewerkers van de vennootschap verstrekte hypothecaire geldleningen. 
Het rentepercentage van de hypothecaire geldleningen bedraagt 4% en met alle medewerkers is een 
aflossingstermijn overeengekomen. Het bedrag aan leningen met een looptijd korter dan 1 jaar is circa € 27.000. 
 
Actieve belasting latentie 
De actieve belastinglatentie heeft voornamelijk betrekking op de verschillen tussen fiscale en commerciële 
waardering van de distributienetwerken. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van  
€ 800.000 binnen een jaar wordt gerealiseerd. Als gevolg van het eind 2018 aangenomen Belastingplan 2019, 
waarin een stapsgewijze tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting is opgenomen, is in 2018 de actieve 
belastinglatentie voor € 439.000 vrijgevallen ten laste van het eigen vermogen. De mutatie in de 
belastinglatentie wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht omdat  deze in het verleden ook ten gunste 
van het eigen vermogen is gevormd. 
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Noot 4) Voorraden 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

31-12-2018 31-12-2017

Grond- en hulpstoffen 1.086 836             

Gereed produkt en handelsgoederen 0 0

Emballage 18 23               

1 .104        859              
De voorraden staan hoofdzakelijk ten dienste van N.V. RENDO. Het betreft materiaal welke wordt gebruikt voor 
de aanleg, vervanging,  beheer en onderhoud van de elektriciteits- en gasnetten. 
 
Noot 5) Onderhanden projecten in opdracht van derden 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

31-12-2018 31-12-2017

Onderhanden projecten 27             195              
 
De onderhanden projecten zijn verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerde termijnen voor een 
bedrag van € 26.000 (2017: € 49.000). 
 
Noot 6) Vorderingen 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 

31-12-2018 31-12-2017

De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Debiteuren 

Debiteuren 4 .646 4.257          

Af: voorziening dubieuze debiteuren 614 595             

Totaal 4 .032        3.662          

O verige vorderingen

Nog te factureren omzet 434 434             

Vorderingen op gelieerde partijen 384 347             

Nog te ontvangen rente 7 7                  

Waarborgsommen 5 5                  

Overige vorderingen 538 270             

Totaal 1 .368        1.063

Totaal generaal 5 .400        4.725           
 
Er zijn geen vorderingen met een looptijd langer dan 1 jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de 
boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen 
voor oninbaarheid zijn gevormd. 
 
Noot 7) Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito`s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden bij kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen  nominale waarde. Van de liquide middelen ten bedrage 
van € 4.322.000 staan tot een bedrag van € 31.100 niet ter vrije beschikking. Dit betreft een G-rekening voor een 
bedrag van € 31.100.  
 
Noot 8) Groepsvermogen 
Voor nadere informatie en toelichting van het groepsvermogen wordt verwezen naar de vennootschappelijke 
jaarrekening, noot 3,4 en 5. 
 
Noot 9) Voorzieningen 
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(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 

Voorz iening  personeelsbeloningen ( jubi leum  ui tkeringen) 31-12-2018 31-12-2017

Het verloop is als volgt:

Saldo per 1 januari 260           255             

Bij: Toevoegingen 85             41               

345           296             

Af: Onttrekkingen 36             36               

Saldo per 31 december 309           260              
 
Het bedrag aan voorziening met een looptijd kleiner dan 1 jaar is circa € 40.000 en het bedrag met een looptijd 
> 5 jaar is € 160.000. De jubileum uitkering is contant gemaakt tegen een verdisconteringsvoet van 1%. 
 

Voorziening renteswap 31-12-2018 31-12-2017

Het verloop is als volgt:

Saldo per 1 januari 665 1.330          

Bij: Toevoegingen 0 0

665 1.330          

Af: Onttrekkingen 419 665             

Saldo per 31 december 246 665              
 
Het bedrag aan voorziening met een looptijd kleiner dan 1 jaar is circa € 246.000. De swaps betreffen twee 
swaps van € 10 miljoen korte rente (1-maands Euribor) naar lange rente. Het betreft hier een swap met een 
vastgestelde rente van 3,81% met een looptijd van 1 augustus 2017 tot en met 1 augustus 2019.  
 

