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Profiel
Samenwerking

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 bepalen de leden de koers en
het beleid. Vewin heeft een onafhankelijke voorzitter. Het Vewin-bureau
staat onder leiding van een directeur die door het bestuur is benoemd.

KWR Watercycle Research Institute is het nationale kenniscentrum voor de
drinkwatersector. Samen mèt en vóór de drinkwaterbedrijven ontwikkelt
KWR kennis voor een continue verbetering van de drinkwaterkwaliteit, nu
en in de toekomst. Vewin en KWR werken nauw samen in de Vewin-stuur
groepen en in de Programma Begeleidingscommissies van KWR.

Ambitieus en strategisch

RIWA, de Vereniging van Rivierwaterbedrijven, behartigt de algemene
belangen van de rivierwaterbedrijven. De RIWA-koepel omvat de stroom
gebieden van de Rijn, Maas en Schelde.

De Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren aan ruim 7,5 miljoen adressen
continu (7 x 24 uur) kraanwater 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.

De belangen van de waterbedrijven liggen in vele opzichten in het
verlengde van de belangen van andere (maatschappelijke) organisaties.
Vewin werkt daarom samen met VNG, IPO, UvW, consumentenorgani
saties, de telecomsector, vertegenwoordigers van de chemische,
bestrijdingsmiddelen- en geneesmiddelenindustrie, natuur- en milieu
organisaties en andere brancheorganisaties.

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.

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

Innovatief
De Nederlandse drinkwaterbedrijven behoren kwalitatief en organi
satorisch tot de wereldtop. Innovatie is voor de drinkwatersector
essentieel. Vewin onderzoekt bij voortduring hoe zij tegemoet kan
komen aan veranderende behoeften van haar leden, de consumenten
en maatschappelijke organisaties.

Vewin 2014
Vewin (totaal 19,7 fte) zetelt in Den Haag en heeft – met de Unie van
Waterschappen – ook een kantoor in Brussel. 
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Voorwoord voorzitter
Drinkwater midden in de samenleving
Prof.dr. C.P. Veerman

Drinkwater is meer dan water uit de kraan: het raakt aan gezondheid, veiligheid, sport, recreatie, natuur, milieu, infrastructuur en meer.
De drinkwatersector staat midden in de samenleving. De sector wil
die maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid nemen door drink
waterbronnen te beschermen en drinkwater van de hoogste kwaliteit te
leveren, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Vanuit die positie zijn Vewin
en de drinkwaterbedrijven steeds op zoek naar partners en samenwerking, zowel binnen als buiten de watersector. Samen met andere partijen
kunnen gezamenlijke belangen en verantwoordelijkheden worden
gedeeld. Een stevig verankerde positie in de samenleving draagt ook bij
aan één van de kerntaken van Vewin: het beschermen van de drinkwaterbronnen. In 2014 zijn bestaande samenwerkingsverbanden geïntensiveerd
en nieuwe coalities gesloten.

‘Een stevig verankerde
positie in de samenleving
draagt ook bij aan één van
de kerntaken van Vewin:
het beschermen van de
drinkwaterbronnen’

In 2014 vond een tussentijdse evaluatie plaats van de samenwerking met
waterschappen en gemeenten in het Bestuursakkoord Water. De minister
van IenM is positief over het naleven van het akkoord en verwacht dat de
afgesproken bezuinigingen worden gehaald. De partners liggen op koers
en de prestaties zijn op goed niveau. Vewin heeft met de VNG en de UvW
afgesproken in 2015 de impuls die de evaluatie heeft gegeven aan de
regionale samenwerking te continueren door actief de samenwerking in
de keten te bevorderen.

veiligheid, beschikbaarheid en gebruik. De drinkwaterbedrijven leveren
een bijdrage aan het tot stand komen en invullen van het platform.
In het kader van de Natuurvisie van het ministerie van EZ heeft Vewin de
Groene Tafel Natuur & Drinkwater georganiseerd. Met natuurbeheerders,
overheden, wetenschappers en drinkwaterbedrijven aan tafel is afge
sproken meer samen te werken en elkaar te versterken. Er is een Actieagenda opgesteld met concrete pilots en acties. In de loop van 2015 vindt
een vervolg van de Groene Tafel plaats.

Samen met andere partijen uit de watersector participeert de drinkwater
sector in het project ‘Ons Water’ van het ministerie van IenM. ‘Ons Water’
biedt een digitaal platform dat mensen informeert en bewust maakt van
het belang van water in het dagelijks leven, waar het gaat om kwaliteit,
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Financiën

Vanaf mei 2014 is Vewin partner van ‘WaterSpaarders’ een initiatief van de
Missing Chapter Foundation, het Wereld Natuurfonds en Unilever. De drink
waterbedrijven verzorgen gastlessen op basisscholen in hun regio en met
de inzet van kinderen als ambassadeurs is het streven korter te douchen,
maximaal vijf minuten, om zo energiebesparing te realiseren.

De financiële situatie van Vewin is gezond. De begroting 2014 werd uitge
voerd binnen de kaders die in december 2013 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.

In 2014 is in P+Magazine, een toonaangevend blad over duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen, een serie interviews van start
gegaan over de drinkwatersector. In tien opeenvolgende nummers komen
de directeuren van de drinkwaterbedrijven aan het woord over de wijze
waarop zij invulling geven aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als natuur, energie,
CO2 en het gebruik van reststoffen.

Beleggingsbeleid
De beleggingen van Vewin zijn gebaseerd op de ‘Fido’-richtlijnen.
Dat wil zeggen dat middelen risicoloos worden belegd. Er wordt geen
risico gelopen ten aanzien van de hoogte van de belegde middelen. Dit
heeft vanzelfsprekend een lager rendement tot gevolg. Vewin heeft per
31 december 2014 een beperkte hoeveelheid obligaties (met een waarde
van ca € 251.000) en spaartegoed (ca € 12,2 miljoen).

2014 was een jaar waarin de drinkwatersector en Vewin meer naar buiten
traden en waarin de samenwerking met andere partijen goed tot stand
kwam waardoor concrete resultaten zichtbaar werden. Een lijn die we in
2015 door willen trekken, want alleen door midden in de samenleving te
staan en samen te werken met andere partijen kan de drinkwatersector ook
in de toekomst garanderen waar zij voor staat: schoon, veilig, betrouwbaar
en gezond kraanwater.

Jaarverslag
Dit jaarverslag is opgesteld volgens de eisen van corporate governance,
zoals beschreven in de richtlijnen voor organisaties zonder winststreven.
In de bijlage van dit jaarverslag treft u de controleverklaring van de onaf
hankelijke accountant aan. 

Bestuurlijk
Het bestuur van Vewin is in 2014 vier keer bijeen gekomen. Hierbij werd
intensief aandacht besteed aan de standpunten van de drinkwatersector in
Den Haag en Brussel. Vanuit een toekomstgerichte agenda wordt gewerkt
aan het benutten van kansen en het realiseren van ambities.
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Directieverslag
Belangenbehartiging in Den Haag

In dit jaarverslag van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland
wordt verslag uitgebracht van onze (inter)nationale lobby- en netwerk
activiteiten in 2014 in Den Haag en Brussel. De ontwikkelingen, die
in 2014 op de drinkwatersector afkwamen, bewijzen dat een alerte
belangenbehartiging noodzakelijk is. De sector heeft raakvlakken met
veel beleidsterreinen en overheidsbeslissingen. Denk aan terreinen als
energie, landbouw, natuur, milieu, crisisbeheersing, ruimtelijke ordening,
innovatie en belastingen.

