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 organisaties. Vewin werkt daarom samen met de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het 
 Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Water-
schappen (UvW), het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu (RIVM), de Reststoffenunie, 
consumentenorganisaties, de netwerksectoren 
 Kabels, Telecom en Energie, vertegenwoordigers 
van de chemische, bestrijdingsmiddelen- en genees-
middelenindustrie, natuur- en milieuorganisaties, de 
Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO Nederland), het 
Netherlands Water Partnership (NWP), het Keurings 
Instituut voor Waterleiding Artikelen (KIWA), en 
 andere brancheorganisaties. 

Oorsprong
Vewin is op 18 november 1952 opgericht. Nederland 
telde toen 198 drinkwaterbedrijven, waarvan er  
177 lid waren van de vereniging. Thans kent Neder-
land tien drinkwaterbedrijven, die alle zijn aangesloten 
bij Vewin. Samen produceren zij jaarlijks ruim  
1,1 miljard m3 betaalbaar, schoon en veilig drink-
water (1952: 0,4 miljard m3 ). 

Vewin 2015
Vewin (totaal 18,9 fte) zetelt in Den Haag en heeft – 
met de Unie van Waterschappen – ook een kantoor 
in Brussel. 

De strategie van Vewin is gericht op: 
•	 effectieve en efficiënte belangenbehartiging in  

de Haagse en Brusselse netwerken;
•	 optimale informatievoorziening voor de Leden via 

wekelijkse briefings en door relevante documenten 
en bronnen gemakkelijk beschikbaar te maken. 

 
Innovatief 
De Nederlandse drinkwaterbedrijven behoren kwali-
tatief en organisatorisch tot de wereldtop. Innovatie 
is voor de drinkwatersector essentieel. Vewin onder-
zoekt bij voortduring hoe zij tegemoet kan komen 
aan veranderende behoeften van haar Leden, de 
 consumenten en maatschappelijke organisaties. 

Samenwerking 
KWR Watercycle Research Institute (KWR) is het 
nationale kenniscentrum voor de drinkwatersector. 
Vewin en KWR werken nauw samen in de Vewin-
stuurgroepen en in de programma begeleidings-
commissies van KWR. De Vereniging van Rivier-
waterbedrijven (RIWA), behartigt de algemene 
belangen van de rivierwaterbedrijven. 
RIWA-koepel omvat de stroomgebieden van de 
Rijn, Maas en Schelde. De belangen van de water-
bedrijven liggen in vele opzichten in het verlengde 
van de belangen van andere (maatschappelijke) 

Vewin is de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland. 

Haar belangrijkste taak is het behartigen van de belangen  

van de Leden in Den Haag en Brussel. Binnen de vereniging 

worden de koers en het beleid in nauwe samenspraak met 

het Bestuur bepaald. Vewin heeft een onafhankelijke voor-

zitter. Het Vewin-bureau staat onder leiding van een directeur 

die door het Bestuur is benoemd. 

Profiel

Ambitieus en strategisch 
De Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren aan 
ruim 7,5 miljoen adressen continu (7 x 24 uur) kraan-
water van onberispelijke en smaakvolle kwaliteit. 
Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Zowel  
het water als de bedrijven genieten een groot 
 vertrouwen. De bedrijfstak wil deze positie nog 
 verder versterken. 
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In 2015 is, mede dankzij de inzet van Vewin, meer politieke aandacht gekomen voor waterkwaliteit. Voor  

de drinkwatersector die 24 uur per dag, 7 dagen in de week onberispelijk drinkwater aan consumenten en 

 bedrijven levert, is dat van groot belang. Drinkwater is immers een eerste levensbehoefte en er is veel in spanning 

nodig om ook de komende generaties te voorzien van veilig, gezond, betaalbaar en lekker kraanwater.

Voorwoord van de voorzitter

Nadat er jarenlang terecht veel aandacht is geweest 
voor waterveiligheid in het kader van het Delta-
programma, is met het verschijnen van het Delta-
plan Zoetwater in 2014, meer het accent komen te 
liggen op de beschikbaarheid van voldoende zoet-
water. En dan is voldoende zoetwater één ding;  
het gaat ook om voldoende schoon water. Schone 
bronnen, zowel grondwater als oppervlaktewater, 
zijn voor drinkwaterbedrijven cruciaal.

In 2015 is een reeks adviezen en rapporten ver-
schenen, die de noodzaak voor additionele maat-
regelen en regie ten aanzien van waterkwaliteit 
 onderbouwen, zoals het briefadvies van de Advies-
commissie Water van juni 2015, het advies van het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van mei 
2015 en het rapport van de Europese commissie 
over de voortgang van de maatregelen in het kader 
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) van maart 2015.

Vanuit Vewin is met deze rapporten in de hand een 
intensieve lobby gevoerd om vanuit de overheid een 
concrete en effectieve aanpak te bewerkstelligen. 
En met succes, want zeker na de conferentie en 
Verklaring van Amersfoort, waar Vewin maar liefst 
62 concrete voorstellen ter verbetering van de water-
kwaliteit presenteerde, ging de bal echt rollen.
Ook de Tweede Kamer heeft bij de minister van 
 Infrastructuur en Milieu (IenM) in de debatten in  
juni en november 2015 aangedrongen op een 
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organisaties en instituties die een rol spelen bij de 
kerntaak van de drinkwaterbedrijven: het leveren 
van schoon, veilig, betrouwbaar, gezond, lekker én 
betaalbaar kraanwater, nu en in de toekomst.

Bestuurlijk
Het Bestuur van Vewin is in 2015 vier keer bijeen 
 gekomen. Hierbij werd intensief aandacht besteed 
aan de standpunten van de drinkwatersector in  
Den Haag en Brussel.
In 2015 is afscheid genomen van de bestuursleden 
Piet jonker en Martien den Blanken. Hun plaatsen 
zijn ingenomen door Wim Drossaert en joke 
 cuperus.
Naar aanleiding van deze bestuurswisselingen  
zijn de taken binnen het Vewin-bestuur opnieuw 
 verdeeld.

Financiën
De financiële situatie van Vewin is gezond.  
De  begroting 2015 werd uitgevoerd binnen de 
 kaders die in december 2014 waren vastgesteld en 
uit de reserves werden de afgesproken uitgaven 
 bekostigd in het kader van het zogeheten European 
Water Innovation Fund (EWIF). De uitvoering van de 
 begroting stond onder leiding van de directeur en 
werd door het Bestuur goedgekeurd.

gevoerd op ieders inspanningen. Zodat de normen 
van de KRW uiterlijk in 2027 worden gehaald en  
de openbare drinkwatervoorziening uit grond- en 
oppervlaktewater duurzaam wordt veiliggesteld.

Aangezien voor de verbetering van de waterkwaliteit 
de inspanning van velen nodig is, werkt Vewin nauw 
samen met de ketenpartners in het Bestuursakkoord 
Water: IenM, Rijkswaterstaat, IPO, VNG en UvW. 
Over de ontwikkelingen in deze samenwerking is in 
2015 een speciale uitgave ‘Waterkracht’ verschenen. 
Daarin worden met name de best practices van de 
verschillende regio’s in beeld gebracht.
Dat er nog meer mogelijkheden zijn voor keten-
samenwerking, bewijst de Kansenkaart Waterketen 
die Vewin, UvW en VNG eind 2015 aan de minister 
van IenM hebben aangeboden.

Naast de bestuurlijke partners werkt Vewin ook 
 samen met tal van maatschappelijke partners,  
zoals natuurorganisaties, LTO, VNO-NcW, milieu-
organisaties, netbeheerders etc. Soms vindt die 
 samenwerking gestructureerd plaats, zoals bij 
 jongeren Op Gezond Gewicht (jOGG) en bij 
 WaterSpaarders, soms op ad hoc basis.

Door de publiek-private vormgeving kan de drink-
watersector een natuurlijke partner zijn voor al die 

 ‘onafhankelijke regie en samenhangende aanpak 
zoetwater en waterkwaliteit’.

De minister van IenM heeft inmiddels haar plannen 
ter verbetering van de waterkwaliteit naar de Tweede 
Kamer gezonden. In deze Delta-aanpak Water kwaliteit 
is zowel aandacht voor bekende bedrei gingen voor  
de waterkwaliteit, zoals meststoffen en gewas-
beschermingsmiddelen, als voor opkomende 
 stoffen als geneesmiddelen en (micro)plastics.  
Ook voor nog onbekende, nieuwe stoffen is een 
aanpak dringend nodig.
De lozingen van pyrazool in de Maas, die maanden 
hebben voortgeduurd en waardoor de inname van 
oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater 
langdurig moest worden gestaakt, tonen aan dat er 
nog veel moet gebeuren op het terrein van stoffen 
waarvoor nog geen normering geldt.

Het toont ook de afhankelijkheid van de verschillende 
partijen in de waterketen ten opzichte van elkaar 
aan. De zorgplicht van bestuursorganen voor de 
openbare drinkwatervoorziening, zoals vastgelegd 
in de Drinkwaterwet, gaf in dit specifieke geval 
 onvoldoende soelaas.
Vewin zet er op in, dat in het traject van het Uit-
voeringsprogramma Beleidsnota Drinkwater en  
de Delta-aanpak Waterkwaliteit helder regie wordt 
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prof.dr. C.P. Veerman

“Meer aandacht voor waterkwaliteit 
moet uitdrukkelijk meer 

 bewustwording  omvatten voor  
de bescherming van de drink-

waterbronnen bij bestuurders, 
 bedrijven én burgers”.

Beleggingsbeleid
De beleggingen van Vewin zijn gebaseerd op de 
 ‘Fido’-richtlijnen. Eind 2015 heeft het Vewin-bestuur 
het Treasury Statuut goedgekeurd. Vewin heeft per 
31 december 2015 een beperkte hoeveelheid 
 obligaties (ca. € 251.000) en spaartegoed inclusief 
 liquide middelen (ca. € 12,3 miljoen).

Jaarverslag
Dit jaarverslag is opgesteld volgens de eisen van 
corporate governance, zoals beschreven in de richt-
lijnen voor organisaties zonder winststreven. In de 
bijlage van dit jaarverslag treft u de controlever-
klaring van de onafhankelijke accountant aan.
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Directieverslag

Het jaar 2015 is voor Vewin een druk en effectief lobbyjaar 

 geweest. 

Op allerlei momenten en plekken is er aandacht gevraagd 

voor de belangen van een duurzame openbare drinkwater-

voorziening nu en in de toekomst. Ook in 2015 is gebleken 

dat een alerte belangenbehartiging in Den Haag en Brussel 

zeer nodig is. Het op zich ijzersterke imago van de sector dat 

de drinkwatervoorziening altijd en overal vanzelfsprekend 

 onberispelijk functioneert, heeft ook een keerzijde. 

Het is namelijk een ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid. 

 Achter dat altijd beschikbare kraanwater van onberispelijke 

kwaliteit gaan behoorlijk wat inspanningen schuil. En dus 

moet er goed opgelet worden dat de belangen van de drink-

watersector niet vergeten worden of in de knel raken bij 

 allerlei beleidsvoorstellen, wettelijke regelingen of andere 

Haagse of Brusselse ontwikkelingen.
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Directieverslag Gelukkig lukt het Vewin goed om dat publieke 
 belang van de drinkwatervoorziening bij de stake-
holders, de ministeries en de politiek duidelijk op 
het netvlies te zetten. Dit in nauwe samenwerking 
met de Leden.
De grotere politieke aandacht voor waterkwaliteit, 
voor zoetwatervoorziening, voor de bodem en onder-
grond, voor bronbescherming en voor drinkwater  
als onderdeel van de vitale infrastructuur in dit land, 
getuigen daarvan.

Tegelijkertijd is 2015 ook het jaar geweest van de 
langst aanhoudende lozing ooit van een vervuilende 
stof uit een bekende bron (pyrazool), die de drink-
watervoorziening door de Maaswaterbedrijven 
(WML, Dunea en Evides) ernstig heeft bedreigd. 
Dit bewijst dat er nog veel werk aan de winkel is. 
Werk, dat Vewin alleen kan doen in goede en nauwe 
samenwerking met de Leden en andere Haagse én 
Brusselse koepelorganisaties en partners.

Belangenbehartiging in Den Haag:  
decentra   lisatie én regie
Als je naar een aantal grote Haagse dossiers op 
drinkwatergebied kijkt, zoals de Omgevingswet,  
het voorzieningenniveau in het kader van het Delta-
programma Zoetwater, de Delta-aanpak Water-

kwaliteit en het Bodemconvenant 2016-2020, valt 
op dat er veel stakeholders bij betrokken zijn en dat 
de rollen en taakverdeling van die stakeholders aan 
het veranderen zijn.
Op veel terreinen is sprake van decentralisatie en 
ook van deregulering. Bevoegdheden worden van 
het Rijk naar andere bestuurslagen geschoven en er 
lijkt op allerlei terreinen meer ruimte voor maatwerk 
en regionale invulling te komen.
Alleen al in de Omgevingswet gaan tientallen 
 bestaande wetten op, waaronder de voor de drink-
watersector uitermate belangrijke Waterwet en de 
Wet bodembescherming (Wbb). Andere wetten, 
 zoals de Mijnbouwwet en de Wet natuur-
bescherming, zullen gedeeltelijk geïntegreerd 
 worden.
In het kader van het Deltaprogramma Zoetwater 
moeten partijen in de regio nu tot afspraken komen 
over het voorzieningenniveau. Ook bij het Bodem-
convenant is de inzet, dat de convenantspartijen  
zelf de regie oppakken in plaats van het centrale 
 uitvoeringsteam.
Bij de stroomgebiedbeheerplannen ter uitvoering 
van de KRW lag de nadruk altijd al op een regionale 
aanpak.

Wat we ook van deze ontwikkelingen vinden, ze zijn 
aan de orde van de dag en ze hebben invloed op de 
taakuitoefening van de drinkwaterbedrijven en dús op 
de lobby-inspanningen van Vewin. Om op deze nieuwe 
ontwikkeling, die zich ongetwijfeld de komende jaren 
verder zal voortzetten, goed in te kunnen spelen, 
heeft Vewin langs twee lijnen geopereerd.
Ten eerste is met nadruk gepleit voor een duidelijke 
regierol van IenM. Dit omvat regie op inhoud én op 
proces. De inhoudelijke regie is nodig om de zorg-
plicht voor een duurzame openbare drinkwatervoor-
ziening, die alle bestuursorganen (inclusief het Rijk) 
op basis van de Drinkwaterwet hebben, handen en 
voeten te geven: hoe moeten provincies, gemeenten 
en waterschappen in de toekomst zorgen voor een 
goede borging van de drinkwaterbelangen. IenM 
moet daar als wetgever in de AMvB’s op basis van 
de Omgevingswet richting aan geven. Maar bijvoor-
beeld ook door een verantwoord afwegingskader 
tussen drinkwaterbelangen en mijnbouwbelangen 
(inclusief eventueel schaliegas) in de Structuurvisie 
Ondergrond (STRONG) neer te zetten. Het op aan-
dringen van Vewin in de Omgevingswet opgenomen 
amendement, dat overheden bij het uitoefenen van 
taken en bevoegdheden rekening moeten  houden 
met het belang van duurzame bescherming van de 
openbare drinkwatervoorziening, moet  vertaald en 
concreet gemaakt worden.
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Ook blijft de Lidstaat Nederland, en voor water is 
dat de minister van IenM, verantwoordelijk voor een 
correcte en tijdige implementatie van EU-regelgeving. 
De manier waarop in Nederland beslissingen op  
het gebied van ruimtelijke ordening, activiteiten in 
de ondergrond en bijvoorbeeld lozingen worden 
 ge nomen, werkt rechtstreeks door in het wel of  
niet halen van de eisen van de KRW en van de 
drink waternormen.