Totaal voorzieningen 555           925              
 
Verplichtingen inzake buitengebruik gestelde activa 
Vanuit de Telecomwet bestaat de verplichting voor grondeigenaren om telecomvoorzieningen in hun grond te 
gedogen. Deze verplichting eindigt zodra de telecomvoorzieningen voor een onafgebroken periode van 10 jaar 
niet meer in gebruik zijn. Omdat de datum waarop de telecomvoorzieningen inactief worden onzeker is en 
RENDO niet in staat is om te voorspellen of en wanneer een grondeigenaar een verzoek tot verwijdering zal 
indienen, is RENDO niet in staat om een betrouwbare schatting van de impact te maken en daarom is er geen 
voorziening voor opgenomen. 
 
Noot 10) Langlopende schulden 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

31-12-2018 31-12-2017

Schulden aan kredietinstellingen 60.552 50.570       

Herfinanciering afgeloste leningen 0 0

Toevoeging langlopende lening 0 10.000       

Toevoeging termijnlening 0 0

60.552 60.570       

Af: aflossingsverplichtingen op de langlopende leningen

welke in het volgende boekjaar worden afgelost. Deze 

bedragen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden 10.017 18               

50 .535      60.552        
 
Het gemiddelde rentepercentage van de onderhandse leningen bedraagt 1,57 (2017 1,19). 
Het saldo met een looptijd tussen 1 en 5 jaar bedraagt € 32.268.000. 
Het saldo met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 20.405.000. 
Ten aanzien van de financiering van € 50.500.000 bij Bank Nederlandse Gemeenten zijn de volgende ratio's 
overeengekomen: Het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans van N.V. RENDO Holding en de 
balans van N.V. RENDO dient te allen tijde hoger dan 30% te zijn.  
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De Interest Coverage Ratio (ICR=bedrijfsresultaat gedeeld door het totaal van de financiële lasten) dient ten 
minste 1,7 te bedragen. Ten aanzien van de financiering van € 10.035.000 bij de ING zijn financiële 
ratioverplichtingen afgesproken en zekerheden verstrekt die overeenkomen met het besluit financieel 
netbeheerder. Over 2018 is voldaan aan de ratioverplichtingen. 
 
Tevens is in het kader van deze financiering door N.V. RENDO Holding een art. 2.403 BW 
aansprakelijkheidsverklaring gedeponeerd voor de schulden van N.V. RENDO. 
 
Noot 11) Kortlopende schulden 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

31-12-2018 31-12-2017

Aflossingsverpl ichtingen 10.017      18               

Schulden aan kredietinstel l ingen 2.000 0

Schulden aan leveranc iers en handelskrediteuren

Handelskrediteuren 2.562 1.272          

Totaal 2 .562 1.272

Belastingen en premies soc iale verzekeringen

Omzetbelasting 1.109 1.170          

Vennootschapsbelasting 439 199             

Dividendbelasting 368 371             

Loonbelasting en sociale premies 322 266             

2 .238 2.006

Schulden ter zake van pensioen 90 83

O verige schulden

Diversen 15 26               

Totaal 15 26

O verlopende passiva

Inkoop gas en elektra 0 182             

Nog te betalen rente 44 42               

Diversen 3.971 1.856          

Totaal 4 .015 2.080

Totaal  kortlopende schulden 20.937 5.485  
 
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de 
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. In de kortlopende 
schulden is begrepen de aflossingsverplichting van leningen aan de BNG en ING voor de komende 12 maanden. 
 