Op basis van de Drinkwaterwet (2011) stelt het kabinet elke zes jaar een
‘Beleidsnota inzake de openbare drinkwatervoorziening’ vast. Afgelopen
jaar is de eerste verschenen. De Beleidsnota kijkt tot 2040 en spitst zich toe
op die onderwerpen waarbij zich problemen voordoen op korte of lange
termijn en waar aanvullend beleid nodig is. De Beleidsnota meldt dat de
kwaliteit van het drinkwater heel goed is, maar blijvend aandacht verdient
en dat de kwaliteit van de bronnen onder druk staat. Extra maatregelen
zijn nodig om de kwaliteit van drinkwaterbronnen veilig te stellen. De
nota heeft een agenderende functie. Het uitvoeringsprogramma waarin
de maatregelen concreter worden uitgewerkt volgt in 2015. Net als bij het
opstellen van de Beleidsnota is Vewin ook bij het uitvoeringsprogramma
betrokken. In 2017 wordt een Mid-Term Review (MTR) uitgevoerd.

Tijdig en serieus meewegen van de drinkwaterbelangen is onze inzet.
We voeren een stevige lobby voor bronbescherming en een goede
waterkwaliteit zodat we onze miljoenen klanten continu kunnen voorzien
van betaalbaar drinkwater van uitstekende kwaliteit, nu en in de toekomst.
Die inzet plegen we niet alleen, maar samen met onze leden, met
samenwerkingspartners en bondgenoten en in Europees en mondiaal
verband met andere landen. Naast een uitstekende kennispositie, zijn
daarvoor het hebben van goede antennes en samenwerkingsbereidheid
en overtuigingskracht nodig.

Bescherming van drinkwaterbronnen, de zorg voor voldoende zoetwater
van voldoende kwaliteit blijft één van de speerpunten in de belangen
behartiging. De presentatie van de Deltabeslissing Zoet Water op Prins
jesdag, waarin drinkwater als een bijzondere vorm van gebruik wordt
aangemerkt, èn de Tweede Kamer-motie waarmee drinkwater als nationaal
belang wordt benoemd, waren dan ook belangrijke mijlpalen in 2014. Voor
het schoonhouden van de bronnen was er aandacht voor medicijnresten
in oppervlakte- en grondwater in de vorm van een rondetafelgesprek in
de Tweede Kamer en een plan van aanpak samen met de UvW. De Kamer
heeft vervolgens de staatssecretaris van IenM bij motie gevraagd met een
plan te komen. In het gewasbeschermingsdossier was er resultaat met
het verbod op het gebruik van chemische middelen op verharding in de
openbare ruimte. Het kabinet presenteerde ook haar nieuwe Natuurvisie

Om de raakvlakken met de verschillende beleidsterreinen te benoemen
en inzichtelijk te maken over welke dossiers het gaat en wat hun onderling
verband is, is in dit jaarverslag voor het eerst een uitgebreid overzicht
opgenomen. Deze zogenaamde pantoscoop is te vinden op pagina 30,
en op de Vewin-website www.vewin.nl.
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Daarnaast richt de lobby zich op het creëren van veilige randvoorwaarden
op plekken waar eventueel wel naar schaliegas geboord kan worden.
De drinkwatersector is van vitaal belang. Dat kwam tot uiting in het project
Herijking Vitaal en de samenwerking met de Veiligheidsregio’s. Daarnaast
was er in samenwerking met het ministerie van IenM een succesvolle
Drinkwaterdag over gezamenlijke crisisbeheersing.

waarin samenwerken centraal staat en de combinatie van drinkwater en
natuur als voorbeeld van een nuttige functiecombinatie werd genoemd.
Dit is tevens een erkenning van de drinkwaterbedrijven als natuurbeheerders.
Verder was er in 2014 uitgebreid aandacht voor het bodemconvenant en
de Omgevingswet, twee dossiers die in 2015 tot besluitvorming zullen
komen en ook dan weer nauwlettend worden gevolgd. Opnieuw kwamen
er fiscale dossiers aan bod: de verdubbeling van de Belasting op Leiding
water (BoL), die voor grootverbruikers werd voorkomen; de Vpb, waar een
vrijstelling werd gerealiseerd; en de gemeentelijke precarioheffing, waar
de Tweede Kamer er op werd gewezen dat de moties voor afschaffing in
tien jaar tijd nog steeds niet zijn uitgevoerd.

Belangenbehartiging in Brussel
Brussel stond in 2014 in het teken van de verkiezingen voor het Euro
pees Parlement en de nieuwe Europese Commissie. De verkiezingen
brachten veel nieuwe Europarlementariërs in Brussel. Op basis van een
analyse heeft Vewin in september een kennismakingsronde gehouden bij
een aantal nieuwe EP-leden. Sommigen werden op locatie ontvangen.
De Europese Commissie veranderde ook van samenstelling. De nieuwe
Nederlandse Commissaris, Frans Timmermans, heeft als voornaamste taak
het toezien op betere regelgeving. In het nieuwe werkprogramma zet de
Commissie met name in op het herstel van de economische groei en het
creëren van werkgelegenheid.

In december 2014 presenteerde de Visitatiecommissie een positieve eind
evaluatie van het Bestuursakkoord Water. De bezuinigingen worden gehaald
en de samenwerking in de waterketen komt steeds beter tot stand.
De bodem is voor de drinkwatersector van essentieel belang, voor de
bescherming van grondwaterbronnen en vanwege de infrastructuur. De
Structuurvisie Ondergrond (STRONG) is dan ook belangrijk voor de sector.
Op verzoek van Vewin heeft de Tweede Kamer de minister gevraagd Vewin
direct te betrekken bij de voorbereiding van STRONG. De meest voor
komende schade aan waterleidingen is graafschade. Daarom is het van
belang dat er afdoende uitwisseling van informatie is en zet Vewin zich in
voor een goede implementatie van de Europese richtlijn INSPIRE.

Een drietal EU-dossiers heeft Vewin meer dan gemiddeld bezig
gehouden. Er is gewerkt aan de strategische aanpak op het gebied van
medicijnen die specifiek benoemd is in het akkoord over de lijst met
prioritaire stoffen uit 2013.
In 2014 opende de Europese Commissie een openbare raadpleging over
de Drinkwaterrichtlijn. Dit heeft niet geleid tot een herziening van de
gehele richtlijn. De Europese Commissie heeft wel ingestemd met het
Vewin-voorstel voor monitoring, risk assessment en risk management
aanpak in de Annexen.