Ook het bepleiten van een betere afstemming  
van de normen uit de EU-regels voor mest (nitraat), 
 gewasbeschermingsmiddelen en (drink)water moet 
vooral door IenM gebeuren. Kortom: ook de inter-
nationale verplichtingen nopen tot een stevige 
 inhoudelijke regie van IenM.

En regie is ook nodig op het proces: zitten bij de 
 regionale overleggen de goede partijen aan tafel? 
Gaat het over de goede onderwerpen en is er 
 voldoende voortgang?
Zonder een goede regierol van het Rijk en in dit 
 geval van de minister van IenM, zullen de decentra-
lisatie en deregulering niet goed verlopen. In feite 
gaat het Rijk op bepaalde taakonderdelen van 
 ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. De Rijksrol ver-
andert, maar verdwijnt zeker niet.
Het is goed om te merken dat IenM bij de Delta-
aanpak Waterkwaliteit – zeker na aandrang daartoe 
door de Tweede Kamer in een aantal moties – de 
 intentie heeft die regierol ter hand te nemen.

De tweede lijn waarlangs Vewin opereert om in te 
spelen op de tendens van decentralisatie, richt zich 
op instrumenten waarmee de Leden in de regio 
 invloed kunnen uitoefenen, aansluitend op de 
 Haagse lobby.
Zo is er opdracht verleend aan het RIVM om 
 onderzoek te doen naar het daadwerkelijk uitvoeren 
van de maatregelen uit de gebiedsdossiers water-
winningen, en om eventuele knelpunten daarbij  
en het zicht op doelbereik in kaart te brengen.
Dit RIVM-rapport is aan de Leden ter hand gesteld 
met een concept aanbiedingsbrief, zodat de Leden 
het naar het voor hun grondgebied bevoegde 

 Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) of provincie 
konden sturen.

Daarnaast is er voor de Leden een seminar over het 
Deltaprogramma Zoetwater georganiseerd, gericht 
op kennisuitwisseling van hetgeen er in Den Haag 
maar ook in de vijf regio’s van het Deltaprogramma 
gebeurt, zodat de nationale en de regionale lobby 
goed gestroomlijnd kan worden en best practices 
uitgewisseld kunnen worden.

Bij al deze activiteiten van Vewin geldt, dat de samen-
werking met de stakeholders en de partners uit het 
Bestuursakkoord Water buitengewoon belangrijk is. 
De samenwerkingspartners kunnen per dossier ver-
schillend zijn. De lobby tegen precario wordt bijvoor-
beeld gevoerd samen met VNO-NcW, Netbeheer 
Nederland en Energie-Nederland, om maar eens 
een coalitie te noemen.
Dankzij de samenwerking met de Gasunie en de 
 andere vitale partners kan Vewin goed met het 
 ministerie van Veiligheid en justitie (Venj) en  
het Veiligheidsberaad optrekken in het project 
 ‘continuïteit van de Samenleving’.
Vewin heeft, waar dat nuttig was, in 2015 veel 
 samengewerkt in dit soort coalities en partner-
schappen en zal dat in de toekomst ook graag 
 blijven doen.

Bij al deze activiteiten van Vewin geldt,  
dat de samenwerking met de stakeholders 
en de partners uit het Bestuursakkoord 
Water buitengewoon belangrijk is. 

 PROFIEL VOORWOORD directieVerslag VERSLAG AcTIVITEITEN ORGANISATIE VEWIN AFKORTINGENLIjST jAARREKENING cOLOFON



Jaarverslag 2015Jaarverslag 2015

11

Belangenbehartiging in Brussel: Refit en 
 vereenvoudiging
De drinkwatersector heeft met veel EU-regelgeving 
te maken; denk o.a. aan de KRW, de richtlijn 
 Prioritaire Stoffen, de Drinkwaterrichtlijn, allerlei 
landbouwregelingen en de circulaire economie.  
Net als in Den Haag, speelt in Brussel de discussie 
over vereenvoudiging van regelgeving volop. In het 
kader van het Regulatory Fitness and Performance 
 Programme (Refit) wordt van allerlei regelingen 
 onderzocht of ze efficiënt en effectief zijn.
De voor de drinkwatersector belangrijke Drink-
waterrichtlijn wordt ook aan een zogenaamde  
Refit onderworpen.
Vanuit Bureau Brussel is aan dit proces in 2015  
veel aandacht geschonken en ook de European 
 Federation of National Associations of Water and 
Waste water Services (EurEau) is hier nauw bij 
 betrokken. Het is dan ook heel goed dat Nederland 
in EurEau een stevige positie inneemt. In 2015 is 
 Arjen Frentz (plv. directeur Vewin) verkozen tot 
 voorzitter van EurEau 1, waar de Europese stand-
puntbepaling voor drinkwater wordt voorbereid.
In 2015 is vastgesteld, dat de Drinkwaterrichtlijn  
‘fit for purpose’ is. In het komende jaar zullen de 
 beleidsopties voor herziening van die richtlijn 
 worden bepaald. Vewin zet zwaar in op het be-
houden van het voorzorgprincipe. Dit past in de 

 algemene Vewin-lijn, dat er in de EU naast aandacht 
voor economie en werkgelegenheid voldoende 
 nadruk moet blijven liggen op onderwerpen als 
 milieu en gezondheid.

In 2015 heeft Bureau Brussel verder veel tijd en 
 aandacht besteed aan het Right2Water-initiatief  
en het Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship (TTIP).

European Benchmarking Co-operation
De European Benchmarking co-operation (EBc) 
voerde in 2015 opnieuw een internationale bench-
mark uit. Er hebben 43 drink- en afvalwaterbedrijven 
deelgenomen.
Daarnaast voerde EBc werkzaamheden uit voor het 
zogenaamde Donau Water Programma in samen-
werking met de Wereldbank.
In 2014 is EBc verzelfstandigd en is een aparte 
Stichting EBc opgericht. De financiële boek-
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houdingen van Vewin en de Stichting EBc werden 
per direct geheel gescheiden. De Stichting heeft 
een internationale Board, die in 2015 twee keer 
 bijeen is geweest. De directeur van Vewin is lid  
van deze Board.
Het jaar 2015 is het eerste van de twee transitie-
jaren, waarna EBc geheel op eigen benen moet 
gaan staan. Na de eerste aanloopperiode zullen er 
in 2016 op het gebied van huisvesting en personeel 
verdere stappen moeten worden gezet om dit te 
bereiken.
In 2015 is Peter Dane (medewerker belast met  
de internationale benchmark) vanuit Vewin bij de 
 Stichting EBc gedetacheerd als managing director.

Samenwerking
Vewin verricht haar activiteiten op het gebied  
van netwerken en belangenbehartiging in samen-
werking met andere stakeholders en bondgenoten, 
zoals IPO, VNG, UvW, KWR, RIWA, KIWA,  
RIVM, de Reststoffenunie, VNO-NcW, LTO- 
Nederland, natuur- en milieuorganisaties, NWP,  
en de collega’s in de netwerksectoren Kabels, 
 Telecom en Energie.

Vewin is steeds op zoek naar en staat open voor 
 andere allianties en bondgenootschappen.

Vereniging
Communicatie
In 2015 is binnen het Vewin-bestuur uitgebreid over 
de communicatiefunctie van Vewin gesproken en 
ook over het belang van onderlinge uitwisseling van 
bedrijfsinformatie om tijdig mogelijkheden voor 
 samenwerking te onderkennen.
Er is overeenstemming over het feit dat de communi-
catiefunctie ondersteunend is aan de lobby. Verder 
is besloten het Platform communicatie om te vormen 
tot een Stuurgroep en om een strategische beleids-
agenda/communicatiekalender in te voeren.
Hiermee wordt de communicatiefunctie van Vewin 
op een soortgelijke manier vormgegeven als de 
 inhoudelijke beleidsonderwerpen. Inmiddels heeft 
in 2015 de eerste vergadering van de Stuurgroep 
communicatie plaatsgevonden.

Overige Stuurgroepen en ad hoc samenwerking
In 2015 heeft de inhoudelijke beleidsvoorbereiding 
ten behoeve van besluitvorming in het Bestuur 
plaatsgevonden in vier Stuurgroepen:
•	 Bronnen & Kwaliteit
•	 Bodem & Infrastructuur
•	 Beveiliging & crisismanagement
•	 Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen.
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In 2015 is het voorzitterschap van drie Stuurgroepen 
gewisseld. 
Door het werken met Stuurgroepen ontstaat 
 structuur in de beleidsvoorbereiding en directe 
 betrokkenheid van alle Leden. Dit geldt ook voor  
het Platform juristen.

Op een enkel onderwerp wordt buiten de Stuur-
groepen om overlegd. Bijvoorbeeld over het toezicht 
op de tarieven, over de pyrazoolkwestie, over 
STRONG en over de samenwerking in de water-
keten werd op bestuurlijk niveau buiten de formele 
Stuurgroepen om vergaderd.

Ook in 2015 hebben de Stuurgroepen seminars 
 georganiseerd met externe deelnemers.

Bureau
Interne organisatie
In 2015 heeft het Vewin-bestuur zich duidelijk uit-
gesproken over de gewenste communicatiefunctie 
van Vewin: deze dient uitdrukkelijk ten dienste te 
staan van de directe lobbytaken.
In dat licht is besloten niet langer met een aparte 
 afdeling communicatie te werken. Er is naast de al 
aanwezige communicatieadviseur/woordvoerder 
nog een tweede communicatieadviseur/woord-
voerder aangetrokken. Deze medewerkers worden 
rechtstreeks door de Vewin-directie aangestuurd. 
Hiermee wordt tevens een nauwe relatie tussen 
 beleid en communicatie geborgd.

Ondernemingsraad (Or) en personeel
De OR is in 2015 gestart in een nieuwe samen-
stelling. Directie en OR hebben in 2015 vijfmaal 
overlegd. De bestuurssecretaris van Vewin verzorgt 
het secretariaat van het overleg. Onderwerpen van 

overleg waren onder andere de stand van zaken van 
de onderhandelingen over een nieuwe collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao), de invoering van een 
preventief medisch onderzoek en de implementatie 
van het in 2014 opgestelde interne Vewin-rapport 
‘Intern Verbinden Extern Versterken’.

verzuim
Het ziekteverzuim was in 2015 wederom 
 opmerkelijk laag: 1,01% (2014: 0,88%).

Dank
Het succes van een belangenvereniging als Vewin 
hangt af van de inzet, het enthousiasme en de 
 kwaliteit van de medewerkers. Dienstbaarheid  
naar de Leden en resultaatgerichtheid in de lobby 
moeten hand in hand gaan.
Ik wil alle collega’s bedanken voor hun profes- 
sionele bijdrage aan de belangenbehartiging voor  
de drinkwatersector.

Het succes van een belangenvereniging als Vewin hangt af van de inzet, het enthousiasme en  
de kwaliteit van de medewerkers. Dienstbaarheid naar de Leden en resultaatgerichtheid in de lobby 
moeten hand in hand gaan.
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Stuurgroep Bronnen & Kwaliteit

Algemeen 
Het kabinet heeft het Nationaal Waterplan (NWP) 
2016-2021 met bijbehorende Stroomgebiedbeheer-
plannen vastgesteld. Het NWP geeft het integrale 
kader voor het waterbeleid van het Rijk. Daarnaast 
is het Beheerplan voor de Rijkswateren vastgesteld, 
met de rollen en taken van Rijkswaterstaat.

Afgelopen jaar is het Besluit kwaliteitseisen en 
 monitoring water (BKMW) vastgesteld. Hierin staan 
eisen waaraan het oppervlakte- en grondwater 
moet voldoen. Op basis van het BKMW is het 
 Protocol voor monitoring en toetsing drinkwater-
bronnen Kaderrichtlijn Water (KRW) tot stand 
 gekomen met een signaleringswaarde voor 
 opkomende stoffen en een early warning systeem 
voor grondwater. 

Drinkwaterbedrijven met de Maas als bron voor 
drinkwater hebben de inname van Maaswater het 
afgelopen jaar langdurig moeten onderbreken, 
 vanwege een te hoge concentratie pyrazool. Drink-

waterbedrijven mogen grond- en oppervlaktewater 
niet innemen als de kwaliteit niet aan de vereisten 
voldoet. Met IenM wordt daarom gewerkt aan een 
stappenplan en een structurele aanpak.

In het Deltaprogramma wordt gewerkt aan het 
 voorzieningenniveau zoetwater. De drinkwatervoor-
ziening is in de Deltabeslissingen benoemd als een 
cruciale functie met een zorgplicht voor overheden. 
De Tweede Kamer heeft in dit kader een motie aan-
genomen die stelt dat verzilting van innamepunten 
voor de drinkwaterwinning boven de norm moet 
worden voorkomen. 

In het kader van de eerste Groene Tafel Natuur & 
Drinkwater heeft het ministerie van Economische 
Zaken (EZ) onderzoek laten doen naar de betekenis 
van de drinkwatersector voor de natuur. Hieruit blijkt 
de grote waarde van de waterwingebieden voor de 
natuurkwaliteit en dat drinkwaterbedrijven als goede 
natuurbeheerders worden gezien. Vewin werkt met 
de partners aan de voorbereiding voor de tweede 
Groene Tafel in het voorjaar 2016. 

Delta-aanpak Schoon Water
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die 
oproept om waterkwaliteit en zoetwater integraal te 
behandelen. De beleidsimpuls op het gebied van 
waterkwaliteit houdt in: regie door de Stuurgroep 
Water, de ‘Verklaring van Amersfoort’ en het verder 
uitwerken daarvan in een Delta-aanpak Schoon 
 Water. Het is van belang dat in 2016 concrete acties 
opgenomen worden die verder gaan dan de huidige 
maatregelen. Meer ambitie op korte termijn is nodig 
om de waterkwaliteitsdoelen te halen. 