Vooruitlopend op de financiering van de aanleg van het glasvezelnetwerk is per ultimo 2018 een bedrag van  
€ 2.155.000 ontvangen van de Provincie Drenthe. 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Opvolging fraudezaken 
Als gevolg van de fraudezaken rondom de SGI centrale in Steenwijk en de verkoop van het 
energieleveringsbedrijf aan Electrabel zijn er door RENDO diverse beslagen gelegd en civielrechtelijke 
procedures voorbereid tegen alle direct betrokkenen. De door RENDO geleden schade wordt hiermee verhaald 
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op de betrokken partijen. Aangezien eventuele inkomsten uit deze claims nog onzeker zijn en niet betrouwbaar 
geschat kunnen worden zijn deze niet gewaardeerd in de balans. 
 
Meerjarige financiële verplichtingen 
Er zijn leasecontracten afgesloten met betrekking tot vervoermiddelen. De verplichting per voor het jaar 2018 
bedraagt € 36.000. Het totaal aan verplichtingen tussen de 1 en 5 jaar bedraagt € 13.000. Er zijn geen 
verplichtingen langer dan 5 jaar. Over 2018 is € 52.000 aan kosten operationele lease verwerkt in de winst- en 
verliesrekening. 
 
Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 
N.V. RENDO Holding vormt met ingang van 1 januari 2017 met haar groepsmaatschappijen een fiscale eenheid 
voor de vennootschapsbelasting en N.V. RENDO Holding vormt met haar groepsmaatschappijen een fiscale 
eenheid voor de omzetbelasting. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar 
gevoegde groepsmaatschappijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde 
belastingen. 
 
Voorwaardelijke verplichtingen 
RENDO is eigenrisicodrager inzake WW-verplichtingen. 
 

  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



 

  47 

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
 
Noot 12) Netto-omzet 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 

2018 2017

Omzet transport energie 30.070 29.700

Omzet ENAVI 746 442

Diversen 521 1.201

Totaal 31.337 31.343  
 
Noot 13) Mutatie onderhanden projecten 
Hieronder is verantwoord de mutatie van de kostprijs onderhanden projecten inclusief mutatie op de 
winstneming op onderhanden projecten. 
 
Noot 14) Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 
Hieronder zijn verantwoord de geactiveerde kosten op investeringsprojecten. 
 
Noot 15) Overige bedrijfsopbrengsten 
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de 
levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De 
opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de 
overeenkomst. 
 
In 2018 is een bedrag meegenomen ten bedrage van € 263.086,-. Dit betreft een vooruit ontvangen bedrag in 
verband met de afhandeling van de SGI Fraudezaak.  
 
Noot 16) Personeelskosten 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

2018 2017

Lonen en salarissen 5.719 5.284

Sociale lasten 731 640

Pensioenlasten 812 720

Reservering toekomstige jubileum uitkeringen 49 5

Reservering verlof -2 73

Totaal 7 .309 6.722  
 
Personeelsbezetting in FTE exclusief inleen- en uitzendkrachten en overuren 
In het verslagjaar was de gemiddelde personeelsbezetting in fte's 101 (2017: 97 fte`s). 
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Bezoldiging bestuurder en commissarissen 
 

Wet Normering Topinkomen Raad van Bestuur/Directie in  € 2018 2017

Functiegegevens

Topfuntionaris E.Veenstra E.Veenstra

Functie Alg Directeur Alg Directeur

Duur heel 2018 heel 2017

Omvang 1 1

Gewezen topfunctionaris nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging

Beloning 168.638       163.165          

Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn 18.995         17.711            

Subtotaal 187.633       180.876          

Belaste onkostenvergoedingen 0 0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 189.000       181.000          

Onverschuldigd betaald bedrag 0 0

Totaal  bezoldiging 187.633       180.876           
 
Functiegegevens 2018

Naam J.E. Kielman G.F. Bakema D.J. Klein Essink

Functie

President 

commissaris lid lid

Periode heel 2018 heel 2018 heel 2018

Bezoldiging

Bezoldiging 15.551 13.714 13.191             

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 28.350 18.900 18.900 18.900             

Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 -                    

Totale bezoldiging 15.551 13.714 13.191             

Geen overschrijving van toepassing

2017

Naam J.E. Kielman G.F. Bakema D.J. Klein Essink

Functie President lid lid

Periode heel 2017 heel 2017 heel 2017

Bezoldiging

Bezoldiging 13.000 9.500 11.000             

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 27.150 18.100 18.100 18.100             

Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 0

Totale bezoldiging 13.000 9.500 11.000             

18.100

9.500 11.000

lid

heel 2017 heel 2017

9.500 11.000

P. Adema

lid

heel 2018

11.691

E.S. Rijnders

lid

heel 2018

13.273

18.900

11.691 13.273

P. Adema E.S. Rijnders

lid

 
 
Geen overschrijding van toepassing 
 
Leden van de Raad van Commissarissen 
Voor de leden van de Raad van Commissarissen zijn geen pensioenverplichtingen. Gedurende het verslagjaar zijn 
aan de commissarissen geen bedragen in de vorm van voorschotten of kredieten verleend. Er zijn geen 
verplichtingen jegens de Raad van Commissarissen aangegaan. 
 
Aantal werknemers per 31 december exclusief inleen- en uitzendkrachten 
Alle werknemers zijn juridisch in dienst van N.V. RENDO (behalve de algemeen directeur die in dienst is van N.V. 
RENDO Holding), maar werkzaam voor de verschillende vennootschappen. 
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De samenstelling van de personeelsbezetting per ultimo was als volgt: 

 
2018 2017

N.V. RENDO Holding 1 1

RENDO Beheer B.V. 26 26

N.V. RENDO 75 75

ENAVI B.V. 1 0

N-TRA B.V. 2 0

RE-NET B.V. 1 0

Totaal aantal personeelsleden 106              102  
 
Er waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2017: 0). 
De algemeen directeur van RENDO Groep is ingedeeld onder N.V. RENDO Holding. De stafafdelingen en de 
werknemers van de dochtermaatschappijen zijn ingedeeld onder RENDO Beheer B.V. Het overige (uitvoerend) 
personeel is ingedeeld onder N.V. RENDO. 
 
Noot 17) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 
2018 2017

Afschrijvingen immateriële vaste activa 696 661

Afschrijvingen materiële vaste activa 6.079 5.990

Bijzondere waardevermindering 0 0

6.775 6.651

Af:

Vrijval bijdragen van derden in de investeringskosten 981 974

Totaal 5 .794 5.677  
 
Noot 18) Overige bedrijfskosten 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 
Hieronder zijn onder meer opgenomen de contributies aan diverse instellingen, de overige personeelskosten en 
de honoraria accountantsorganisatie, waarvan onderstaande specificatie: 
 
Honoraria accountantsorganisatie

2018 2017

Controle van de jaarrekening 95 81

Andere controlewerkzaamheden 13 13

Fiscale advisering 0 0

Andere niet-controlediensten 0 0

108 94  
 
Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie 
betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door de accountantsorganisatie. Deze kosten betreffen de 
accountantskosten toegerekend aan de controle van de jaarrekeningen en regulatorische informatieverzoeken 
2018 en 2017. 
 
Noot 19) Opbrengst financiële vaste activa 
Dit betreft de rentebaten van de aan de medewerkers van de vennootschap verstrekte hypothecaire 
geldleningen, overige verstrekte leningen en ontvangen dividend van effecten. 
 
Noot 20) Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Betreft voornamelijk rente rekening-couranten. 
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Noot 21) Rentelasten en soortgelijke kosten 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 
2018 2017

Rente onderhandse langlopende leningen 816 723

Rente rekening-courant 0 0

Diversen 112 154

Totaal 928 877  
 
In augustus 2017 is een nieuwe langlopende lening aangetrokken. De stijging van de rentelasten in 2018 wordt 
veroorzaakt doordat deze rente voor 2018 het gehele jaar rentedragend is.   
 