In 2014 heeft de minister van EZ de notitie Reikwijdte en Detailniveau bij
het PlanMER schaliegas vastgesteld. Vewin heeft zich, vaak samen met
IPO, VNG en UvW, ingezet om gebieden waar zich risico’s voordoen in
verband met de drinkwatervoorziening uitgezonderd te krijgen.
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Om de stichting EBC vanaf 1 januari 2015 zo zelfstandig mogelijk te laten
opereren zijn de volgende voorzieningen getroffen: er is een Service
Level Agreement afgesloten over de inzet van Vewin-medewerkers bij
de stichting EBC, er is een overeenkomst opgesteld èn ondertekend
die de eerder toegezegde lening vanuit Vewin finaliseert èn er is een
detacheringscontract afgesloten, waarmee Peter Dane als managing
director van de stichting EBC kan functioneren. Vanaf 2015 zal de stichting
EBC de bijdragen voor het deelnemen aan de internationale benchmark
rechtstreeks bij de leden in rekening brengen. Hiermee is in de Begroting
2015 van Vewin rekening gehouden.

In maart 2014 heeft de Europese Commissie (EC) gereageerd op het
geslaagde burgerinitiatief Right2Water. In september vond een eerste
stakeholder dialogue plaats waarbij Vewin via de Europese koepels naar
voren bracht dat benchmarking vooral op nationaal niveau en op vrij
willige basis moet plaatsvinden. In 2015 wordt er zowel door de EC als
leden van het Europees Parlement verder gewerkt aan de invulling van
en reacties op het Right2Water-initiatief.
Wat de Europese koepels betreft: Vewin is in Brussel actief in het Water
supply and sanitation Technology Platform (WssTP), het European Centre
of Employers and Enterprises providing Public services (CEEP) en EurEau.

Samenwerking

European Benchmarking Co-operation

Vewin verricht haar activiteiten op het gebied van netwerken en belangen
behartiging in samenwerking met andere stakeholders en bondgenoten,
zoals de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen, KWR, KIWA, RIWA,
VNO-NCW, LTO-Nederland, Natuurorganisaties, NWP en de collega’s in de
netwerksectoren Kabels, Telecom en Energie.

De European Benchmarking Co-operation (EBC) voerde in 2014 opnieuw
een internationale benchmark uit. De deelname van 48 waterbedrijven
uit zeventien landen werd door Vewin gecoördineerd.
De EBC-partners hebben in 2014 besloten de EBC te verzelfstandigen
om meer Europese slagkracht te ontwikkelen. Dit is een geleidelijk proces,
binnen twee jaar moet de EBC op eigen benen staan.
Qua organisatie is in 2014 een concrete start gemaakt met de verzelfstandi
ging van de EBC, waartoe al eerder door het Bestuur besloten was. Per
22 juli 2014 is de stichting EBC formeel opgericht en in september 2014 heeft
de eerste Board Meeting in Lissabon, tijdens het IWA-congres, plaatsge
vonden. In de Board zijn Danva, Norsk Vann, Vewin, EurEau en IAWD/World
bank vertegenwoordigd. De jaren 2015 en 2016 worden als transitieperiode
beschouwd, waarin de EBC geheel zelfstandig moet worden.
In de administratie van Vewin is in 2014 al een knip gemaakt, waarbij baten
en lasten tot 22 juli 2014 bij Vewin zijn verantwoord en baten en lasten
vanaf 22 juli 2014 bij de stichting EBC. De stichting heeft als eerste boek
jaar een boekjaar van 1,5 jaar.

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

Vereniging
Communicatie
Het communicatiebeleid is gericht op een permanente versterking van
het profiel en imago van de drinkwatersector en van de positie van Vewin
als (inter)nationale branche- en lobbyorganisatie en drinkwaterautoriteit.
Kennisdeling en informatievoorziening zijn hierbij van groot belang. Ook
in 2014 heeft dit vorm gekregen in nauwe samenwerking met de drinkwa
terbedrijven, via het Platform Communicatie.
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Stuurgroepen en ad-hoc-samenwerking

Ondernemingsraad en personeel

Ook in 2014 heeft de beleidsvoorbereiding ten behoeve van besluitvorming
in het Bestuur plaatsgevonden in vier Stuurgroepen. Deze werkwijze zorgt
voor structuur in de beleidsvoorbereiding en de belangenbehartiging en
voor betrokkenheid van alle leden daarbij.
Dit geldt ook voor het Platform Juristen.

Directie en Ondernemingsraad (OR) zijn diverse malen bijeen geweest,
waarbij het genoemde rapport ‘Intern Verbinden, Extern Versterken’ een
rode draad vormde. Daarnaast kwamen ook onderwerpen als bedrijfsrege
lingen, verplichte vrije dagen en verzuim aan bod. In december 2014 heeft
de zittende OR afscheid genomen en vanaf 1 januari 2015 is een nieuwe OR
actief.

Op een enkel onderwerp wordt buiten de Stuurgroepen om overlegd.
Bijvoorbeeld over het toezicht op de tarieven en over de concepten van
de Beleidsnota Drinkwater werd vaker dan het vergaderritme van de
Stuurgroepen overlegd.

Verzuim
Het ziekteverzuim was in 2014 historisch laag: 0,88% (2013: 1,03%).

Dank

Ook in 2014 hebben de Stuurgroepen seminars georganiseerd met externe
deelnemers.

Vewin stond in 2014 voor omvangrijke en complexe opdrachten, alsmede
een wijziging in de bureauorganisatie. Ik wil de medewerkers danken
voor de professionaliteit en inzet waarmee zij zich van hun taken hebben
gekweten. 

Bureau
Interne organisatie
In het voorjaar van 2014 heeft het Management Team de notitie ‘Intern
Verbinden, Extern Versterken’ opgesteld met als doel het Vewin-bureau en
daarmee de belangenbehartiging voor de leden te optimaliseren. De vier
afdelingen van het bureau zijn geanalyseerd en waar nodig aangepast
zodat deze kwalitatief en kwantitatief klaar zijn voor hun toekomstige taak.
Ook is de afstemming en samenwerking tussen de afdelingen verbeterd.
De uitvoering van de notitie had ook personele gevolgen: bij de secreta
riële ondersteuning bleek 1,0 fte boventallig, de afdeling Beleid is uitge
breid met een junior beleidsmedewerker (0,8 fte) en de afdeling Communi
catie met een communicatieadviseur (0,8 fte). Ultimo december heeft het
bureau, na 4,5 jaar, afscheid genomen van de manager Communicatie.
Vitens
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Verwachtingen voor 2015
Luidend in euro’s
Vewin verwacht geen belangrijke mutaties in de personele organisatie
in 2015. Er wordt uitgegaan van een personeelsbezetting over 2015
van ca 20 fte. Door de Algemene Leden Vergadering is een sluitende
begroting voor 2015 vastgesteld. Qua omvang volgen de baten en
lasten in totaliteit de trendmatige ontwikkeling van de afgelopen jaren.
Alles is er op gericht een steeds efficiëntere en effectievere organisatie
te bewerkstelligen.
Baten
Totaal Baten

5.448.000

Lasten
Personele lasten

2.745.000

Huisvestingslasten

243.000

Overige lasten

264.000

Projectmatige lasten
Totaal lasten
Verwacht bedrijfsresultaat

2.196.000
5.448.000
0
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Verslag activiteiten
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Bronnen & kwaliteit

Op Prinsjesdag zijn de Deltabeslissingen gepresenteerd. In de ‘Deltabeslissing Zoetwater’ wordt de drinkwater
voorziening benoemd als een bijzondere vorm van gebruik. Dit is een publieke taak: overheden hebben een zorgplicht
voor het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening. Dit moet ook in de regio’s als zodanig
worden geïmplementeerd in het voorzieningenniveau.