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging 
van het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en 
Biociden. Hierin is het verbod opgenomen op het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de land-
bouw, inclusief zogenaamde laagrisicomiddelen. 
Het verbod gaat in 2016 in op verhardingen en in 
2017 voor openbaar groen. Voor sportvelden en 
 recreatieterreinen zijn Green Deals gesloten om  
het gebruik terug te dringen. In opdracht van EZ en 
IenM wordt een bestrijdingsmiddelenatlas grond-
water ontwikkeld met als doel monitoringgegevens 
van drinkwaterbedrijven en provincies meenemen 
in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. 
Het RIVM werkt aan een rapport over gewas-
beschermingsmiddelen in grondwater en  
mogelijke maatregelen. 
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De evaluatie van de Meststoffenwet is gestart. 
 Hierbij wordt de koppeling gemaakt met de doelen 
van de KRW en specifiek de effecten in drinkwater-
bronnen. De uitkomsten van de evaluatie vormen 
de basis voor het zesde actieprogramma Nitraat-
richtlijn en de onderhandelingen met de Europese 
commissie over de derogatie. 

Wat betreft geneesmiddelen heeft IenM de regie 
genomen om te komen tot een ketenaanpak, mede 
op basis van het plan van Vewin en UvW. Naast 
 onderzoek worden no-regret maatregelen genomen 
en structurele maatregelen verkend. Uitgangspunt 
is een bronaanpak. In Brussel wordt gewerkt aan de 
herziening van de Lijst Prioritaire Stoffen. Het is van 
belang dat hier ook de drinkwaterrelevante stoffen 
meegenomen worden.

Het RIVM heeft in opdracht van Vewin een rapport 
gepubliceerd over de uitvoering van de maatregelen 
in de gebiedsdossiers. Het RIVM werkt, in samen-
werking met partijen als de drinkwatersector, 
 Rijkswaterstaat en provincies, aan verbetering van 
het protocol voor de gebiedsdossiers. Dit wordt 
 bestuurlijk vastgesteld. Een belangrijk onderdeel is 
het meten van de effectiviteit en het doelbereik  
van maatregelen.

In maart is het Bodemconvenant 2016-2020 onder-
tekend door IenM, IPO, VNG en UvW. In het 
 con venant zijn afspraken gemaakt over de aanpak 
van resterende gevallen van bodemverontreiniging 
die leiden tot ernstige verspreiding via het grondwa-
ter. Ook zijn afspraken gemaakt over de aanpak van 
 gevallen die waterwinningen bedreigen en die 
 gesignaleerd worden via de KRW.

Omgevingswet
De Omgevingswet is in 2015 door de Tweede Kamer 
behandeld en aangenomen. Via een amendement 
heeft de Kamer een artikel toegevoegd voor een 
 betere bescherming van de drinkwatervoorziening. 
Overheden moeten bij het uitoefenen van taken en 
bevoegdheden rekening houden met het belang van 
duurzame bescherming van de openbare drinkwater-
voorziening. In 2016 zal de Eerste Kamer nog over 
de wet spreken. Vewin vindt het van belang dat het 
principe ‘lozen verboden, tenzij’ niet wordt omge-
keerd naar ‘lozen toegestaan, tenzij’. Omkering van 
dit principe staat in de toekomst adequate hand-
having in de weg. In 2016 vindt de verdere uit-
werking van de wet plaats in vier AMvB’s. Belangrijke 
onderwerpen hierbij zijn: adviesrecht voor drink-
waterbedrijven, beschermingszones voor opper-
vlaktewater, de verdringingsreeks voor grondwater, 
de watertoets, mijnbouwactiviteiten en het opnemen 

van de zorgplicht gericht op een duurzame 
drinkwater voorziening.

Schaliegas
Het plan milieueffectrapportage (planMER) Schalie-
gas is in de zomer naar de Tweede Kamer gezonden. 
Geconstateerd is dat winning van schaliegas belang-
rijke risico’s voor de drinkwatervoorziening met zich 
meebrengt. commerciële winning van schaliegas 
wordt de komende vijf jaar uitgesloten. In het Energie-
rapport zal duidelijk worden of schaliegas als optie in 
beeld blijft. In het planMER Schaliegas zijn naast 
grondwaterbeschermingsgebieden ook boringvrije 
zones rond bestaande winningen uitgesloten voor 
schaliegaswinning. Eventuele verdere uitsluiting van 
gebieden kan plaatsvinden in STRONG. Vewin heeft 
een bijeenkomst in Nieuwspoort georganiseerd voor 
de betrokken Tweede Kamerleden, waarbij onder-
zoek is gepresenteerd dat vanuit de sector is gedaan 
naar risico’s van schaliegas. Met EZ is zowel bestuur-
lijk als ambtelijk, geregeld overlegd over de aanpas-
sing van de Mijnbouwwet. Naast uitsluiting van álle 
gebieden voor de waterwinning voor schaliegas, pleit 
Vewin ook voor verplichte monitoring van het diepe 
grondwater bij eventuele winning van schaliegas 
 buiten de gebieden voor de drinkwatervoorziening en 
voor een wettelijke adviesrol van drinkwaterbedrijven  
bij Mijnbouwwetvergunningen.
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Stuurgroep Bodem & Infrastructuur

Algemeen
De Europese Breedbandverordening beoogt kosten 
te verlagen voor uitrol van breedbandinfrastructuur. 
EZ bereidt implementatie van de verordening voor, 
door aanpassing van de Wet Informatie-uitwisseling 
Ondergrondse Netten (WION) en de Telecomwet. 
De verordening beïnvloedt andere infrastructuren  
in de ondiepe ondergrond, doordat in sommige 
 gevallen medegebruik van bestaande infrastructuur 
voor uitrol van breedband toegestaan moet worden, 
of omdat informatie over geplande civiele werken 
moet worden gedeeld met telecomaanbieders. 
 Vewin heeft in de consultatie bij het wetsvoorstel 
bepleit om extra administratieve lasten te voor-
komen, door implementatie te beperken tot de 
 minimumvereisten.

Om graafschade aan kabels en leidingen te voor-
komen, regelt de WION verplichte uitwisseling van 
gegevens over ondergrondse infrastructuur bij 
graafwerk. Vewin participeert in het Bronhouders/
Afnemersoverleg van het Kadaster rond de WION. 
Om de snelheid en bruikbaarheid van die informatie-

voorziening te verbeteren, zal worden overgegaan 
tot het centraal bij het Kadaster opslaan van gegevens 
van ondergrondse netten. Omdat Vewin daarbij 
wensen heeft met betrekking tot het waarborgen 
van de beveiliging van informatie, is in 2015 in over-
leg met het Kadaster een dienstverleningsovereen-
komst uitgewerkt. Hierin is opgenomen hoe het 
 Kadaster aan deze beveiliging inhoud geeft.
In 2007 is het Platform Netbeheerders (PNBH) 
 opgericht waarin ook Vewin participeert. Via dit 
 platform wordt de belangenbehartiging van de ver-
schillende netwerksectoren afgestemd. In 2015 richt-
ten zij zich voornamelijk op het samenwerkingsproject 
voor ontsluiting van informatie over bodemveront-
reiniging, de Breedbandverordening, de WION en de 
Europese richtlijn Infrastructure for Spatial Information 
in the European community (INSPIRE).

De waterschappen staan aan het begin van de 
 uitvoering van het 3e Hoogwaterbeschermings-
programma om de waterveiligheid op orde te 
 brengen. De uitvoering van deze maatregelen kan 
impact hebben op de bestaande infrastructuur van 
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netbeheerders. Er is daarom behoefte aan goede en 
vroegtijdige samenwerking. Vewin heeft samen met 
het PNBH en UvW een workshop georganiseerd om 
de mogelijkheden voor verbetering van die samen-
werking te verkennen.

In de voorbereiding van de besluitvorming over  
de eindberging van radioactief afval, is door de 
 centrale Organisatie voor Radioactief Afval (cOVRA) 
een onderzoeksprogramma opgezet, dat onder-
zoekt of en hoe veilige, lange termijn berging van 
 radioactief afval in Nederland mogelijk is. Hierbij ligt 
het accent op technische aspecten van eindberging 
in kleilagen en zoutkoepels. Naast het programma is 
een adviesgroep geformeerd, die een adviserende 
rol gekregen heeft met betrekking tot de communi-
catie over eindberging, het onderzoeksprogramma 
en de resultaten. Het gaat dan met name om draag-
vlak, communicatie, maatschappelijke, morele, 
 bestuurlijke en sociologische issues. Vewin partici-
peert in de adviesgroep die begin 2016 haar advies 
zal opleveren.

Vewin heeft ingesproken op het eerste nationale 
programma voor het beheer van radioactief afval. 
Het programma beoogt te komen tot een geo-
logische eindberging in zoutkoepels of kleilagen; 
eventueel via multinationale samenwerking. Vewin 

heeft in de inspraak zorg geuit over de mogelijke 
 risico’s voor het grondwater voor de drinkwater-
voorziening. Ondergrondse opslag van kernafval in 
zoutkoepels of (klei)lagen die direct of indirect in 
contact staan met watervoerende lagen die worden 
gebruikt voor de drinkwatervoorziening, wordt 
 daarbij onacceptabel gevonden.

De binneninstallatie van bebouwing kan de drink-
waterkwaliteit ongewenst beïnvloeden. Vewin hecht 
daarom belang aan borging van de kwaliteit van 
 aanleg en onderhoud volgens heersende richtlijnen.  
In opdracht van Vewin worden technische vereisten 
voor installaties die zijn aangesloten op het drink-
waternet, daartoe uitgewerkt in Waterwerkbladen. 
De kwaliteitsborging vindt verder plaats via ‘erkende 
installateurs’ die zijn aangesloten bij daartoe 
 opgerichte stichtingen (Kwaliteit voor Installaties 
Nederland (KvINL) en Sterkin). Vewin participeert  
in de  besturen van beide stichtingen. In 2015 zijn 
 besprekingen gestart over een mogelijke fusie 
 tussen KvINL en Sterkin. Vewin verwelkomt dit.

STRONG
2015 stond in het teken van het planMER voor 
STRONG. Vewin heeft in de inspraakreactie op de 
conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau voor het 
planMER bepleit om drinkwater als nationaal belang 

te verankeren als prioritaire functie in het af-
wegingskader voor ondergrondse activiteiten.  
In de Tweede Kamer heeft een schriftelijke vragen-
ronde plaatsgevonden naar aanleiding van de 
 concept notitie Reikwijdte en Detailniveau voor  
het planMER. Naar aanleiding van inbreng door 
 Vewin zijn daarbij door de Kamerleden vragen ge-
steld over de wijze waarop het drinkwaterbelang  
in STRONG wordt opgenomen. Medio 2015 werd 
bekend dat er geen aparte Structuurvisie Schaliegas 
zal verschijnen, maar dat deze integraal onderdeel 
wordt van STRONG. Vewin pleit daarbij voor uit-
sluiting van schaliegas in álle gebieden voor de 
drinkwatervoorziening. Met IenM is in 2015 meer-
dere keren bestuurlijk overlegd over verankering van 
het drinkwaterbelang in de uitwerking van STRONG. 
Ook ambtelijk is Vewin nauw betrokken geweest bij 
het opstellen van redeneerlijnen voor aanwijzing van 
strategische en nationale grondwaterreserves voor 
de drinkwatervoorziening ten behoeve van STRONG.
 
Behoeftedekking/behoefteprognose
In opdracht van Vewin is door KWR onderzoek 
 gedaan naar de prognose van de drinkwatervraag 
en de mate waarin in deze behoefte kan worden 
voorzien uit bestaande vergunningen en reserves. 
Hieruit blijkt dat in 2039 zowel in het basisscenario 
als in het hoge groeiscenario tekorten ontstaan.  
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Het tekort kan maar beperkt uit de resterende ver-
gunningcapaciteit en strategische reserves worden 
opgevangen. Voor het opvangen van de tekorten bij 
het hoge groeiscenario, zal op regionale schaal door 
provincies voldoende aanvullende strategische 
 reserve beschikbaar gesteld moeten worden. Vewin 
heeft de resultaten van het onderzoek gedeeld met 
IenM. Met het oog op de achteruitgang van en druk 
op de bronnen, de toenemende drinkwatervraag, 
eventuele extreme crisisscenario’s en algemene 

 onzekerheden, is het voor de veiligstelling van de 
drinkwatervoorziening voor toekomstige generaties 
noodzakelijk om watervoerende lagen die nog een 
hoge kwaliteit water bevatten en die niet onder 
 invloed staan van menselijke activiteiten, te 
 bewaren en beschermen. Deze nationale reserves 
zullen volgens Vewin in STRONG aangewezen 
 moeten worden. 

Informatiesysteem Bodemverontreiniging
Naast bedreiging van de bronnen is bodemver-
ontreiniging voor de drinkwaterbedrijven ook een 
sterk belemmerende en kostenverhogende factor  
in het beheer van het leidingnetwerk. Voor een 
 milieuhygiënisch en arbotechnisch verantwoorde 
uitvoering van werkzaamheden aan de drinkwater-
infrastructuur zal bij werkzaamheden verkend 
 moeten worden in hoeverre er sprake is van bodem-
verontreiniging. Vewin heeft ervoor gezorgd, dat er 

Voor de veiligstelling van de drinkwatervoorziening voor toe-
komstige generaties is het noodzakelijk om watervoerende lagen 
die nog een hoge kwaliteit water bevatten en die niet onder invloed 
staan van menselijke activiteiten, te bewaren en beschermen. 

een betere ontsluiting van informatie uit eerder 
 uitgevoerde onderzoeken komt. Hergebruik van 
deze informatie moet mogelijk zijn om kosten-
besparingen te realiseren. Vanuit het PNBH is, 
mede op verzoek van Vewin, het initiatief genomen 
om samen met Bodem+ van Rijkswaterstaat 
 wensen en mogelijkheden voor een gezamenlijk 
 bodeminformatiesysteem te verkennen. Dit heeft 
geleid tot een businesscase en een voorstel voor 
bouw en financiering van een dergelijk informatie-
systeem. Eind 2015 is een intentieverklaring 
 getekend voor de ontwikkeling van dit bodem-
informatiesysteem. In 2016 zal het systeemontwerp 
worden uitgewerkt, waarna besluitvorming zal 
 volgen over de bouw van het systeem. 
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Stuurgroep Beveiliging & crisismanagement

Algemeen
Beveiliging & crisismanagement besloeg in 2015 een 
breed scala aan onderwerpen. Van cybersecurity tot 
nooddrinkwater, toegangsbeleid, drones en regionale 
samenwerking. In dit jaar is het wetsvoorstel ge-
gevensverwerking en meldplicht cybersecurity 
 (IcT-meldplicht) naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Hiermee krijgt een groot aantal vitale sectoren, waar-
onder de drinkwatersector, een wettelijke meldplicht 
voor IcT-inbreuken. De belangrijkste inzet was dat 
alle vertrouwelijke gegevens die aan het Nationaal 
cybersecurity centrum (NcSc) moeten worden 
 verstrekt en tot identificatie van de melder kunnen 
leiden, niet door derden kunnen worden opgevraagd 
op basis van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob). Dit punt is door een gezamenlijke lobby van 
de vitale sectoren binnengehaald. Openbaarmaking 
van dit soort kwetsbare gegevens kan leiden tot 
 gerichte cyberaanvallen op vitale bedrijven. Het 
 wetsvoorstel wordt in 2016 in de Tweede Kamer 
 behandeld. Op het gebied van nooddrinkwater is  
met de Vlaamse drinkwaterbedrijven afgesproken, 
dat bedrijven elkaar onderling zullen helpen als er 

 behoefte is aan steun op het gebied van nooddrink-
watermateriaal. Afgelopen jaren hebben diverse 
 harmonisatie-trajecten in de sector plaatsgevonden. 
De tien drinkwaterbedrijven zijn tot gedeelde uit-
gangspunten gekomen ten aanzien van hun toe-
gangsbeleid. De drinkwatervoorziening is immers 
topvitaal; uitval leidt al snel tot maatschappelijke 
 ontwrichting. Gezamenlijke uitgangspunten en doel-
stellingen ten aanzien van toegangsbeleid zijn dan 
ook onmisbaar.