Noot 22) Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 
De verschuldigde belasting is als volgt te berekenen: 2018 2017

Vennootschapsbelasting boekjaar 2.518 2.486

Mutatie belastinglatentie commercieel-fiscaal verschil 856 939

Commerciële belastingdruk 3.374 3.425

Correctie voorgaande jaren -22 -248 

Belasting volgens de winst en verliesrekening 3.352           3.177                
 
Het toepasselijk belastingtarief voor 2017 is tot en met € 200.000 20% en boven € 200.000 25%. Deze tarieven 
zijn gelijk aan de tarieven van 2017. Het effectieve belastingtarief voor 2018 bedraagt 24,7%. Voor 2017 was dit 
23,1%.  
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum 
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JAARREKENING 
2018 

N.V. RENDO 
HOLDING 
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Vennootschappelijke balans per 31 december 2018 voor winstbestemming 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 
 

Noot 31-12-2018 31-12-2017

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 3.640 3.547

Financiële vaste activa 2 68.153 41.233

71.793      44.780        

Vlottende activa

Vorderingen op groepsmaatschappijen 123 25.641

Vorderingen 60 17

Liquide middelen 1.347 515

1.530        26.173        

73 .323      70.953        

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 3 446 446

Wettelijke reserve 4 696 421

Overige reserves 5 61.261 58.879

Resultaat boekjaar 5 10.001 10.596

72.404      70.342        

Kortlopende schulden

Schulden aan groepsmaatschappijen 6 0 0

Overige schulden 919 611

919           611             

73 .323      70.953         
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Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2018 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 
 

Noot 2018 2017

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 14 16

Bij: Overige bedrijfsopbrengsten 591        117              

Som der bedri jfsopbrengsten 605 133

Af:

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 0 16

Afschrijving op immateriële- en

materiële vaste activa 197 116

Overige bedrijfskosten 268 -177 

Som der bedrijfslasten 465        (45)               

Bedrijfsresultaat 140        178              

Opbrengst van financiële vaste activa 0 0

Bij: Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 54 689

Af: Rentelasten en soortgelijke kosten 18          0

36          689              

Resultaat voor belastingen 176 867

Af: Belastingen resultaat 34 207

142        660              

Resultaat uit deelnemingen 7 9.859 9.936

Resultaat na belastingen 10.001   10.596         
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Toelichting op de vennootschappelijke balans voor winstbestemming 
 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW. Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor waardering van 
de activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en 
passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover 
hierna niet anders wordt vermeld. 
 

Financiële vaste activa 
De deelnemingen worden gewaardeerd op basis van de nettovermogenswaarde volgens de 
vermogensmutatiemethode. 
 
Noot 1) Materiële vaste activa 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 

Het verloop is als volgt: 2018 2017

Saldo per 1 januari 3 .547 3.647

Investeringen 14 16

(Des)investeringen 276 0

Afschrijvingen -197 -116 

Bijzondere afwaardering 0 0

Balanswaarde per 31 december 3.640      3.547           
 
Dit betreft de bedrijfspanden te Meppel en Steenwijk. 
 
Noot 2) Financiële vaste activa 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 
Groepsmaatschappijen van N.V. RENDO Holding te Meppel per 31 december 2018 
 
Groepsmaatschappijen Vestigingsplaats Aandeel 403-verklaring 

RENDO Beheer B.V. Meppel 100% Ja 

N.V. RENDO Meppel 100% Ja 

RENDO Duurzaam B.V. Meppel 100% Ja 

Enavi B.V. Meppel 100% Nee 

N-TRA B.V. Meppel 100% Nee 

RE-NET B.V. Meppel 100% Nee 

RE-NET Hoogeveen B.V. Meppel 100% Nee 
 
 
Het verloop deelneming is als volgt: 

2018 2017

Saldo per 1 januari deelneming 41.233 38.797

Dividenduitkering -7 .500 -7.500 

Informele kapitaalstorting 25.000 0

Mutatie latentie verplichting -439 0

Resultaat deelnemingen 9.859      9.936          

Saldo per 31 december deelneming 68.153 41.233

Achtergestelde geldleningen 0 0

Totaal f inanc iële vaste activa 68.153    41.233         
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Noot 3) Geplaatst kapitaal 
Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 2.000 gewone aandelen van € 450 nominaal. Hiervan zijn bij 9 
gemeenten 991 aandelen geplaatst. 
 