Het kabinet heeft een nieuwe Natuurvisie gepresenteerd, gericht op het
vergroten van het draagvlak voor natuur en het halen van de natuurdoelen
via functiecombinaties met andere sectoren. De combinatie van natuur en
drinkwater wordt als voorbeeld gesteld. De erkenning van drinkwaterbe
drijven als natuurbeheerders komt ook tot uiting in de aangenomen motie
dat Staatsbosbeheer geen toestemming aan de staatssecretaris hoeft
te vragen voor de verkoop van terreinen aan andere natuurbeheerders,
waaronder de drinkwaterbedrijven.

In juni heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering
verzoekt de openbare drinkwatervoorziening uitdrukkelijk vanaf heden
als nationaal belang te benoemen en dit te formaliseren in STRONG.
Dit is belangrijk in de afweging met de andere nationale belangen, zoals
schaliegas.
Om het ambitieniveau op het gebied van waterkwaliteit te verhogen
heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die verzoekt om een
Deltaplan Zoetwater en Waterkwaliteit, mogelijk in te voegen bij het
geplande Nationaal Waterplan 2015, zodat een samenhangende aanpak
en onafhankelijke regie voor voldoende zoet water en waterkwaliteit
worden geborgd. Vewin heeft inbreng geleverd bij het opstellen van
het Nationaal Waterplan 2016-2021 en het Beheerplan Rijkswateren. In
2015 zullen deze samen met de stroomgebiedbeheersplannen worden
vastgesteld.

Als invulling van de Natuurvisie heeft Vewin een Groene Tafel Natuur &
Drinkwater georganiseerd met natuurbeheerders, overheden, weten
schappers en drinkwaterbedrijven. Zij hebben afgesproken meer samen te
werken en elkaar te versterken. Een gezamenlijk Actieagenda is opgesteld
met concrete pilots en acties. In de loop van 2015 vindt de tweede Groene
Tafel plaats.
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maar dit wordt geminimaliseerd via voorlichting en aanpassing van
verpakkingen. Vewin neemt deel bij de opstelling van een Green Deal
Sportvelden voor chemievrij beheer in 2020.

Producten (materialen en chemicaliën) die in contact kunnen komen
met drinkwater moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de
‘Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening’.
Vewin is een traject gestart met als doel het efficiënter functioneren van
het toelatingssysteem voor producten. Kennis en bewustwording zijn
hierbij noodzakelijke onderdelen.

In het kader van het mestbeleid is het Vijfde Actieprogramma Nitraatricht
lijn vastgesteld. Nederland heeft opnieuw derogatie gekregen, maar de
gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat zijn aangescherpt in gebieden
waar normoverschrijdingen in winputten voorkomen. In de Beleidsnota
Drinkwater is onderzoek aangekondigd naar mogelijke aanvullende maat
regelen.

Knelpunten waterkwaliteit
Vewin heeft zich ingezet voor het terugdringen van bedreigingen voor
drinkwaterbronnen, onder andere op het terrein van geneesmiddelen,
gewasbescherming en mest.

Afgelopen jaar heeft het RIVM de evaluatie van de gebiedsdossiers
gepubliceerd. Gebiedsdossiers geven informatie over de status en risico’s
per winning. Hieraan zijn maatregelen gekoppeld om de kwaliteit te
verbeteren. De uitvoering van de maatregelen komt nog niet voldoende
op gang. De Tweede Kamer heeft gevraagd of financiële middelen uit het
Deltafonds die bestemd zijn voor waterkwaliteit ingezet kunnen worden
voor het uitvoeren van de maatregelen uit de gebiedsdossiers.

Tijdens een Rondetafelgesprek Geneesmiddelen in de Tweede Kamer
heeft Vewin de standpunten aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt.
Vewin pleitte voor het voorkómen van geneesmiddelen in drinkwater
bronnen door aanpak aan de bron. Daarbij heeft Vewin ook het KWRonderzoek ‘Vóórkomen en voorkómen van geneesmiddelen in bronnen
van drinkwater’ aan de Tweede Kamer gezonden. Samen met de Unie
van Waterschappen heeft Vewin een plan van aanpak voorgesteld aan
staatssecretaris Mansveld, gericht op een ketenaanpak met brongerichte
maatregelen. De Tweede Kamer heeft in een motie ook om een dergelijk
plan van aanpak gevraagd. Vewin verwacht van de staatssecretaris dat
ze de regie neemt bij deze ketenaanpak.

Het ministerie van IenM, IPO, UvW en VNG bereiden een herziening voor
van het Bodemconvenant uit 2009. Het nieuwe convenant zal afspraken
bevatten over de aanpak en financiering van resterende spoedgevallen
van bodemverontreiniging. Vewin heeft bij de convenantpartijen bepleit
om de taakstellende afspraak op te nemen dat alle gevallen van bodem
verontreiniging die bedreigend zijn voor waterwinningen eind 2020 zijn
gesaneerd. In de Tweede Kamer is in november 2014 een motie aan
genomen die de regering verzoekt met de convenantpartijen zodanige
afspraken te maken dat knelpunten van bodemverontreiniging voor de
waterwinning worden weggenomen en de Kamer hierover te informeren
vóór ondertekening.

Wat betreft gewasbeschermingsmiddelen heeft de Tweede Kamer
ingestemd met het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de
landbouw. Resultaat: per 2016 is het gebruik van chemische onkruid
bestrijdingsmiddelen op verhardingen niet meer toegestaan. Voor overig
groen geldt een verbod per november 2017. Particulieren mogen vanaf
2016 geen chemie meer gebruiken op verhardingen. Nog wel op groen,
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Schaliegas

Omgevingswet

Vewin heeft in 2014 verschillende overleggen gehad met het ministerie
van EZ om te wijzen op potentiële risico’s en de te hanteren randvoor
waarden bij eventuele schaliegaswinning. In juli heeft Vewin ingesproken
op het concept van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het
PlanMER voor schaliegas’. Vewin zet zich in om alle risico’s van schalie
gaswinning voor het grondwater te voorkomen. De sector heeft zelf ook
onderzoek laten verrichten naar risico’s van schaliegas. Vewin beschouwt
deze activiteit als zeer risicovol voor het grondwater. Alle gebieden die
voor de waterwinning van belang zijn zullen daarom uitgezonderd moeten
worden van schaliegaswinning. In juni is in de Tweede Kamer een motie
aangenomen die de regering verzoekt om onaanvaardbare risico’s van
schaliegas voor het grondwater uit te sluiten. Vooruitlopend op dit debat
heeft Vewin samen met IPO en UvW een position paper ingebracht bij de
Tweede Kamer. Hierin is ook een wettelijke adviserende taak voor decen
trale overheden en drinkwaterbedrijven bepleit. In december 2014 is een
motie aangenomen in de Tweede Kamer waarin winning van schaliegas
tijdens de huidige kabinetsperiode wordt uitgesloten.