Drones vormen een geheel nieuw onderwerp. 
 Bedrijven werden geconfronteerd met drones van 
derden boven spaarbekkens en productielocaties. 
De risico’s voor de continuïteit van de drinkwater-
voorziening door kwaadwillend gebruik van drones 
boven open water worden reëel geacht. Wetgeving 
over dronegebruik is aanstaande. Vewin heeft bij het 
ministerie van Veiligheid en justitie (Venj) gepleit 
voor een no-fly zone voor drones van derden boven 
productielocaties en spaarbekkens.

Cyberdreigingen boven water
Afgelopen jaar nam de drinkwatersector deel aan de 
campagne Alert Online, een gezamenlijk initiatief van 
de overheid en het bedrijfsleven om een impuls te 
geven aan het cyber security bewustzijn in Neder-
land. Vewin en het Water Information Sharing & 
 Analysis center (WaterISAc) organiseerden een 
 sectorbreed seminar over dit onderwerp. Steeds 
meer processen worden geautomatiseerd. Niet 
 alleen in de drinkwatersector maar overal. Hierdoor 
wordt de afhankelijkheid van IcT groter, evenals de 
(vitale)  belangen die geschaad kunnen worden. IcT- 
beveiliging is dan ook essentieel, net als crisis-
preparatie, mocht het onverhoopt toch mis gaan.  
Dit alles begint bij bewustwording van de risico’s  
en kennis over de impact van IcT-inbreuken en 
 incidenten op de drinkwatervoorziening. Op het 
 seminar was de drinkwatersector breed vertegen-
woordigd. Ook waren de collega’s van het NcSc 
 aanwezig. Renée Bergkamp (directeur Vewin) gaf  
in haar inleiding aan, dat samenwerking binnen de 
 sector van groot belang is. Een mooi voorbeeld is de 
recente lancering van een 24/7 webportal van de 
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drinkwatersector. Via die portal delen alle drinkwater-
bedrijven onderling incidenten, dreigingen, de op-
volging etc. Het NcSc ging in op het belang van 
 publiek-private samenwerking rondom informatie- 
uitwisseling. Een incident of aanval bij de één, is een 
waarschuwing voor de ander. Daarnaast werden er 
talloze voorbeelden gepresenteerd van reële cyber-
dreigingen en incidenten die overal ter wereld dage-
lijks plaatsvinden. Dit werd geïllustreerd aan de hand 
van een realistische hack-demo. Tot slot moesten de 
drinkwaterbedrijven zélf aan de slag. De tien bedrijven 
streden in een simulatiespel tegen elkaar om zo snel 
mogelijk een fictieve hackaanval op hun procesauto-
matisering te verhelpen. 

Regionale samenwerking
De samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en 
veiligheidsregio’s stond in 2015 hoog op de agenda. 
Begin 2015 is het project ‘continuïteit van de Samen-
leving’ gestart, een gezamenlijk project van Venj  
en het Veiligheidsberaad (VB). Doelstelling van het 
project is om de samenwerking tussen ministeries, 
veiligheidsregio’s en vitale bedrijven te bevorderen. 
Vewin participeert tezamen met Gasunie, namens 
de vitale partners, in de projectgroep. Het eerste 
projectresultaat is een éénduidige rolbeschrijving 
van de veiligheidsregio’s, het Rijk en de vitale part-
ners als het gaat om crisispreparaties en respons. 

Het doel hiervan is om taken en verantwoordelijk-
heden van bovengenoemde partijen gezamenlijk 
eenduidig te interpreteren. Dit is nodig voor een 
 effectieve multidisciplinaire samenwerking. Op 
 verzoek van Vewin is in de rolbeschrijving helder 
 beschreven, welke rol gemeenten en veiligheids-
regio’s hebben bij de inzet van noodvoorzieningen, 
zoals nooddrinkwater. Zij zijn bijvoorbeeld verant-
woordelijk voor de doorlevering van nooddrinkwater 
aan niet of minder zelfredzamen. Begin 2016 wordt 
de rolbeschrijving door Henri Lenferink (burge-
meester van Leiden, in hoedanigheid van lid van het 
 Dagelijks Bestuur van het VB) aan alle betrokkenen 
aangeboden, met het verzoek tot opvolging. Naast 
de rolbeschrijving is een eerste aanzet gemaakt 
voor een landelijke agenda, waarin per vitale sector 
staat, wat de prioritaire afspraken zijn in de samen-
werking met de veiligheidsregio’s. Voor de drink-
watersector zijn dat het inbedden van alarmerings-
afspraken, toegangsverlening tot het Landelijk 
crisismanagement Systeem (LcMS), het opstellen 
van draaiboeken rondom nooddrinkwater, en het 
 opstellen van landelijke en eenduidige afspraken 
over medegebruik van NL- Alert.

Crisiscommunicatie bij terrorismedreiging
In april 2016 oefent de drinkwatersector voor de vijfde 
keer in het kader van het Alerteringssysteem Terror-

ismebestrijding (ATb). Het ATb is primair gericht  
op het waarschuwen van vitale bedrijfssectoren en 
overheid bij een verhoogde terroristische dreiging 
op één van die vitale sectoren of onderdelen daar-
van. Het doel is dat partijen snel maatregelen treffen 
om de dreiging te weerstaan en/of de effecten van 
een eventuele aanslag te minimaliseren. Het ATb  
is belegd bij de Nationaal coördinator Terrorisme-
bestrijding en Veiligheid (NcTV) onder de vlag van 
Venj. De drinkwatersector is sinds 2005 aange-
sloten op het ATb. Ter voorbereiding op de oefening 
heeft de drinkwatersector in 2015 samen met cOT 
Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement een 
afwegingskader opgesteld voor communicatie bij 
een terrorismedreiging op de drinkwatersector.  
De  opgave voor drinkwaterbedrijven bij een terror-
ismedreiging is om samen met de overheid te 
 komen tot een set aan (beveiligings)maatregelen 
die weerstand moet bieden aan de dreiging. Deze 
maat regelen zijn op voorhand beschreven en uitge-
werkt. Tevens moet onder tijdsdruk een gezamen-
lijke  communicatiestrategie geformuleerd worden.  
Het afwegingskader is een praktisch hulpmiddel  
om in een kort tijdsbestek tot een zo goed mogelijk 
afgewogen communicatiestrategie te komen. 
 Uitgangspunt is heldere communicatie om maat-
schappelijke onrust en stress bij afnemers (klanten) 
en stakeholders zoveel mogelijk te voorkomen.
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Stuurgroep Doelmatigheid,  
Transparantie & Waterketen

Algemeen
In 2015 is de Weighted Average Cost of Capital 
(WAcc) - ook wel de gemiddelde gewogen ver-
mogenskostenvoet - vastgesteld voor de periode 
2016-2017. Vewin heeft bij IenM aangegeven zorgen 
te hebben over de gevolgen van de WAcc voor de 
duurzame en doelmatige bedrijfsvoering van de 
drinkwaterbedrijven. De vaststelling van de WAcc 
vraagt om een zorgvuldige procedure met oog voor 
de wettelijke taken en (duurzame) verantwoordelijk-
heden van de drinkwaterbedrijven. In de consultatie-
fase heeft Vewin haar standpunten en opmerkingen 
bij de voorgestelde berekeningswijze van de WAcc 
in een rapport aan de Autoriteit consument en 
Markt (AcM) overhandigd. IenM heeft opdracht 
 gegeven om bij de advisering over de WAcc 
 rekening te houden met het Vewin-rapport.

Een sectorbrede delegatie heeft overlegd met  
IenM over de door het ministerie van Financiën uit-
gevaardigde normenkaders voor derivaten en voor 

financieel beheer. Door Vewin is een uitgebreide 
 beantwoording opgesteld, waarin de compliance  
van de sector aan de beide kaders is aangetoond. 
IenM heeft dit gerapporteerd aan Financiën.

In 2015 is het rapport ‘Toekomstbestendige en 
 duurzame financiering van het Nederlandse water-
beheer’ door IenM gepubliceerd. Vewin heeft de 
 feiten over de kosten en opbrengsten van de drink-
waterbedrijven aangeleverd en in de juiste context 
geplaatst, waardoor de forse belastingdruk op drink-
water ook in het rapport tot uitdrukking is gebracht, 
evenals de kosten voor de drinkwaterbedrijven die 
worden veroorzaakt door vervuilers. Vewin heeft 
aangegeven dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ 
voorop moet staan bij de lastenverdeling. Het 
 rapport biedt een ‘foto’ van de huidige situatie en 
trekt geen conclusies over wenselijke oplossings-
richtingen. Wel wordt benoemd dat een aantal 
 vervuilende sectoren nu niet meedeelt in de kosten 
van het waterbeheer. 

Vewin heeft met EZ overlegd over de conceptwet 
STROOM die niet in overeenstemming was met  
de Drinkwaterwet. Vewin heeft er in dit overleg voor 
gezorgd dat op het aanhouden van de huidige aan-
delen in een drinkwaterbedrijf na, er geen bevoegd-
heden aan de energie- c.q. netwerkbedrijven worden 
toebedeeld.

Ontwikkelingen rapportages drinkwaterbedrijven
Voor de implementatie van de wettelijke rapporta ge-
verplichtingen doorlopen de drinkwaterbedrijven 
een traject dat is afgestemd met de Inspectie 
 Leefomgeving en Transport (ILT) en AcM. In 2015 
zijn  afspraken gemaakt over de afbakening van de 
 activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van 
de  taken uit de Drinkwaterwet en de overige (niet- 
wettelijke) activiteiten van de drinkwaterbedrijven. 
Dit zodat ILT en AcM helder kunnen vaststellen,  
dat geen kruissubsidiëring plaatsvindt. Er is in over-
leg met ILT en AcM een kostprijsmodel ontwikkeld 
zodat de drinkwaterbedrijven de transparantie-
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vereisten van de Drinkwaterwet kunnen implemen-
teren in lijn met de methoden en aandachtspunten 
die ILT en AcM toepassen in hun toezichtpraktijk.  
Op basis van het nieuw ontwikkelde kostprijsmodel 
hebben de drinkwaterbedrijven tijdig hun  tarieven 
2016 aan ILT gerapporteerd. 

In 2015 zijn de IcT en het proces van benchmarking 
vernieuwd. Ten behoeve van de data-aanlevering en 
het genereren van rapporten is een modern plat-
form ontwikkeld. Tegelijkertijd zijn de methodiek en 
het proces van de kostenbenchmark gestroomlijnd 
met die van de internationale benchmark. Door de 
stroomlijning wordt de eenduidigheid bevorderd en 
worden kosten bespaard. Het nieuwe benchmark-
systeem is tevens voorbereid op de verplichte 
benchmark in 2016. In 2015 zijn de jaarlijkse interne 
smalle benchmark en benchmark integrale kosten 
uitgevoerd. Daarnaast heeft Vewin ten behoeve  
van de komende verplichte benchmark het klant-
tevredenheidsonderzoek in gang gezet alsmede het 
onderdeel leveringsonderbrekingsduur. Alle drink-

waterbedrijven namen in 2015 deel aan de inter-
nationale benchmark.

Belastingen
De wet Vennootschapsbelasting (Vpb) voor over-
heidsondernemingen is in 2015 aangenomen door 
de Staten-Generaal. Daardoor zijn de drinkwater-
bedrijven per 1 januari 2016 integraal belasting-
plichtig geworden. De ambtelijke en politieke lobby 
van Vewin was er op gericht om de drinkwater-
activiteiten buiten de belastingheffing te houden  
en de administratieve lasten voor de drinkwater-
taken te beperken. In de parlementaire behandeling 
is voor de vrijstelling van drinkwater nadrukkelijk 
aandacht geweest. Voor de drinkwatertaken zijn  
de drinkwaterbedrijven vrijgesteld gebleven van 
 belastingheffing. 

Vewin heeft met Financiën en de Belastingdienst 
overlegd over de wijze waarop de belastingplicht 
dient te worden geïmplementeerd. De integrale 
 belastingplicht brengt forse administratieve ver-

plichtingen met zich mee, terwijl (de omvang van) 
de activiteiten van de drinkwaterbedrijven die voor 
de belastingafdracht meetellen zeer gering zijn. De 
analyse van wettelijke en niet-wettelijke activiteiten, 
die werd opgesteld voor het toezicht op de tarieven, 
is met de Belastingdienst opnieuw doorlopen. 
 Gezamenlijk worden de mogelijkheden verkend om 
voor de administratieve verplichtingen een pragma-
tische aanpak binnen de wettelijke kaders te vinden. 
Daarnaast is voor de drinkwaterbedrijven een kennis-
sessie georganiseerd om de strekking en conse-
quenties van de Vpb-belastingplicht inzichtelijk te 
maken, vragen te beantwoorden en casuïstiek te 
bespreken. Zo’n zeventig medewerkers van alle 
drinkwaterbedrijven waren daarbij aanwezig.

Vewin heeft in 2015 op diverse momenten en via 
 diverse mediakanalen en overleggen met Tweede 
Kamerleden, ministeries en stakeholders, aandacht 
gevraagd voor de onwenselijkheid van de sterk 
groeiende precariobelasting op waterleidingen. 
Ruim tien jaar na de eerste motie in de Tweede 
 Kamer die oproept tot afschaffing van precario-
belasting op nutsnetwerken, heeft de minister van 
Binnenlandse Zaken (BZK) nog steeds geen wets-
voorstel ingediend. Wel wordt de roep om afschaf-
fing van precarioheffing op leidingen steeds breder 
gedragen. Zo hebben, naast reeds bekende tegen-

Vewin heeft aangegeven dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ voorop  
moet staan bij de lastenverdeling. 
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standers als VNO-NcW, Netbeheer Nederland en 
Energie-Nederland, ook het centrum voor Onder-
zoek van de Economie van de Lagere Overheden 
(cOELO), de Raad voor de financiële verhoudingen 
en de VNG commissie Rinnooy Kan zich in 2015 uit-
gesproken tegen precarioheffing op nutsnetwerken. 
Eind 2015 is door de Tweede Kamer opnieuw een 
breed gesteunde motie aangenomen die de 
 minister oproept om een einde te maken aan 
precario belasting op nutsnetwerken.