Noot 4) Wettelijke reserve 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 
Het verloop kan als volgt worden gespecificeerd: 

2018 2017

Saldo per 1 januari 421 552

Mutatie boekjaar 275 -131 

Saldo per 31 december 696         421              
 
Noot 5) Overige gegevens 
(bedragen tabel x € 1.000,-) 

 
Het verloop kan als volgt worden gespecificeerd: 

2018 2017

Saldo per 1 januari 58.879 52.517

Resultaat voorgaand boekjaar 10.596 13.731

Mutatie latentie verplichting -439 0

Mutatie wettelijke reserve -275 131

Uitgekeerd dividend -7.500 -7.500 

Saldo per 31 december 61.261    58.879         
 
Resultaat boekjaar 
Het verloop kan als volgt worden gespecificeerd: 

Resultaat boekjaar

Het verloop kan als volgt worden gespecificeerd:

2018 2017

Saldo per 1 januari 10.595 13.731

Resultaatverdeling -10.595 -13.731  
 
Bestemming van het resultaat 
De winst- en verliesrekening na belastingen sluit met een positief saldo van € 10.001.000. Voorgesteld wordt om 
aan de aandeelhouders een dividend uit te keren van € 7.500.000 en om het overige deel van het resultaat  
€ 2.501.000 toe te voegen aan de reserves. 
 
Noot 6) Schulden aan groepsmaatschappijen 
Over het gemiddeld saldo van deze rekening-courantverhoudingen wordt 1% rente per jaar berekend 
(2017: 3%). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. 
 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Voorwaarden 
N.V. RENDO Holding heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende 
schulden van de vennootschappen RENDO Beheer B.V., N.V. RENDO, RENDO Duurzaam B.V. en RE-NET B.V. 
Hierbij is het bepaalde in artikel 403 lid 1 sub f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking genomen. 
Voor wat betreft de verslaglegging van de genoemde deelnemingen is gebruik gemaakt van de vrijstellingen ex 
artikel 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
N.V. RENDO Holding vormt met ingang van 1 januari 2017 met haar groepsmaatschappijen, met uitzondering 
van RE-NET Hoogeveen, een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en N.V. RENDO Holding vormt met 
haar groepsmaatschappijen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond van de Invorderingswet zijn 
de vennootschap en de met haar gevoegde groepsmaatschappijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake 
door de combinatie verschuldigde belastingen.  
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Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening 
 
Noot 7) Resultaat uit deelnemingen 
Dit betreft het resultaat van de groepsmaatschappijen. Voor nadere informatie en toelichting op de overige 
posten wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum te melden. 
 
Meppel, 16 april 2019 
 
Algemeen directeur 
E.R. Veenstra 
 
Raad van Commissarissen 
P. Adema 
G.F. Bakema 
J.E. Kielman, president commissaris 
D.J. Klein Essink 
E.S. Rijnders 
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Overige gegevens  
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Overige gegevens 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant verwijzen wij graag naar de volgende pagina’s. 

Winstbestemming 
In de statuten is in artikel 31 het onderstaande opgenomen inzake de winstbestemming: 

Artikel 31 

Lid 1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. 

Lid 2. De uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogte het uitkeerbare deel van het eigen vermogen. 

Lid 3. Uitkeringen van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 

Lid 4. De vennootschap kan slechts tussentijds uitkeringen doen indien uit een conform de wettelijke vereisten 
opgestelde tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van het tweede lid is voldaan. De 
vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de 
dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. 

Lid 5. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in het tweede lid bepaalde, 
besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve. 

Lid 6. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen en/of de certificaten die de vennootschap in 
haar eigen kapitaal houdt niet mee. 

Lid 7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van de winst verjaart door verloop van vijf (5) jaren na 
de dag van het besluit tot uitkering van de winst. 

Conform de statuten N.V. RENDO Holding artikel 31 lid 1 staat het resultaat ter beschikking van de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders d.d. 13 mei 2019. 
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