De Omgevingswet is in 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Vewin
heeft tijdens een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer ingesproken en
gevraagd het belang van drinkwater te verankeren als nationaal belang in
de wet. Overleg vindt plaats over het opnemen van een ‘drinkwatertoets’,
te regelen in de AMvB Kwaliteit Leefomgeving door drinkwaterbedrijven te
betrekken bij de vergunningverlening. Bij ruimtelijke ordening wordt dan
vooraf getoetst op het belang van de drinkwatervoorziening. Het Besluit
Kwaliteitseisen en Monitoring Water zal onder de Omgevingswet gebracht
worden. Vewin is nauw betrokken bij de herziening hiervan. Vewin heeft
ook aangedrongen op het verankeren van de gebiedsdossiers in de
Omgevingswet, zodat er minder sprake zal zijn van vrijblijvendheid bij het
uitvoeren van de benodigde maatregelen. 
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Stuurgroep Bodem & Infrastructuur

Het ministerie van EZ bereidt een nationaal programma voor eindberging van kernafval voor. Vewin is periodiek in
gesprek met het ministerie. Daarnaast participeert Vewin in de adviesgroep voor het onderzoeksprogramma voor
eindberging van radioactief afval (OPERA) dat wordt geleid door COVRA.
Vewin werkt samen met brancheorganisaties van overige ondergrondse
netten zoals telecom, gas, energie en kabel. Hiertoe is in 2007 het Platform
Netbeheerders opgericht. Via dit platform wordt de belangenbehartiging
van de verschillende sectoren gecoördineerd. In 2014 lag de focus op de
Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) en de Europese
richtlijn INSPIRE.

Vewin is in gesprek met het ministerie van EZ over de Europese richtlijn
die beoogt om de kosten voor uitrol van breedbandinfrastructuur te
verlagen. De richtlijn heeft mogelijk consequenties voor de drinkwater
sector bij het verstrekken van informatie over drinkwaterleidingen en
geplande civiele werken. Het ministerie gaat in 2015 wetgeving
voorbereiden om deze richtlijn te implementeren.

In oktober heeft Vewin samen met een groot aantal andere organisaties
het Manifest Ruimtelijke Adaptatie ondertekend. Het manifest onder
streept het belang van stedelijke maatregelen door publieke en private
partijen om het effect van klimaatverandering op stedelijke infrastructuren
op te vangen en beoogt de samenhang in deze adaptiemaatregelen te
borgen via samenwerking. De drinkwatersector spreekt hiermee af het
drinkwaternet te optimaliseren in relatie tot mogelijke gevolgen van
klimaatverandering.

De binneninstallatie is van belang voor een ongestoorde drinkwater
kwaliteit. Vewin hecht daarom belang aan borging van de kwaliteit van
aanleg en onderhoud. Deze kwaliteitsborging vindt onder andere 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 stichtingen1. Eind 2014 zijn
besprekingen gestart over een mogelijke fusie tussen KvINL en Sterkin.
Vewin verwelkomt dit.

1

In 2013 is KvINL ontstaan uit een fusie tussen SEI en het informatieloket voor certificering in de
bouw- en installatiesector
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Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Behoeftedekking/behoefteprognose

In februari 2014 heeft het ministerie van IenM de beleidsopgaven voor de
structuurvisie ondergrond naar de Tweede Kamer gestuurd. Vewin heeft
zowel bij het ministerie als bij de Tweede Kamer inbreng geleverd. In juni
heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt
de openbare drinkwatervoorziening uitdrukkelijk vanaf heden als nationaal
belang te benoemen en dit te formaliseren in STRONG. Dit is belangrijk in
de afweging met de andere nationale belangen, zoals schaliegas.

De capaciteit van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven is voldoende
om de komende 25 jaar aan de verwachte vraagontwikkeling te kunnen
voldoen. Dit blijkt uit onderzoek dat in 2014 samen met de drinkwater
bedrijven door het RIVM is uitgevoerd. In 2014 is door de sector
verkend hoe de methoden voor het maken van behoefteprognoses
geharmoniseerd kunnen worden. Vewin maakt in 2015 een geactualiseerd
beeld van deze vraagontwikkeling op basis van nieuwe prognoses van
de bedrijven. Deze worden in 2015 door Vewin samengevoegd tot een
nieuw landelijk beeld van de drinkwaterbehoefte en de behoeftedekking.
Hierbij zal verkend worden welke afspraken gewenst zijn voor verevening
van tekorten en overschotten tussen de bedrijven. Ook de gewenste
strategische reserves worden hierin betrokken.

Vewin heeft schriftelijk en mondeling bij het ministerie van IenM aange
drongen op grotere bestuurlijke betrokkenheid bij STRONG. Naar
aanleiding van mondelinge vragen in de Tweede Kamer is in een brief bij
het Wetgevingsoverleg Water in november 2014 door de minister van IenM
toegezegd dat met de drinkwatersector specifiek aanvullend overleg zal
worden gevoerd over het proces en de inhoud van de STRONG.
Daarop volgend is door het ministerie toegezegd dat gezamenlijk een
bestuurlijk overleg wordt voorbereid. Daarnaast hebben Vewin en een
aantal (grond)waterbedrijven in een voorfase informeel mondeling en
schriftelijk gereageerd op de opzet en inhoud van STRONG en het concept
van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het PlanMER’.

WION/INSPIRE
De Europese richtlijn INSPIRE verplicht ertoe om informatie over kabels en
leidingen digitaal te ontsluiten en beschikbaar te stellen. De implementatie
van de richtlijn in Nederland heeft consequenties voor de bestaande wijze
van beschikbaar stellen van liggingsinformatie over drinkwaterleidingen
aan grondroerders via het Klic-systeem. In 2014 is door netbeheerders,
grondroerders, Kadaster en de ministeries van EZ en IenM gezamenlijk
onderzocht hoe de implementatie van INSPIRE het beste kan plaatsvinden
binnen het bestaande Klic-systeem. De kenmerken van het huidige Klic,
zoals beslotenheid van het systeem met voorafgaande autorisatie en
gelimiteerde gegevensverstrekking, staan daarbij voorop. In november
is hierover een uitgangspuntennotitie vastgesteld op basis waarvan
implementatie wordt voorbereid. Beoogd wordt de overgang naar een
nieuwe manier van informatie-uitwisselen uiterlijk op 1 januari 2017 af te
ronden. 