Bestuursakkoord Water
Vewin heeft met UvW en VNG de aanbevelingen 
 opgepakt die de Visitatiecommissie eind 2014 
 publiceerde. Een van de aanbevelingen was om de 
drinkwaterbedrijven meer te betrekken bij samen-
werking in de waterketen. Op initiatief van Vewin  
is een eerste bijeenkomst met het thema ‘water-
kwaliteit’ georganiseerd om de samenwerking uit  
te breiden en te versterken. Daarbij wisselden ver-
tegenwoordigers van drinkwaterbedrijven, water-
schappen en gemeenten expertise en ervaringen 
uit. In 2016 volgen nog enkele themabijeenkomsten. 
Voor het zichtbaar maken van de mogelijkheden 
voor samenwerking in de waterketen met drink-
waterbedrijven is de Kansenkaart Waterketen ge-
maakt, die op 15 oktober tijdens een bestuurlijke 
 bijeenkomst is gepresenteerd. De Kansenkaart 

toont praktijkvoorbeelden van samenwerkings-
mogelijkheden in de waterketen uit heel Nederland.

In de gepubliceerde tweede editie van Waterkracht, 
het gezamenlijke magazine van Vewin, UvW en VNG, 
was veel aandacht voor initiatieven waar de samen-
werking tussen drinkwaterbedrijven, gemeenten en 
waterschappen al goed op gang komen. 
Om de resultaten van het Bestuursakkoord Water 
zichtbaar te maken, monitoren Vewin, UvW en VNG 
gezamenlijk de kostenbesparing, verhoging van de 
kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid. jaar-
lijks wordt een factsheet opgesteld met de belang-
rijkste resultaten in de regio’s. In 2015 zijn de drink-
waterbedrijven daar voor het eerst bij aangehaakt.

Vewin heeft bij IenM aandacht gevraagd en gekregen 
voor een aantal belemmeringen voor de samen-
werking in de waterketen. De btw-regelgeving die 
ervoor zorgt dat een vrijstelling vervalt op het 
 moment dat wordt samengewerkt met de drink-
waterbedrijven, is op het niveau van de Europese 
commissie aan de orde gesteld. Daarnaast heeft 
IenM bij BZK aangekaart, dat drinkwaterbedrijven 
toegang dienen te verkrijgen tot de gemeentelijke 
Basisregistratie Personen (BPR), teneinde samen-
werking op klantprocessen binnen de waterketen  
te verbeteren en de klant beter te kunnen bedienen.
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Stuurgroep communicatie

Algemeen
2015 was het jaar waarin de al eerder ingezette 
 professionalisering op het gebied van communicatie 

zichtbaar werd door de omvorming van Platform 
communicatie naar Stuurgroep communicatie. 
Deze wijziging is het gevolg van de in 2015 door 

het Vewin-bestuur vastgestelde koers. In 2015 is 
een verdere slag gemaakt in het nauwer samen-

werken met de Leden op het gebied van 
communicatie ter ondersteuning van de 
lobby. Succesvolle casussen zijn schalie-
gas, precario en chemische onkruid-

bestrijding. Nadat in 2014 de website 
van Vewin gemoderniseerd is, is in 

2015 een verdere slag met de in-
houd gemaakt. Bestaande partner-
schappen zijn in 2015 gecontinueerd 

om het contact met bestaande coalities 
en ketenpartners goed te onderhouden.

Effectieve lobby 
De communicatie van Vewin is meer dan voorheen 
gericht op het versterken van een effectieve lobby. 

Belangenbehartiging is immers communicatie. 
 Vanaf het begin van een beleidstraject en in overleg 
met de secretarissen van de Stuurgroepen, wordt 
het communicatietraject vormgegeven. Daarbij is 
aandacht voor timing, boodschap, doelgroep en 
middelen. In 2015 is een directe link gelegd met  
de inhoudelijke onderwerpen in de andere Stuur-
groepen en wordt er ingezet op het via commu-
nicatie versterken van de directe lobby. Een 
 belangrijk element van het vroegere Platform 
 communicatie blijft onderlinge informatie-uit-
wisseling. Met de nieuwe structuur is er ook een 
wisseling in het voorzitterschap doorgevoerd.  
Net als bij de andere Stuurgroepen berust het 
 voorzitterschap nu bij een Bestuurslid van Vewin.

Strategische communicatie
Om elkaar te kunnen versterken in communicatie is 
in het afgelopen jaar samen met de Leden gewerkt 
aan gezamenlijke communicatiethema’s voor de 
drinkwatersector. Dit om doelgroepen en stake-
holders beter te bereiken. Het effect hiervan is 
zichtbaar geweest op de dossiers onkruid-
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Stuurgroep communicatie bestrijding, schaliegas en precario, en merkbaar  
op bredere thema’s als waterkwaliteit en bron-
bescherming. Op het gebied van onkruidbestrijding 
speelde het aanstaande verbod op het gebruik van 
chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw. 
De inhoudelijke lobby bestond uit het aandragen  
van onze standpunten en het presenteren van een 
onderzoek naar de effecten op de waterkwaliteit 
van alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen.  
Op basis van deze informatie haalde Vewin de 
 landelijke media (onder andere Radio 1 en Trouw). 
Tegelijkertijd berichtten veel van onze Leden ook 
over de gevolgen van het gebruik van middelen  
met glyfosaat of gaven zij hun klanten hande-
lingsperspectieven mee om chemievrij te kunnen 
tuinieren. Hierdoor was er ook in de regionale en 
 lokale media aandacht voor de gevolgen van chemi-
sche onkruidbestrijding voor de waterkwaliteit. 

Schaliegas is onder de aandacht gebracht door de 
presentatie van een wetenschappelijk rapport over 
schaliegas en drinkwater in Nieuwspoort aan de 
voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie 
voor Infrastructuur en Milieu. Hierbij waren de 
 directeuren van drie drinkwaterbedrijven aanwezig 
en kwam er zowel op landelijk niveau als lokaal en 
regionaal, veel aandacht voor de relatie tussen 
 schaliegaswinning en drinkwater.

Vewin hield in 2014 een ludieke actie in de Tweede 
Kamer. Door een taart aan te bieden werd stilge-
staan bij het tienjarig ‘jubileum’ van moties om de 
precariobelasting af te schaffen. Dit resulteerde in 
nieuwe aandacht vanuit de Tweede Kamer voor dit 
onderwerp. In 2015 heeft Vewin samenwerking  
met de Leden gezocht om de precario-problematiek 
breed onder de aandacht te brengen. Hierdoor ver-
schenen er in november ongeveer zestig artikelen 
over precario in lokale, regionale en landelijke 
 media. Ongeveer een derde van deze artikelen was 
afkomstig van de Leden of bevatte een specifieke 
vermelding van één van de drinkwaterbedrijven.

Communicatiemiddelen
De eigen uitgaven - de tweemaandelijkse Water-
spiegel, de digitale nieuwsbrief Waterspiegel 
 Update en de wekelijkse Lobbybrief voor de Leden - 
zijn verder ontwikkeld om Leden en stakeholders 
goed te informeren en de Vewin-standpunten beter 
voor het voetlicht te brengen. De uitgaven sluiten 
aan bij de voor Vewin relevante onderwerpen en bij 
het politieke proces in Den Haag en Brussel. Vewin 
heeft in 2015 veelvuldig contact gehad met media, 
zowel offline als online.
In navolging van de in 2014 ingezette modernisering 
van de communicatie, is er afgelopen jaar veel aan-
dacht geweest voor het nog beter up-to-date houden 

van de inhoud. Dit resulteerde in een stijging van 
het aantal artikelen op de website: van 44 artikelen 
in 2013, 84 in 2014 naar 89 in 2015. Ook op het vlak 
van social media is Vewin actief geweest, met name 
via het medium Twitter. Socialmediagebruik onder-
steunt namelijk onze lobby bij belangrijke gebeurte-
nissen, debatten en actualiteiten.

Externe verbindingen en partnerschappen
De drinkwatersector staat midden in de samen-
leving. Kraanwater hangt samen met volksgezond-
heid, veiligheid, sport, recreatie, natuur, milieu, 
 infrastructuur en nog veel meer. In het strategisch 
beleid van Vewin vertaalt zich dit in het extern 
 verbinden met partners van binnen en buiten de 
watersector. In veel van deze partnerschappen, 
 zoals bijvoorbeeld Ons Water, werken we samen 
met VNG, IPO, UvW en IenM. 

Vewin was in 2015 partner in de volgende 
 organisaties en/of projecten:
Ons Water, WaterSpaarders, jongeren op Gezond 
Gewicht (jOGG), Vakantiecursus TU-Delft, de 
 uitgave ‘Water’ en Magazine P+.
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Algemeen
2015 was het eerste volledige jaar van de nieuwe 
juncker commissie. ‘Een Europese commissie  
met een nieuwe benadering’, zoals de werktitel van  
het werkplan ‘Een nieuwe start’ eind 2014 al sugge-
reerde. Het creëren van economische groei en 
werkgelegenheid zijn topprioriteit. Dit betekent  
dat Bureau Brussel en de Europese koepelorgani-
saties de Europese instellingen nog intensiever op 
het belang van water moeten wijzen. Dit gebeurde 
onder andere tijdens het Straatsburg-diner met 
 Nederlandse Europarlementariërs. Dit diner had als 
thema de ‘Nieuwe Europese koers; relevantie voor 
de Nederlandse watersector’. Het diner was druk-
bezocht. Aanwezig waren: Anja Hazenkamp (Partij 
voor de Dieren), Annie Schreijer-Pierik (cDA), 
 Annemarie Mineur (SP), Lambert van Nistelrooij 
(cDA), Gerben-jan Gerbrandy (D66), jan Huitema 
(VVD) en Matthijs van Miltenburg (D66). Het belang 
van (drink)water stond ook centraal tijdens een 
 bezoek aan de drinkwatersector van Europarle-
mentariër Matthijs van Miltenburg (D66) op locatie 
in Veghel (Brabant Water).

Bureau Brussel

Naast contacten met leden van het Europees 
 Parlement waren ook de contacten met de 
 Europese commissie en de Europese Raad goed. 
En ook  binnen de koepels EurEau, European centre 
of  Employers and Enterprises providing Public 
 Services (cEEP) en Water supply and sanitation 
Technology Platform (WssTP) leverde Vewin haar 
aandeel. In 2015 kreeg Vewin het voorzitterschap 
van de EurEau commissie voor drinkwater. In de 
 positiebepaling van onderwerpen op dit terrein en 
de goede voor bereiding van vergaderingen ging  
veel tijd zitten. Maar met goede resultaten! Ook in 
de andere  commissies (afvalwater en economische 
zaken) blijft Vewin actief.

Het jaar 2015 stond ook in het teken van de voor-
bereiding voor het voorzitterschap van Nederland 
van de Europese Unie (EU) in de eerste helft van 
2016. Vewin is officieel sponsor en levert een groot 
aantal Doppers tijdens een aantal geselecteerde 
vergaderingen.
Vewin is samen met UvW als sponsor betrokken bij 
de totstandkoming van het Holland House in Brus-
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sel, een initiatief om in Brussel woonachtige 
 Nederlanders beter met elkaar te laten samenwerken.
 
De kerndossiers liepen in 2015 gewoon door en 
 onderstaand viertal heeft Bureau Brussel meer dan 
gemiddeld beziggehouden:
 
1. Drinkwaterrichtlijn
In Brussel is de Europese commissie gestart met 
de evaluatie en herziening van de Drinkwaterricht-
lijn. Uit het evaluatierapport blijkt dat de richtlijn, in 
lijn met het standpunt van Vewin, ‘fit for purpose’ is 
bevonden. In 2016 worden de beleidsopties voor 
herziening bepaald. Vewin richt zich op harmonisatie 
van materialen en chemicaliën in contact met drink-
water, inbouw van een risicobenadering, de relatie 
met de KRW en behoud van het voorzorgprincipe.
 
2. evaluatie vogel- en Habitatrichtlijnen
In Brussel voert de Europese commissie een 
 ‘fitness check’ uit van de Vogel- en Habitatricht lijn. 

Vewin benadrukt het belang van functie combinaties 
en verbeteringen in de uitvoerings praktijk. Onder 
het Nederlandse voorzitterschap wordt dit onder-
werp verder opgepakt. Bureau  Brussel heeft haar 
positie besproken met ver schillende beleidsmakers 
en blijft dit dossier volgen.
 
3. right2Water
Het Europees Parlement was niet tevreden met de 
reactie van de Europese commissie op het eerste 
succesvolle burgerinitiatief Right2Water. Daarom 
heeft het Europees Parlement een resolutie opge-
steld met suggesties en adviezen voor de Europese 
commissie. Vewin stelde aan het begin van het jaar 
een position paper op over Right2Water en heeft de 
standpunten daaruit actief uitgedragen richting het 
Europees Parlement.  Daarnaast vond op initiatief 
van de Europese commissie de tweede stake-
holder dialogue over transparantie en benchmarking 
in de watersector plaats. Vewin leverde via de 
 Europese koepels input voor de discussie.

 
4.  Transatlantic Trade and Investment Partnership 

(TTIP)
In 2015 zijn de onderhandelingen over het handels- 
en investeringsverdrag met Amerika (TTIP) geconti-
nueerd en geïntensiveerd. Echter onder leiding  
van Malmström (de nieuwe Eurocommissaris voor 
Handel) wel op een meer transparante manier.  
Zij garandeerde in een publiek statement samen 
met de Amerikaanse hoofdonderhandelaar, dat TTIP 
geen invloed zal hebben op de organisatie van 
 publieke diensten (waaronder drinkwater). Het 
 Europees Parlement kwam in juli met haar aan-
bevelingen over TTIP en onderstreepte daarin  
onder meer deze eis. Vewin stelde dit jaar ook haar 
 standpunt vast en heeft zich ingespannen om water 
buiten de onderhandelingen te plaatsen. 

Het creëren van economische groei en werkgelegenheid zijn top prioriteit in Europa. Dit betekent  
dat we de Europese instellingen nog intensiever op het belang van water moeten wijzen. 

 PROFIEL VOORWOORD DIREcTIEVERSLAG Verslag actiViteiten ORGANISATIE VEWIN AFKORTINGENLIjST jAARREKENING cOLOFON



Jaarverslag 2015

30

In het consumentendomein is onder meer aandacht 
besteed aan de implicaties van een aantal interna-
tionale verdragen voor de praktijk van afsluiting, in 
het bijzonder van huishoudens met kinderen, en de 
gevolgen voor de ministeriële regeling afsluitbeleid 
drinkwaterbedrijven en het convenant met de Neder-
landse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), de 

 brancheorganisatie voor schuldhulpverlening. De 
 discussie met IenM heeft aan het eind van het ver-
slagjaar nog niet tot conclusies geleid. Verder zijn aan 
de orde gekomen: de gevolgen van de wet buiten-
gerechtelijke geschillenbeslechting voor de model- 
leveringsvoorwaarden, de wenselijkheid om met 
 andere partijen dan de NVVK - zoals de branche-
organisatie van bewindvoerders - een convenant  
te sluiten, en de jurisprudentie van de Geschillen-
commissie Water. 