Vewin is nauw betrokken bij een studie naar de strategische en nationale
grondwatervoorraden voor STRONG. Deze studie wordt door het RIVM
uitgevoerd in opdracht van het ministerie. In beeld is gebracht waar zich
grondwatervoorraden voordoen die als nationale reserve aangewezen
kunnen worden en waar de kwaliteit en aanwezigheid van grondwater
kansrijk is om aangewezen te worden als strategische reserve. Verdere
inkadering van deze strategische reserves zal plaatsvinden in overleg tussen
provincies en drinkwaterbedrijven.
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Stuurgroep Beveiliging & Crisismanagement

Beveiliging & Crisismanagement besloeg in 2014 een breed scala aan onderwerpen. Van cybersecurity en verdere
harmonisatie binnen de sector tot samenwerking met veiligheidsregio’s en het Rijk. De sector is een uniform sjabloon
voor het wettelijk verplichte leveringsplan overeengekomen. Hiermee wordt het traject van het opstellen van
leveringsplannen en het vergelijken en beoordelen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vergemakkelijkt.

Herijking vitaal

Ook is de sector gestart met een verkenning naar gezamenlijke uitgangs
punten voor een gecontroleerd toegangsbeheer tot drinkwaterlocaties.
Om het belang van een goede crisispreparatie te onderstrepen,
heeft Vewin samen met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) een mindmap
voor drinkwaterincidenten ontwikkeld. Een compact schematisch
overzicht voor burgemeesters waarmee in één oogopslag duidelijk is
hoe het krachtenveld bij drinkwaterincidenten eruit ziet en wie waarvoor
verantwoordelijk is. In het kader van een veilige informatie-uitwisseling
en samenwerking met het Rijk, heeft Vewin in een Rondetafelgesprek
over het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid gepleit om kwetsbare
informatie die vitale sectoren in het kader van de nationale veiligheid
aan de overheid geven, uit te zonderen van openbaarmaking.

Vitale infrastructuur, waaronder de drinkwatervoorziening, is cruciaal
voor het goed functioneren van de samenleving. Afgelopen jaar heeft in
samenwerking tussen het Rijk en vitale sectoren een herijking van de
vitale sectoren plaatsgevonden. Doel van deze herijking is een actuele lijst
van vitale diensten en processen te definiëren en een categorisering aan
te brengen in wat vitaal is en wat niet. Wanneer is er echt sprake van
maatschappelijke ontwrichting? Om deze vraag te beantwoorden heeft het
Rijk criteria en grenswaarden ontwikkeld. De drinkwatersector is gevraagd
een impactanalyse uit te voeren naar de economische, fysieke, sociaalmaatschappelijke en cascade-gevolgen van uitval van drinkwater.
Dit is aan de hand van een overstromingsscenario gedaan. Uitkomst is dat
de Nederlandse drinkwatervoorziening topvitaal is. De continuïteit van de
drinkwatervoorziening is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de
samenleving en voor een groot deel van de economische activiteiten.
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uitvoering van de convenanten weg te werken. Hierop heeft het ministerie
van VenJ een vragenlijst aan alle veiligheidsregio’s en – via Vewin – aan
de drinkwaterbedrijven gestuurd voor een actueel beeld van de huidige
samenwerking en knelpunten. Vewin is blij dat VenJ het probleem serieus
oppakt en het de juiste aandacht geeft. Eind 2014 heeft VenJ een brief
aan de Tweede Kamer gestuurd met de uitkomsten van de inventarisatie.
Hierin wordt erkend dat de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en
drinkwaterbedrijven in de praktijk versterkt moet worden. Opstelten zal bij
het Veiligheidsberaad het belang van samenwerking tussen veiligheids
regio’s en drinkwaterbedrijven onderstrepen en vraagt aandacht voor
tijdige alarmering van drinkwaterbedrijven en voor een eenduidige lijn ten
aanzien van toegang tot LCMS. Begin 2015 start een landelijk traject dat de
samenwerking tussen de regio’s en vitale sectoren moet versterken. Vewin
participeert hierin.

Begin 2015 worden de resultaten van het herijkingstraject aan de Tweede
Kamer gecommuniceerd. Een volgende stap in het traject is om te kijken
of de weerbaarheid van de vitale sectoren verbeterd moet worden en zo
ja, welke maatregelen de overheid en/of de sectoren hiertoe kunnen
treffen. Deze worden vastgelegd in zogenoemde Roadmaps. Zaken die de
drinkwatersector vanuit de overheid verlangt zijn onder andere centrale
afspraken over medegebruik van het crisiscommunicatiemiddel NL - Alert,
centrale afspraken over prioritering van dieselolie bij schaarste en
intensivering van de civiel-militaire samenwerking.

Regionale samenwerking
Samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s stond
hoog op de agenda. Ruim vier jaar geleden hebben het Veiligheidsberaad
en Vewin op bestuurlijk niveau een samenwerkingsconvenant vastgesteld
met afspraken over samenwerking bij crisisbeheersing. Het convenant is
nog niet in alle veiligheidsregio’s ondertekend. Afspraken uit het conve
nant zijn nog niet overal uitgewerkt of worden in de praktijk nog niet
nageleefd. Zo heeft het merendeel van de drinkwaterbedrijven nog geen
toegang tot het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) van de
regio’s. Toegang is nodig voor een actueel en eenduidig beeld bij calami
teiten en crises en voor afstemming van acties en besluiten. Meldings- en
alarmeringsprocedures van en naar drinkwaterbedrijven moeten voor het
overgrote deel nog worden ingebed bij de veiligheidsregio’s. Zo werden
betrokken drinkwaterbedrijven bij de brand in Moerdijk niet gealarmeerd
door de veiligheidsregio. Hierop volgend heeft Vewin in juni een brief aan
het ministerie van VenJ gestuurd met daarin haar zorgpunten over de
samenwerking, de mogelijke risico’s die dit met zich brengt en om actie
verzocht. Immers, als zaken niet goed lopen, is het de taak van Vewin
om dit te melden en te agenderen. In september zijn kamervragen aan
minister Opstelten gesteld wat hij gaat doen om de achterstanden in de
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Samenwerking bij crisisbeheersing
Het ministerie van IenM en Vewin hebben voor het eerst een zogenoemde
Drinkwaterdag georganiseerd over samenwerking bij crisisbeheersing.
Zo’n 50 professionals die zich bij de drinkwaterbedrijven en het ministerie
van IenM bezighouden met de voorbereiding en response op drinkwa
tercalamiteiten troffen elkaar. Er is de afgelopen jaren veel veranderd
in het landschap van crisisbeheersing rondom drinkwater. Ministeries
zijn samengevoegd, er zijn nieuwe overlegtafels bijgekomen en nieuwe
mensen. Het doel van de dag was dan ook kennismaking, het geven van
toelichting op recente ontwikkelingen, afstemming zoeken en richting
geven aan (vernieuwde) samenwerking bij crisisbeheersing. Samen
werking en een snelle informatievoorziening tussen het Departementaal
Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) van IenM en de drinkwater
bedrijven zijn van belang om zaken sneller te kunnen duiden en goed in
te spelen op media- en politiek-bestuurlijke vragen. Hiermee kan het DCC
ook beter de belangen van de sector inbrengen in de regionale- en natio
nale crisisstructuur. Voor drinkwaterbedrijven is het praktisch ondoenlijk
om bij een (dreigende) crisis aan elke overlegtafel deel te nemen. Bekeken
wordt hoe dat in samenwerking met het DCC zo efficiënt mogelijk kan
worden georganiseerd. Ook de samenwerking met het Landelijk Operatio
neel Coördinatiecentrum (LOCC) van het ministerie van VenJ is besproken
en verkend. Bij rampen of crises coördineert het LOCC op landelijk niveau
de operationele inzet van mensen en middelen. Hierbij gaat het bijvoor
beeld om inzet vanuit politie of Defensie die voor drinkwaterbedrijven
noodzakelijk kan zijn bij bijvoorbeeld grootschalige inzet van nooddrink
water. IenM en Vewin gaan de uitkomsten van de dag verwerken tot een
zogenoemde actiekalender voor 2015. 
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Stuurgroep Doelmatigheid, Transparantie
& Waterketen
2014 was een belangrijk jaar voor het Bestuursakkoord Water (BAW). Het ministerie van IenM voerde een
tussenevaluatie van de voortgang van de doelstellingen uit en de Visitatiecommissie werkte aan een onafhankelijke
beoordeling. Beide concludeerden dat de betrokkenheid van de drinkwaterbedrijven in de samenwerking in de
waterketen steeds beter op gang komt en dat realisatie van de besparingsdoelen van de drinkwaterbedrijven
goed op koers ligt.
Vewin heeft in 2014 veel energie moeten steken in fiscale wetgeving die
intensivering van de samenwerking in de weg staat omdat btw-regels de
financiële voordelen van samenwerking teniet doen. Vewin heeft daar
naast de lobby ingezet om de boodschap over het voetlicht te brengen
dat de besparingsdoelstelling van het BAW door de drinkwaterbedrijven
weliswaar wordt gehaald, maar dat de consument daarvan geen profijt
heeft: het Rijk verdubbelde namelijk per 2014 de Belasting op Leidingwater
(BoL) en steeds meer gemeenten heffen forse precariobelasting op water
leidingen.

Bovendien bedraagt het percentage kostenterugwinning ruim meer dan
100% vanwege de belastingheffing op drinkwater. Een belasting die geen
effect heeft op het watergebruik.

Naar aanleiding van de aanbevelingen in het OESO-rapport ‘Water Gover
nance in the Netherlands Fit for the Future?’ is de minister van IenM in
2014 onderzoek gestart om te bepalen of het waterbeheer in Nederland op
de juiste manier is gefinancierd. Vewin heeft ingebracht dat de drinkwater
bedrijven veel zuiveringskosten voor hun rekening nemen, die bij goede
toepassing van het ‘vervuiler betaalt’-principe thuishoren bij de vervuilers.

In 2014 heeft Vewin gewerkt aan de in de Drinkwaterwet voorgeschreven
rapportages over tarieven, bedrijfsvoering, prestaties en verbeterambities,
opdat de drinkwatersector voldoet aan de eisen voor transparantie.

Het door Vewin in 2014 uitgevoerde onderzoek ‘Watergebruik Thuis 2013’
toont aan dat het watergebruik de afgelopen twee decennia is gedaald
van 135 liter per persoon per dag in 1992 naar 119 liter in 2013. De afname
van het watergebruik van de afgelopen twee decennia komt vooral door
zuiniger geworden apparatuur en toiletten.
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Belastingen

In de werkgroepen van de Europese Commissie heeft Vewin, in samenwer
king met CEEP, zich sterk gemaakt voor het zelfbeschikkingsrecht van de
lidstaten met betrekking tot de organisatie van de watervoorziening. Onder
meer in de onderhandelingen over het handelsverdrag tussen Europa en de
Verenigde Staten (TTIP) dreigde dit recht onvoldoende aandacht te krijgen.

De belastingdruk op drinkwater steeg in 2014 fors door de verdubbeling
van de Belasting op Leidingwater (BoL) voor consumenten per 1 januari.
De uitgestelde invoering van BoL voor jaarlijks verbruik van meer dan
300m3, waartoe de Tweede Kamer tevens had besloten, kon worden
voorkomen. Doordat Vewin kon aantonen dat invoering van deze belasting
niet alleen heel ingewikkeld was en zou leiden tot forse administratieve
lasten, maar ook zou leiden tot hogere risico’s voor de kwaliteit van de
waterlevering en ten koste zou gaan van milieuvriendelijk water(her)
gebruik, heeft de staatssecretaris van Financiën het plan ingetrokken.

Om de beschermde positie van de gebonden drinkwaterconsument vast
te leggen, sloot Vewin in 2014 een convenant met de NVVK, de vereniging
voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Hierin liggen afspraken
vast over de wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden indien
consumenten de drinkwaterfactuur niet betalen.

De fiscale dreiging van de Vennootschapsbelasting (Vpb) kon voor de
drinkwaterbedrijven worden afgewend. In het wetsvoorstel Vpb-plicht voor
overheidsondernemingen, dat eind 2014 door de Tweede Kamer is aan
genomen, blijven de wettelijke drinkwatertaken buiten de belastingplicht.
De Tweede Kamer gaf, net als de staatssecretaris, aan dat de drinkwater
voorziening een evidente vrijstelling van belastingplicht dient te zijn. Er is
immers sprake van een wettelijke opdracht in de Drinkwaterwet en concur
rentie is wettelijk onmogelijk. Wel zijn er bij Vewin nog zorgen over de
administratieve lasten die mogelijk blijven bestaan voor de drinkwaterbe
drijven vanwege de wijze waarop de vrijstelling is vormgegeven. Vewin is in
overleg met de Belastingdienst om deze lasten zoveel mogelijk te beperken.

Bestuursakkoord Water
De Visitatiecommissie Waterketen onder leiding van Karla Peijs heeft de
besparingsambities van de waterketenpartners beoordeeld. Het eind
rapport van de commissie is in december 2014 aan de minister van
IenM overhandigd. Voor de drinkwaterbedrijven, die in het Bestuursak
koord Water afspraken om vanaf 2020 jaarlijks € 70 miljoen te besparen,
oordeelde de commissie dat de kans op realisatie voldoende hoog is,
zelfs hoger dan afgesproken. De acties die in gang zijn gezet om aan
de besparingsambitie te voldoen worden voldoende gedragen en zijn
uitvoerbaar en liggen bovendien goed op koers voor ijkjaar 2020. Ook ziet
de commissie dat de samenwerking van de drinkwaterbedrijven met de
gemeenten en waterschappen steeds beter tot stand komt.