Het Platform heeft voorts, met behulp van externe 
sprekers uit de advocatuur, gediscussieerd over  
de mogelijkheden om de rechtspositie in de onder-
grond te verbeteren en heeft een aanzet tot een 
 notitie daarover gemaakt. 
De landelijke juristendag 2015, voor alle juristen  
en eventueel andere geïnteresseerden uit de 
 bedrijfstak, stond in het teken van compliance,  
met door een aantal juristen zelf verzorgde 
 presentaties. Ook was er aandacht voor aan-
sprakelijkheid bij leidingschades, in het bijzonder  
de verbetering van het verhalen van deze schades.

Platform juristen

In het Platform juristen worden kennis en informatie uit -

gewisseld, heeft analyse van rechtspraak, regelgeving en 

 overheidsbeleid plaats en worden adviezen voorbereid voor  

de Stuurgroepen. In 2015 is het Platform vier keer bijeen 

 gekomen. Een juridische werkgroep Schaliegas heeft een 

 bijdrage  geleverd aan de belangenbehartiging op het gebied 

van  schaliegas. Overige milieu-onderwerpen die regelmatig 

aan bod zijn gekomen, zijn de Omgevingswet en onderwerpen 

 gelieerd aan de KRW, zoals de uitspraak van het Europese  

Hof van justitie (medio 2015) over de goede toestand van  

de  waterkwaliteit. 
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Bestuur 
Het Vewin-bestuur bestaat uit de tien vertegen woordigers van de Leden plus een onafhankelijke voorzitter.  
Het Vewin-bureau staat onder leiding van een directeur die door het Bestuur is benoemd. De samenstelling 
van het Bestuur was in 2015 als volgt:

prof. dr. c.P. Veerman (voorzitter) 
ir. K.j. Hoogsteen,  directeur NV Waterleiding maatschappij Drenthe (vice-voorzitter)
mr. j.L. cuperus,  directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland1

L.c.A. Declercq MSc, voorzitter directie Vitens 
R. Doedel, directeur NV Waterleiding Maatschappij Limburg 
drs. W.M.E. Drossaert, algemeen directeur Dunea2

ir. R.R. Kruize, algemeen directeur Waternet
prof. dr. ir. W.G.j. van der Meer, algemeen directeur Oasen 
drs. G.j. van Nuland, directeur Brabant Water NV
ir. A.M. Ottolini, directeur Evides NV 
mr. R.A.M. Zwart, directeur NV Waterbedrijf  Groningen

Management Team
In 2015 was de samenstelling van het Management Team als volgt:
mr. R.M. Bergkamp, directeur 
drs. A. Frentz, plv. directeur 
G.j.B. Gaalman, controller 
j.A.M. Porsius-Zevenster, bestuurssecretaris

Organisatie Vewin

Samenstelling personeel
Op 31 december 2015 telde Vewin 23 medewerkers 
(inclusief twee ingehuurde krachten). Hiervan waren 
57% man en 43% vrouw. In 2015 trad één mede-
werker uit dienst.

Verzuimcijfers
Het totaal verzuim van het Vewin-personeel  bedroeg 
in 2015 1,01%

Ziekteverzuimcijfers 2014 - 2015*    
2014 2015

Kort (% aandeel t/m 7 dagen) 0,63 0,80 

Middellang (% aandeel 8 t/m 42 dagen) 0,25 0,21 

Lang (% aandeel 43 t/m 365 dagen) 0,00 0,00 

Totalen 0,88 1,01 

*  Berekening volgens standaard voor verzuim registratie 

(Projectgroep Uniformering Verzuimgrootheden [1996]. 

Berekening van ziekteverzuim: Standaard voor verzuim-

registratie. Amsterdam:  Nederlands Instituut voor 

 Arbeidsomstandigheden).

1 ir. M.G.M. den Blanken, directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (tot 1 november 2015) 2 drs. P. Jonker, algemeen directeur Dunea en vice-voorzitter van Bestuur (tot 1 september 2015)
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Afkortingenlijst

AcM Autoriteit consument en Markt
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
ARBO Arbeidsomstandighedenwet
ATb Alerteringssysteem Terrorismebestrijding
BKMW Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water
BRP Basisregistratie Personen
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BZK Binnenlandse Zaken
cao collectieve arbeidsovereenkomst
cEEP  European centre of Employers and Enterprises 

 providing Public Services
cOELO  centrum voor Onderzoek van de Economie van de 

Lagere Overheden
cOVRA centrale Organisatie Voor Radioactief Afval
EBc European Benchmarking co-operation
EurEau  European Federation of National Associations of 

 Water and Wastewater Services
EWIF European Water Innovation Fund
EZ Economische Zaken
IcT Informatie- en communicatietechnologie
IenM Infrastructuur en Milieu 
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport
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INSPIRE  Infrastructure for Spatial Information in the  
European community 

IPO Interprovinciaal Overleg
jOGG jongeren Op Gezond Gewicht
KIWA Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen
KRW Kaderrichtlijn Water
KvINL Kwaliteit voor Installaties Nederland
KWR KWR Watercycle Research Institute
LcMS Landelijk crisis Management Systeem
LTO Nederland Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
NcSc Nationaal cybersecurity centrum
NcTV  Nationaal coördinator Terrorismebestrijding  

en Veiligheid
NVVK Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
NWP Nationaal Waterplan 
NWP Netherlands Water Partnership
planMER plan Milieueffectrapportage
PNBH Platform Netbeheerders
RBO Regionaal Bestuurlijk Overleg
Refit Regulatory Fitness and performance programme
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RIWA Vereniging van Rivierwaterbedrijven

STROOM  Stroomlijnen, Optimaliseren en Moderniseren  
van Elektriciteits- en Gaswet

TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership
TU-Delft Technische Universiteit Delft
UvW Unie van Waterschappen
VB Veiligheidsberaad
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO-NcW  Vereniging Verbond van Nederlandse Onder-

nemingen en het  Nederlands christelijk Werk-
geversverbond 

Vpb Wet op Vennootschapsbelasting
WAcc Weighted Average cost of capital
WaterISAc Water Information Sharing & Analysis center 
Wbb Wet bodembescherming
WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
Wob Wet openbaarheid van bestuur
WssTP Water supply and sanitation Technology Platform
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Jaar rekening 2015
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Balans
per 31 december 2015 (na verwerking voorstel resultaatbestemming); luidend in euro’s

Activa 31-12-2015 31-12-2014

Materiële Vaste Activa

Hard- en software 3 jaar  26.899  49.106 

Hard- en software 5 jaar  56.816  73.848 

Kantoorinventaris  213.123  240.316 

Aanpassing gebouw  3.200  - 
Totaal Materiële Vaste Activa  300.038  363.270 

Financiële Vaste Activa

Obligaties en Overige effecten  250.750  250.750 

Totaal Financiële Vaste Activa   250.750   250.750 

Vlottende Activa

Debiteuren  55.352  32.349 

Overige vorderingen  161.678  144.558 

Overlopende activa  206.596  365.810 

Liquide middelen en spaartegoeden  12.332.461  12.162.107 

Totaal Vlottende Activa   12.756.087  12.704.824 

Totaal Activa  13.306.875  13.318.844 

Passiva 31-12-2015 31-12-2014

Eigen Vermogen

Verenigingskapitaal  226.890  226.890 

Algemene reserve  1.965.857  3.215.857 

Bestemmingsreserves  10.000.000  9.250.000 

Totaal Eigen Vermogen   12.192.747  12.692.747 

Kortlopende Schulden

Crediteuren  59.851  69.623 

Belastingen en premies  
sociale verzekeringen

 116.963  79.484 

Overlopende passiva  937.314  476.990 

Totaal Kortlopende Schulden  1.114.128  626.097 

Totaal Passiva  13.306.875  13.318.844 
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Staat van baten en lasten
Met betrekking tot het jaar 2015; luidend in euro’s

 Realisatie 
2015

 Begroting 
2015

 Realisatie 
2014Baten

Contributie Leden  4.414.000  4.414.000  4.414.000 

Bijdragen Derden  109.392  78.000  89.716 

Baten uit Activiteiten  6.178  -  3.067 

Uit separate heffingen (van Leden & derden)

Benchmark  161.000  161.000  110.000 

Benchmark Internationaal  -  -  244.749 

Baten uit Overdrachtsactiviteiten  128.996  130.000  301.798 

Totaal Baten  4.819.566  4.783.000  5.163.330 

 Realisatie 
2015

 Begroting 
2015

 Realisatie 
2014Lasten

Organisatie:

Personeelskosten  2.831.031  2.745.000  2.615.907 

Huisvestingskosten  222.244  243.000  220.567 

Kantoorkosten  162.905  214.000  170.671 

Bestuurskosten  42.099  50.000  45.628 

Projecten, Thema's & Activiteiten  1.199.316  1.370.000  1.138.147 

Totaal van Organisatie  4.457.595  4.622.000  4.190.920 

Projecten: uit separate heffingen (van Leden & derden):

Benchmark  161.171  161.000  110.156 

Benchmark Internationaal  -  -  119.029 

Overdrachtsactiviteiten  163.678  165.000  237.326 

uit de reserves

EWIF (2012 - 2016)  500.000  500.000  500.000 

Sharepoint Portal Services  -  -  - 

Totaal Projecten  824.849  826.000  966.511 

Totaal Lasten  5.282.444  5.448.000  5.157.431 
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 Realisatie 
2015

 Begroting 
2015

 Realisatie 
2014

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening  - 462.878  - 665.000  5.899 

Saldo financiele baten en lasten  152.167  165.000  181.009 

Resultaat - 310.711  - 500.000  186.908 

Resultaatbestemming:

Mutatie bestemmingsreserves  500.000  500.000  500.000 

Mutatie algemene reserve  -  -  - 500.000

Verplichting teruggave resultaat 2014  -  -  - 186.908

Verplichting teruggave resultaat 2015 - 189.289  -  - 

 -  -  - 
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Algemeen

Statutaire zetel Vewin
De vereniging draagt de naam: Vereniging van waterbedrijven in Nederland, 
afgekort Vewin. Zij heeft haar statutaire zetel in Rijswijk en heeft zetel aan de 
Bezuidenhoutseweg 12 in de gemeente ‘s-Gravenhage en is aangegaan voor 
onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

De activiteiten van Vewin bestaan uit:
Vewin is de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven in Nederland en heeft 
ten doel de behartiging van de gezamenlijke belangen van de Leden in (inter)-
nationale netwerken en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt  
of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Leden vormen tevens het Bestuur van de vereniging. Het Bestuur geeft vorm 
aan en bewaakt de doelstellingen en de koers van de vereniging,  initieert en 
 be geleidt discussies binnen de vereniging en houdt toezicht op het bureau.  
Het   Bestuur stelt daartoe onder andere stuurgroepen in met een afgebakend 
 beleidsveld, specifieke of generieke opdrachten. De activiteiten vinden taak stellend 
binnen begrote kaders plaats. De directie legt verant woording af aan het Bestuur.

Verbonden Partijen:
De vereniging heeft geen verbonden partijen in de zin van het jaar rekeningrecht.

Valuta
Alle bedragen in deze jaarrekening luiden in euro’s, tenzij anders is vermeld.
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Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met toepassing van de richtlijn voor de jaar-
verslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. De waardering van de 
activa en  passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
 historische kosten, tenzij dit bij het betreffende balanshoofd anders wordt 
 vermeld.
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  
Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn 
 gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslagjaar, worden in de Balans en Staat van Baten  
en Lasten meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening  
bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs,  verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
 waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische  levensduur 
en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden bij eerste 
 verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
 tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, 
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

vorderingen en overlopende posten
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde 
en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering ge-
bracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoor deling 
van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het Resultaat
Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. Baten  
en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben 
 uitgaande van historische kosten. 
Lasten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. Baten worden 
 verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
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Pensioenregeling Personeel
Vewin heeft een toegezegde pensioenregeling. Deze regeling wordt gefinan cierd 
door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De pensioenverplichtingen  worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder’- benadering.  
In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te  betalen premie als  
last in de staat van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoerings-
overeenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen bestaan naast 
de betaling van de jaarlijkse aan de pensioen uitvoerder ver schuldigde premie op 
balansdatum.
Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstel-
plannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor Vewin en worden in  
de balans opgenomen in een voorziening.
De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van 
de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de verplichting gewaardeerd tegen 
contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoog-
waardige ondernemingsobligaties. Toevoegingen aan en vrijval van de voorziening 
komen ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van  baten en lasten.
Ultimo 2015 (en 2014) waren er voor Vewin geen pensioenvorderingen en geen 
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioen uitvoerder ver-
schuldigde premie.

De stand van de dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP ultimo januari 2016 
bedraagt 91,2% (bron: website www.abp.nl 26-2-2016)

vennootschapsbelasting
De vereniging is vanwege haar aard niet vennootschapsbelastingplichtig.
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Toelichting op de balans
per 31 december 2015

Materiele vaste activa
Het verloop van deze post is als volgt:

Hard- & Software  Kantoorinventaris  Aanpassing Gebouw  Totaal 
3 jaar 5 jaar  10 jaar  10 jaar 

Aanschafwaarde per 1-1-2015  81.520  89.340  284.372  -  455.232 

Investeringen  1.557  -  1.850  3.510  6.917 

Desinvesteringen - - - -  - 

Aanschafwaarde per 31-12-2015  83.077  89.340  286.222  3.510  462.149 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2014  32.414  15.492  44.056  -  91.962 

Cumulatieve afschrijvingen vervreemde activa - - -  -  - 

Afschrijvingen in 2015  23.764  17.032  29.043  310  70.149 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2015  56.178  32.524  73.099  310  162.111 

Boekwaarde 31-12-2014  49.106  73.848  240.316  -  363.270 

Boekwaarde 31-12-2015  26.899  56.816  213.123  3.200  300.038 

De afschrijvingstermijnen die gehanteerd zijn belopen voor:
Hard en Software respectievelijk 3 en 5 jaar. 
Kantoorinventaris en Aanpassing gebouw 10 jaar. 
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Financiele vaste activa

 31-12-2015  31-12-2014 

Obligaties en overige effecten

Obligaties  250.750  250.750 

 Obligaties
€ 

Het verloop inzake de obligaties, respectievelijk de overige effecten:

Stand per 1-1-2015  250.750 

Aflossing / Verkopen in 2015  - 

Correctie waardering  - 

Stand per 31 december 2015  250.750 

Omschrijving Obligaties  Nominale 
 waarde 

Verkrijgings-
prijs

Markt-/Koers
waarde

Waardering
ultimo jaar

Einde
looptijd

Rente
percentage

La Poste  250.000  250.750  312.200  250.750 2023 4,3750%

Toelichting Obligaties:
Het karakter van de beleggingen is risicomijdend. In 2015 werden geen obligaties voortijdig afgelost. De couponrente lag gedurende het jaar boven de vergoeding op langlopende deposito’s.  
De obligaties hebben een resterende looptijd van meer dan 1 jaar. Vewin is voornemens om de obligaties aan te houden tot einde looptijd.
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Vlottende activa

 31-12-2015  31-12-2014 

Debiteuren

Debiteuren  55.352  32.349 

Totaal Debiteuren  55.352  32.349 

Ten aanzien van de vorderingen wordt geen voorziening noodzakelijk geacht.

Overige Vorderingen

Omzetbelasting  161.678  144.558 

Totaal Overige Vorderingen  161.678  144.558 

Overlopende Activa

Nog te ontvangen rente  81.006  107.568 

Rekening courant Stichting EBC  -  144.663 

Overige overlopende activa  125.590  113.579 

Totaal Overlopende Activa  206.596  365.810 

 
De post ‘Nog te ontvangen rente’ heeft betrekking op de deposito´s en  obligaties welke voor een 
periode van een jaar of langer zijn uitgezet en  waarvan de afwikkeling (rente ontvangst) in 2016 
plaats vindt. 
Van het totaal van de overige overlopende activa heeft een bedrag van € 13.835 een  resterende 
looptijd langer dan 1 jaar.

Vlottende activa

 31-12-2015  31-12-2014 

Liquide middelen

Kas  284  419 

Bank  232.177  161.688 

Deposito's en spaartegoeden  12.100.000  12.000.000 

Totaal Liquide Middelen  12.332.461  12.162.107 

 
Op dit moment wordt de liquiditeitspositie zoveel mogelijk aangehouden op een spaar-, 
 respectievelijk depositorekening. Vewin heeft met de ING-bank een risicomijdend beleggings-
profiel samengesteld. 
Onder de deposito’s is een bij de Rabobank opgenomen deposito van € 2,5 mln 10 jaar vast opge-
nomen. Dit deposito is verpand als garantiestelling voor de  financiering van de KWR nieuwbouw 
te Nieuwegein. De rente op dit deposito, met ingangs datum 2 september 2013 en eindigend op  
2 september 2023, bedraagt 3,2% op jaarbasis. Vewin heeft de bovenstaande ter beschikking 
staande middelen conform de regels van het Treasurystatuut beheerd.
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Eigen vermogen

Saldo per
1-1-2015

Aanpassing
reserves 

2015

Voorstel 
Resultaat

bestemming

Saldo per
31-12-2015

Verenigingskapitaal  226.890  -  -  226.890 

Algemene Reserve  3.215.857  - 1.250.000  -  1.965.857 

 3.442.747  - 1.250.000  -  2.192.747 

Bestemmingsreserves:

Ontslagregelingen  2.600.000  2.600.000 

Afkoop exploitatieverplichtingen  1.400.000  1.400.000 

Huisvesting  600.000  600.000 

Advocaat & Proceskosten  300.000  300.000 

Sharepoint Portal Services  100.000  100.000 

Branchecampagne  1.000.000  1.000.000 

EWIF 2012 - 2016 / 2016 - 2018  750.000  1.250.000 -  500.000  1.500.000 

KWR garantstelling  2.500.000  2.500.000 

Totaal bestemmingsreserves  9.250.000  1.250.000  - 500.000  10.000.000 

Verplichting teruggave  contributie 
2015-17

 -  -  186.908 

  

Totaal Eigen Vermogen  12.692.747  - - 500.000  12.192.747 

In de bestemmingsreserves worden bedragen opgenomen waaraan een  specifieke  bestemming 
door het bestuur is gegeven.

Bestemmingsreserve Ontslagregelingen:
De hoogte van het saldo van de Bestemmingsreserve Ontslagregelingen is  ultimo 2014  bezien  tegen 
het licht van de in de wet en cao opgenomen  regelingen bij ontslag (individueel en collectief). Ter 
 bepaling van de omvang die een dergelijke reserve zou moeten hebben, is gekeken naar de omvang, 
diensttijd en leeftijd van het personeelsbestand en de in de wet respectievelijk de cao opgenomen 
bepalingen omtrent het toekennen van uitkeringen bij  reorganisatie en of ontslag.  
Vewin is eigenrisicodrager voor wat betreft de WW uitkeringen. Tevens wordt rekening gehouden 
met bijkomende financiële aspecten rond individueel en  collectief ontslag. Herberekening ultimo 
2015 geeft geen lagere uitkomsten ten opzichte van de hoogte van deze reserve (€ 2,6 mln). 

Bestemmingsreserve Afkoop exploitatieverplichtingen:
Betreft de in 2014 becijferde afkoop van niet persoonsgebonden exploitatieverplichtingen van 
 Vewin. Waarbij als uitgangspunt de exploitatie van Vewin geldt voor zowel de  organisatorische 
 lasten als mede de lasten uit activiteiten en thema’s.

Bestemmingsreserve Huisvesting:
Ultimo 2014 zijn de eenmalige lasten bepaald die Vewin moet maken om het kantoor op een 
 nieuwe gehuurde locatie opnieuw op te starten en in te richten. Hierbij zijn de herinrichtings-
kosten van de huisvesting in de Malietoren als uitgangspunt genomen.

Bestemmingsreserve Advocaat- en Proceskosten:
De hoogte van deze reserve is bepaald door de ervaring opgedaan met een eerdere  procesgang. 
De omvang is bepaald uitgegaande van een doorlooptijd van een procedure van maximaal 3 jaar. 

Bestemmingsreserve Sharepoint Portal Services:
In 2007 werd een start gemaakt met het op een interactieve wijze communiceren met de Leden 
en stakeholders. Hiertoe is Microsoft SharePoint Portal Services ingericht tot een multimedianet-
werk (symbiose van internet/intranet/website), die deze werkwijze mogelijk maakt. In 2014 en 
2015 lag de focus op de verbetering van de functionele inhoud binnen Sharepoint (opschoon-
acties). De komende jaren zal worden gekeken naar een verdere uitbouw en zal  actualisering van 
deze wijze van communiceren plaatsvinden.
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Bestemmingsreserve Branchecampagne:
Het restant van de reserve ten behoeve van de Branchecampagne, dat met ingang van het 
 begrotingsjaar 2007 beschikbaar was voor jaarlijkse campagnes, bedroeg ultimo 2011 € 509.614. 
Ultimo 2014 is besloten om de middelen  beschikbaar te houden voor een toe komstige media- 
campagne en of activi teiten ten behoeve van de sector. Een gedegen sectorcampagne vraagt  
op  basis van opgedane ervaringen in het verleden om een eerste investering van circa € 750.000 
en een follow-up van € 250.000 welke de effectiviteit van de gedane inzet verder verhoogt. 

Bestemmingsreserve EWIF 2012-2016 / 2016 - 2018: 
Middels bestuursbesluit van 2011 is besloten € 2,5 mln te reserveren voor de vormgeving van 
een Europese samenwerking tussen Vewin en KWR middels het European Water  Innovation  
Fund (EWIF 2012-2016). De middelen komen uit de daartoe gevormde  bestemmingsreserve van 
Vewin (jaarlijks maximaal € 500.000).  
Inmiddels is besloten om deze activiteiten te verlengen tot ultimo 2018.  Hiertoe is € 1.250.000  
uit de Algemene Reserve onttrokken.

Bestemmingsreserve KWR garantstelling:
Sinds 2 september 2013 staat Vewin garant voor de financiering van de  nieuwbouw van KWR  
te Nieuwegein. Hiertoe is een tienjarig deposito bij de Rabobank ondergebracht groot  
€ 2,5 mln tegen 3,2% per jaar,  eindigend op 2 september 2023.

Kortlopende schulden

 31-12-2015  31-12-2014 

Crediteuren

Crediteuren  59.851  69.623 

Totaal Crediteuren  59.851  69.623 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting  116.963  79.484 

Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen  116.963  79.484 

Overlopende Passiva

Niet opgenomen vakantieverlof  60.382  58.698 

Niet opgenomen IB-uren  268.514  118.633 

Te betalen / vooruit ontvangen posten  43.605  33.907 

Verplichting loondoorbetaling Stichting EBC  164.360  - 

Restitutie resultaat 2014-2016 en 2015-2017  376.197  246.759 

Nog te betalen Vakantietoelage (FAB/reconstructie)  24.256  18.993 

Totaal Overlopende Passiva  937.314  476.990 
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Niet opgenomen vakantieverlof en IB-uren
Het niet-opgenomen vakantieverlof per 31 december 2015 bedroeg 1.013 uren (ultimo 2014;  
1.048 uur). De niet-opgenomen uren hebben betrekking op de jaren 2012 tot en met 2014 en zijn 
alle bovenwettelijke uren en worden als kortlopend beschouwd. De waarde van de  reservering 
stijgt als gevolg van de gestegen salarissen.
Het saldo van het niet opgenomen Inzetbaarheidsbudget (IB uren) per 31 december 2015 
 bedroeg 5.062 uur  (ultimo 2014; 2.237 uur). De forse stijging van het aantal uitstaande IB uren  
is het gevolg van de gewijzigde  interpretatie dezerzijds van de WWb-cao, waarbij ook de uren 
 conform de overgangs regelingen (paragraaf 1 bijlage 5) op de verlofkaarten van de rechthebbenden 
zijn bijge schreven. Dit aantal uren mag conform de cao van jaar tot jaar worden meegenomen en 
dient de inzetbaarheid van de medewerker op enig moment in de toekomst te ondersteunen.

Verplichting loondoorbetaling Stichting EBC
Gedurende de transitieperiode (2015 en 2016) inzake de oprichting en het levensvatbaar  maken 
van de Stiching EBc (internationale benchmark) is besloten om het salaris en bij komende werk-
geverslasten van de betreffende medewerker ad € 164.360 niet door te  berekenen aan de Stich-
ting EBc. De verplichting betreffende het jaar 2016 is daarom in de Balans opgenomen  
en als last verantwoord in het resultaat over 2015. De verplichting voor 2015 is reeds in de 
 personeelslasten 2015 begrepen.

Restitutie resultaat 2014-2016 en 2015-2017
Ultimo 2014 is besloten om het vermogen van Vewin niet verder te laten groeien. Hiertoe worden 
de positieve saldi van Vewin aan de Leden gerestitueerd via de contributieheffing. Het resultaat 
van 2014 is daarom als (kortlopende) schuld opgenomen in de balans en is  inmiddels via de 
 contributieheffing 2016 teruggegeven. 

Per balansdatum is het resultaat over het lopende boekjaar 2015 eveneens als (terugbetalings) -
verplichting opgenomen. Dit saldo zal worden verrekend met de  contributieheffing 2017.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Leaseauto’s:
Vanaf 2000 maakt Vewin gebruik van operationele lease-overeenkomsten. Deze overeenkomst 
schept gedurende de leaseperiode van de auto’s verplichtingen voor Vewin die niet uit de Balans 
blijken. Op 31 december 2015 beschikte Vewin over 4 bedrijfs auto’s in operational lease met een 
totale verplichting van € 125.406 (2014 € 220.723). De verplichtingen van de lopende contracten 
komen achtereenvolgens uit op € 57.626 voor 2016, € 56.131 voor 2017 en € 11.649 voor 2018. 
De meerjarige verplichtingen hebben een looptijd korter dan 4 jaar.

Huurverplichting:
Eind mei 2012 heeft Vewin een huurcontract gesloten voor haar kantoor in de Malie toren aan de 
Bezuidenhoutseweg te Den Haag. Met de verhuurder VNO-NcW is een huurcontract voor de 
 periode van 4 jaar gesloten met een optie tot verlenging van  wederom 4 jaar.  
De jaarhuur voor 2016 bedraagt uitgaande van het contract en de bedongen korting (2 van de  
9 maanden over de gehele contractperiode) ca € 110.000 (realisatie 2015 € 103.000). De bij-
komende servicelasten met betrekking tot 2016 zullen naar  verwachting ca € 69.000  bedragen 
(realisatie 2015 € 61.000). De meerjarige ver plichtingen hebben een looptijd korter dan 4 jaar 
 (eindigend op 1 juni 2017).
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Toelichting op de staat van baten en lasten
met betrekking tot 2015

 Realisatie 
2015

 Begroting 
2015

 Realisatie 
2014Baten

Contributie Leden

Contributie  4.414.000  4.414.000  4.414.000 

Totaal Contributie Leden  4.414.000  4.414.000  4.414.000 

Het contributiebedrag voor 2015 is gelijk gebleven ten opzichte van de realisatie 2014.  
Daarnaast worden sommige activiteiten separaat met de Leden en of derden afgerekend.  
Het resultaat over 2013 (€ 59.851) werd aan de Leden teruggeven middels een korting naar rato 
op de te heffen bijdragen 2015.

Bijdragen derden

Doorberekende kosten Brussel  86.613  78.000  78.640 

Doorberekening leaseauto's  -  -  436 

Diverse baten  22.779  -  10.640 

Totaal Bijdragen Derden  109.392  78.000  89.716 

Baten uit Activiteiten

Corporate Communicatie  4.858  -  465 

Overige Opbrengsten uit Activiteiten  1.320  -  2.602 

Totaal Baten uit Activiteiten  6.178  -  3.067 

De ontvangsten uit hoofde van ‘corporate communicatie’ en ‘Overige Opbrengsten uit 
 Activiteiten’ betreffen eenmalige incidentele opbrengsten van derden. 

 Realisatie 
2015

 Begroting 
2015

 Realisatie 
2014Baten

Baten uit Benchmarks

Benchmark Nationaal  161.000  161.000  110.000 

Benchmark Internationaal  -  -  244.749 

Totaal Baten uit Benchmarks  161.000  161.000  354.749 

 
De kosten inzake de ‘Nationale Benchmark’ zijn conform de begroting 2015 binnen de leden-
bijdragen opgevangen. Integratie met de uitvoering van de Internationale benchmark  betekende 
per saldo een lagere doorberekening voor de Leden.  
In 2014 is de Stichting EBc opgericht. De hier gepresenteerde baten (2014) inzake de Inter-
nationale Benchmark activiteiten hebben betrekking op het aandeel wat nog voor  rekening van 
 Vewin kwam (tot oprichtingsdatum 24 juli 2014). In 2015 heeft Vewin geen  opbrengsten meer uit 
hoofde van de ‘Internationale Benchmark’ activiteiten. 

Baten uit Overdrachtsactiviteiten

Consumentenzaken (SGC)  48.996  50.000  42.398 

Project C2000  -  -  59.400 

EWIF  -  -  50.000 

ATA  30.000  30.000  100.000 

NHI  50.000  50.000  50.000 

Totaal Baten uit Overdrachtsactiviteiten  128.996  130.000  301.798 
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Vewin berekent de lasten uit hoofde van de ‘Geschillencommissie’ volledig door aan de veroor-
zakers. Het betreft zowel de vaste lasten van de commissie als ook de kosten van de behandelde 
specifieke ‘cases’.  
De opbrengsten inzake het ‘Project c2000’ betreft de doorbelasting op grond van de afname per 
individueel lid van het aantal apparaten van het nationale c2000-crisiscommunicatie systeem. 
 Ultimo 2014 is dit systeem beëindigd en is de overstap gemaakt naar het KPN noodnet (speciale 
telefoonnetaansluiting).  
Met ingang van 2015 vinden alle activiteiten inzake EWIF plaats onder de regie en verantwoording 
van KWR. Vewin ontvangt derhalve geen bijdrage meer voor haar activiteiten in dit kader. ATA 
 betreft de bijdrage aan KWR voor de erkende kwaliteitsverklaring voor materialen en  chemicaliën.  
NHI betreft de doorberekening van de kosten van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium aan 
de Leden van Vewin op basis van het aantal administratieve aansluitingen.

 Realisatie 
2015

 Begroting 
2015

 Realisatie 
2014Lasten

Personeelskosten

Salarissen  2.269.401  2.038.000  1.978.919 

Premies ABP e.d.  273.881  341.000  342.493 

Premie ziektekostenverzekering  74.567  89.000  80.924 

Reis- en verblijfkosten  141.919  170.000  156.610 

Studie, symposia, congressen e.d.  13.601  40.000  11.443 

Uitbetalingen vakantieverlof  13.995  15.000  25.064 

Overige personeelslasten  43.667  52.000  20.454 

Totaal Personeelskosten  2.831.031  2.745.000  2.615.907 

 
Aantal FTE’s Vewin ultimo 2015 bedraagt 18,9 (ultimo 2014 19,7). 
Ultimo 2015 maakte Vewin gebruik van 0,2 FTE aan ZZP’ers (ultimo 2014 bedroeg deze inzet even-
eens 0,2 FTE).

Toelichting Personeelskosten: 
De totale overschrijding van de post personeelskosten ten opzichte van de begroting  
(€ 86.000) kent diverse oorzaken: 
De post salarissen steeg met € 231.000 als gevolg van de extra last inzake de loondoorbetaling ge-
durende 2015 en 2016 van de medewerker die gedetacheerd is bij de Stichting EBc. De  omvang van 
deze verplichting bedroeg op balansdatum circa € 164.360. Daarnaast nam de  verplichting inzake de 
uitstaande IB uren flink toe € 112.000 door toepassing van de tabel inzake de aanvullende IB uren. 
Deze werden tot 2015 niet op de kaarten van de medewerkers opge nomen. De overige primaire 
componenten bleven in totaliteit circa € 45.000 onder de begrote bedragen.  
De pensioenlasten bleken lastig te begroten. Wel of geen aanpassing premies en of herstelmaat-
regelen zijn pas laat na het vaststellen van de begroting bekend. De pensioenlasten kwamen circa  
€ 67.000 lager uit dan begroot. 
De reis- en verblijfkosten bleven circa € 28.000 onder het begrote bedrag. Ook de opleidingsuit-
gaven bleven circa € 26.000 achter bij de raming. De overige componenten van de personeels-
kosten vertoonden eveneens plussen en minnen. Per saldo kwamen ze ongeveer € 24.000  lager  
uit dan begroot. De gezamenlijke inzet in Brussel is op 50:50 basis en wordt wederzijds verrekend 
tussen Vewin en UvW (zie onderdeel Baten).

 Realisatie 
2015

 Begroting 
2015

 Realisatie 
2014Lasten

Huisvestingskosten

Huur  102.658  110.000  103.885 

Servicekosten  61.374  73.000  58.673 

Huisvesting Brussel  58.212  60.000  58.009 

Totaal Huisvestingskosten  222.244  243.000  220.567 

 
Toelichting Huisvestingskosten: 
De huisvestingslasten zijn in totaliteit circa € 18.000 lager dan begroot. Een lagere dan  begrote 
huursom van circa € 7.000 vanwege minder afgenomen additioneel te huren ver gaderruimte.  
Ook werd er beduidend minder gebruik gemaakt van faciliteiten welke onder de servicekosten 
worden doorberekend (circa € 11.000). Vewin profiteerde ook in 2015 van 2 maanden bedongen 
huurkorting op jaarbasis. Deze kortingen lopen door tot eind 2017. Van de bovenstaande huis-
vestingskosten ‘Brussel’ is ca € 29.000, op basis van vier  kwartalen, doorberekend aan UvW.
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 Realisatie 
2015

 Begroting 
2015

 Realisatie 
2014Lasten

Kantoorkosten

Afschrijvingen  70.149  78.000  65.467 

Kantoorbehoeften  5.183  20.000  7.513 

Kosten verzekeringen  11.029  21.000  10.377 

Drukwerk & porti e.d.  15.063  26.000  18.389 

Telefoon en dataverkeer  19.864  26.000  20.331 

Controle van de jaarrekening  15.700  15.000  26.000 

SharePoint ontwikkelen & inrichten  -  -  - 

Overige uitgaven  25.917  28.000  22.594 

Totaal Kantoorkosten  162.905  214.000  170.671 

 

Toelichting Kantoorkosten: 
De afschrijvingslasten zijn onder het begrote niveau voor 2015 gebleven. Bij wijze van proef is in 
plaats van het vervangen van de hele Pc, gekozen voor het vervangen en up to date brengen van 
enkele kritische onderdelen, waardoor de hardware naar verwachting een  langere levensduur zal 
gaan krijgen.  
Tevens waren minder uitgaven nodig op het gebied van kantoorbehoeften. Verwachte stijgingen  
op het gebied van verzekeringen, porti en drukwerk, alsmede telefoon en dataverkeer bleven 
eveneens uit. De controlekosten zijn min of meer conform de begroting uitgevallen. De overige 
 uitgaven waaronder opgenomen de jaarlijkse kosten van automatiseringslicenties (€ 22.490) 
 stegen licht ten opzichte van 2014, maar bleven onder de begroting 2015. Vewin blijft kritisch  
op de noodzakelijkheid van de hoeveelheid benodigde licenties.

Bestuurskosten

Bestuurskosten  42.099  50.000  45.628 

Totaal Bestuurskosten  42.099  50.000  45.628 

 
De bestuurskosten betreffen naast de bezoldiging van de voorzitter tevens de kosten van  
de bestuursvergaderingen. De afname ten opzichte van 2014 is het gevolg van minder  
(dan begrote) vergaderkosten.
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 Realisatie 
2015

 Begroting 
2015

 Realisatie 
2014Projecten, Thema’s & Activiteiten

 Stuurgroepen 

 Bronnen & Kwaliteit  133.777  144.000  150.940 

 Bodem & Infrastructuur  181.433  224.000  189.097 

 Beveiliging & Crisismanagement  64.808  72.000  58.729 

 Doelmatigheid & Transparantie  141.212  77.000  23.981 

 BTO  99.825  105.000  98.544 

 Overig 

 Communicatie  421.258  449.000  461.603 

 Internationaal  101.705  184.000  54.271 

 Overige lasten uit activiteiten  55.298  115.000  100.982 

Activiteiten gefinancieerd uit  contributieheffing  1.199.316  1.370.000  1.138.147 

 Realisatie 
2015

 Begroting 
2015

 Realisatie 
2014Projecten, Thema’s & Activiteiten

 Benchmarks 

 Benchmark (smalle)  161.171  161.000  110.156 

 Benchmark Internationaal  -  -  119.029 

 Overdrachtsactiviteiten 

 Project C2000  -  -  59.400 

 Watermeters  35.182  35.000  35.528 

 Consumentenzaken (SGC)  48.996  50.000  42.398 

 ATA  30.000  30.000  100.000 

 NHI (KWR)  49.500  50.000  - 

 Uit de Reserves 

 EWIF (2012 - 2016)  500.000  500.000  500.000 

 Kosten Sharepoint Portal Services  -  -  - 

Activiteiten gefinancieerd dmv separate  heffing / 
derden

 824.849  826.000  966.511 

Totaal Lasten Projecten,  
Thema's & Activiteiten

 2.024.165  2.196.000  2.104.658 
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 Realisatie 
2015

 Begroting 
2015

 Realisatie 
2014Saldo Financiële Baten en Lasten

Rentebaten  152.130  165.000  185.740 

Overige (financiële) Baten  37  -  422 

Totaal Financiële Baten  152.167  165.000  186.162 

Rentelasten  -  -  5.153 

Totaal Financiële Lasten  -  -  5.153 

Saldo Financiële Baten en Lasten  152.167  165.000  181.009 

 
De rentecurve daalde ook in 2015 geleidelijk verder naar een lager niveau.  
De dalende interest baten worden positief beïnvloed door een beperkte hoeveelheid (circa  
€ 250.000) aan uitstaande hoogrentende obligaties (4,375% op jaarbasis), die tot het einde  
van de looptijd zullen worden aangehouden.  
Daarnaast draagt het bij de Rabobank afgesloten 10 jarig deposito (€ 2,5 mln a 3,2% op jaar basis) 
positief bij aan de totale interest baten van Vewin bij de huidige lage rentestanden.  
De garantstelling ten behoeve van KWR/financiering heeft een looptijd van 10 jaar (september 
2013 - september 2023).

Toelichting Lasten uit Activiteiten:  
Vewin heeft ook in 2015 ingezet op méér effectiviteit en efficiëntie. Meer samenwerking met de 
 expertise van Leden en derden was daarvan het gevolg. In 2015 werd de volgende tranche activi-
teiten in het kader van EWIF afgewikkeld ter grootte van € 500.000, welke conform de af spraken 
 onder volledige regie van KWR plaatsvonden. Bij de behandeling van de begroting 2016 werd in 
 december 2015 besloten om deze activiteiten te verlengen tot einde 2018. Hiertoe is de bestem-
mingsreserve EWIF ten laste van de Algemene Reserve van Vewin verhoogd met € 1.250.000.  
In 2015 opereerde de Internationale Benchmark (medio 2014 opgericht) volledig zelfstandig. 
 Behoudens de kosten van de personele inzet (deze inzet werd over 2015 niet door Vewin door-
berekend), betaalde de stichting de eigen ‘out of pocket’ kosten. De Stichting EBc werkt aan een 
zelfstandige huisvesting en het optuigen van een beperkt eigen bureau, teneinde de activiteiten te 
kunnen organiseren. De verwachting is dat de verzelfstandiging van de Stichting EBc eind 2016 een 
feit zal zijn. Dit is tevens het moment waarop wordt geëvalueerd of de activiteiten in het kader van 
de Internationale Benchmark zonder (financiële) steun van Vewin kunnen blijven draaien. 
De bijdrage in het kader van NHI is via de contributies geïnd bij de Leden en aan KWR door gesluisd.  
Op de overige actitiviteiten zijn er zowel over- als onderschrijdingen verantwoord. De actua liteit 
 bepaalt veelal de accenten in de uitvoering en daarmee uiteindelijk het kostenniveau van de 
 projectmatige activiteiten. De kosten van de stuurgroep ‘Doelmatigheid, Transparantie & Water-
keten’ overschrijden het budget vanwege de inzet van externe fiscalisten op diverse actuele 
 onderwerpen, zoals de Vpb. Alle projectmatige activiteiten gezamenlijk bezien, blijft Vewin  
binnen de voor 2015 gestelde kaders.
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Ondertekening van de jaarrekening
 ´s-Gravenhage, 2 juni 2016 

Bestuur Vewin

prof. dr. c.P. Veerman (voorzitter) 

drs. G.j. van Nuland, directeur Brabant Water NV (vice-voorzitter) 

 
mr. j.L. cuperus, directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 

 
L.c.A. Declercq MSc, voorzitter directie Vitens 

 
R. Doedel, directeur NV Waterleiding Maatschappij Limburg 

 

drs. W.M.E. Drossaert, algemeen directeur Dunea 

drs. P.A. Glasbeek LLM, interim-directeur NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

 
ir. R.R. Kruize, algemeen directeur Waternet 

 
prof. dr. ir. W.G.j. van der Meer, algemeen directeur Oasen 

 
ir. A.M. Ottolini, directeur Evides NV 

 
mr. R.A.M. Zwart, directeur NV Waterbedrijf Groningen 
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Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Statutaire bepaling Resultaatbestemming
De statuten bevatten geen voorschriften omtrent de resultaatbestemming.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering 
 gehouden op 4 juni 2015.
In de bestuursvergadering van 11-12-2014 is besloten het resultaat terug  
te  geven aan de Leden via de contributieheffing.
Het door het Bestuur vastgestelde resultaat 2014 is inmiddels met de 
 contributieheffing 2016 verrekend.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015

Resultaat  - 310.711

Saldo boekjaar 2015  - 310.711

Toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves

Onttrekking Bestemmingsreserve EWIF  500.000 

Mutatie bestemmingsreserves  500.000 

Verplichting teruggave resultaat 2015 in 2017  189.289 

Middels het bestuursbesluit van 2011 is besloten voor de periode van 5 jaar 
(2012-2016) een bestemmingsreserve ten laste van het vermogen van Vewin in 
te stellen. Het betreft EWIF ten behoeve van projecten welke door KWR wor-
den uitgevoerd. Op basis van een jaarlijkse verantwoording wordt de subsidie 
met een maximum van € 0,5 mln per jaar aan KWR uit betaald. Als gevolg van 
het bestuursbesluit werd een bestemmingsreserve van € 2,5 mln  gevormd.  
In de december vergadering van 2015 is beloten om de EWIF activiteiten te 
 ver lengen tot einde 2018. Hiertoe is € 1,25 mln onttrokken aan de Algemene 
 Reserve van Vewin. Deze mutatie is inmiddels in het vermogen verwerkt. 
 
Middels het besluit genomen in de bestuursvergadering d.d. 11-12-2014 zijn 
de vermogens bestanddelen van Vewin qua omvang en samenstelling op-
nieuw vastgesteld. Voor een aantal van deze reserves geldt nu een bepaalde 
genormeerde omvang en gebeurtenis welke een eventuele vrijval bij een zich 
voordoende situatie bepaalt. 
 
Het resultaat van de bedrijfsvoering 2015 zal worden verrekend met de 
 contributieheffing van 2017. De mutaties van de bestemmingsreserve(s) 
 welke afhankelijk zijn van een jaarlijkse vrijval, zoals EWIF zullen worden 
ontrokken aan de betreffende bestemmingsreserve. Voor 2015 betreft dit  
de bestemmingsreserve EWIF ter grootte van € 500.000.  
 
De bovenstaande mutaties zijn reeds verwerkt in het resultaat en het gepresen-
teerde vermogen. 

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de 
 vereniging of op de financiële resultaten van de vereniging.
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Controle verklaring  
van de  onafhankelijke 
 accountant
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