De gemeentelijke heffing van precariobelasting op waterleidingen blijft
groeien. Steeds meer gemeenten leggen forse heffingen op die voor
de drinkwaterconsument een forse verhoging van de drinkwaterfactuur
opleveren. In december heeft Vewin, samen met Netbeheer Nederland
en Energie-Nederland een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Er
ligt namelijk nog steeds geen wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, terwijl
de Kamer tien jaar geleden voor het eerst vroeg deze precariobelasting

Vewin heeft met de VNG en de UvW afgesproken om in 2015 de impuls die
de Visitatiecommissie heeft gegeven voort te zetten en om als koepels een
actieve rol te spelen in het bevorderen van samenwerking in de water
keten. Samenwerking is een proces dat - bottom up - in de regio tot stand
dient te komen, waarbij de koepels een faciliterende rol kunnen spelen.
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In opvolging van de verplichte prestatievergelijking ‘Water in zicht 2012’
hebben de drinkwaterbedrijven in de eerste helft van 2014 hun Verbeter
plannen opgesteld en ingediend bij de minister van IenM. De Verbeter
plannen zijn in de Drinkwaterwet voorgeschreven plannen waarin de in
de komende drie jaar na te streven verbeteringen op een aantal in de wet
genoemde prestatie-indicatoren en de daarvoor benodigde acties worden
beschreven. De Verbeterplannen zijn door de minister akkoord bevonden
en aangeboden aan de Tweede Kamer. 

een halt toe te roepen. Met de petitie werd de Kamer opgeroepen om de
minister van BZK aan te spreken dat hij de wens van de Kamer dient uit te
voeren. De petitie heeft geleid tot Kamervragen over het ‘gedraal’ van de
minister.

Benchmark
In 2014 heeft Vewin in samenwerking met de ILT het Protocol voor de
verplichte prestatievergelijking opgesteld. De verplichte prestatieverge
lijking is gericht op de verplichtingen die zijn beschreven in de Drinkwa
terwet. Daarin zijn de te rapporteren prestatie-indicatoren nauwkeurig
beschreven. Tevens staat in het protocol de rolverdeling, waarbij de ILT
de uitvoering en publicatie van de prestatievergelijking ter hand neemt.
In 2014 is een vrijwillige ‘smalle’ benchmark uitgevoerd over 2013.
De prestaties van de individuele drinkwaterbedrijven zijn daarbij in
onderling perspectief geplaatst. Door uitwisseling van de verschillen
en ‘best practices’ leren de drinkwaterbedrijven hoe hun processen kunnen
worden verbeterd.
In 2014 is opnieuw een internationale benchmark onder de vlag van
de (door Vewin gecoördineerde) European Benchmarking Co-operation
(EBC) uitgevoerd met 48 waterbedrijven uit zeventien landen. In dat kader
is een best-practice-bijeenkomst georganiseerd in Antwerpen met 115 deel
nemers. De internationale benchmark plaatst de prestaties van de
Nederlandse drinkwaterbedrijven in Europees perspectief en biedt een
internationaal platform voor uitwisseling van best practices. De partners
van de EBC hebben in 2014 besloten dat de EBC wordt verzelfstandigd.
De EBC is door de Europese Commissie in 2014 aangemerkt als kansrijk
innovatief initiatief onder het European Innovation Partnership on Water
(EIP Water).
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Platform Juristen

•
•
•
•

In het Platform Juristen wordt kennis en informatie uitgewisseld, vindt
analyse van regelgeving, rechtspraak en overheidsbeleid plaats en worden
adviezen voorbereid voor de stuurgroepen. In 2014 is het platform vier
keer bijeen gekomen.

Een juridische werkgroep schaliegas heeft onderzocht hoe schaliegas en
de drinkwateraspecten zijn geregeld. Dit heeft geleid tot een notitie waarin
de hiaten in de huidige wetgeving zijn omschreven en verbetervoorstellen
worden gedaan.

Milieu-onderwerpen die regelmatig aan bod komen zijn de Omgevingswet
en onderwerpen gelieerd aan de Kaderrichtlijn Water, zoals het Besluit
kwaliteitseisen en monitoring water. In het Consumentendomein is onder
meer aandacht besteed aan:
de implementatie in het Burgerlijk Wetboek van de EU-richtlijn betreffende
consumentenrechten;
het convenant met de NVVK ter invulling van de ministeriële regeling
afsluitbeleid drinkwaterbedrijven;
het Vrijstellingsbesluit private schuldbemiddelaars;
de jurisprudentie van de Geschillencommissie Water.

De Landelijke Juristendag stond in 2014 in het teken van ontwikkelingen
op het gebied van het algemeen bestuurs(proces)recht en actualiteiten
op het gebied van nadeelcompensatie en verlegregelingen versus
leidingverordeningen. 

Externe sprekers uit de advocatuur en de universiteit hebben het
Platform geadviseerd over het toezicht op de drinkwaterbedrijven en
hoe de zorgplicht van de overheden (Drinkwaterwet) voor de duurzame
veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening uitgewerkt kan
worden.
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Bureau Brussel
In mei 2014 vonden in Europa de Europese parlementsverkiezingen plaats.
Tijdens de eerste vergadering in juli waren veel nieuwe gezichten bij de
751 Europarlementariërs. Bureau Brussel heeft actief ingespeeld op de
veranderingen door voor en na de verkiezingen contact te leggen met de
kandidaten en de gekozen leden. Een analyse van alle nieuwe leden is
uitgevoerd om te zien welke leden in de voor ons relevante parlementaire
commissies zitting namen. Mede op basis hiervan heeft Vewin in
september een kennismakingsronde gehouden bij een aantal nieuwe
Europarlementariërs in het Europees Parlement. Sommigen heeft Vewin
op locatie ontvangen. Zo is het nieuw verkozen CDA-lid Annie SchreijerPierik namens Vewin op de Vitens waterwinlocatie Eibergen verwelkomd.

Prioritaire stoffen

De EC veranderde ook van samenstelling in 2014. Voor de nieuwe
Nederlandse Commissaris, Frans Timmermans, is de voornaamste taak
het toezien op betere regelgeving. In de laatste plenaire week van 2014
presenteerden Juncker en Timmermans het werkprogramma van de
EC voor het jaar 2015. Niet langer ligt de nadruk op nieuwe voorstellen
van de EC, maar op het terugtrekken van voorstellen om de Europese
regeldruk te verminderen. In het nieuwe werkprogramma zet de Europese
Commissie in op het herstel van de economische groei en het creëren van
werkgelegenheid. Milieu staat niet bovenaan de prioriteitenlijst.

In 2013 startte de Europese Commissie een review van de
Drinkwaterrichtlijn 98/83/EC met het oog op mogelijke herziening. In
2014 opende de Europese Commissie een openbare raadpleging over
de Drinkwaterrichtlijn. Europese burgers konden hierbij aangeven wat
hun voornaamste zorgen op dit punt zijn. Uit deze raadpleging kwam
dat er behoefte is aan: meer informatie aan het publiek, verbetering van
het monitoring- en controlesysteem en harmonisatie van vereisten voor
materialen/producten in contact met drinkwater.

In 2013 werd een akkoord bereikt over de lijst met prioritaire stoffen.
In 2014 heeft Vewin met name gewerkt aan de strategische aanpak op
het gebied van medicijnen die specifiek benoemd is in het voorstel. Dit
gebeurde op EU-niveau onder meer via koepelorganisatie EurEau. Vewin
pleit voor een integrale aanpak binnen de gehele keten van de farmacie
tot het water. Vewin sprak met onder andere de Europese farmaceutische
koepelorganisatie, die het issue erkent en meedenkt over een oplossing.
Via EurEau werkt Vewin aan een actieplan op medicijnen en andere
vervuilende stoffen.

Herziening van de drinkwaterrichtlijn

De dossiers liepen in 2014 gewoon door en een drietal heeft Vewin meer
dan gemiddeld bezig gehouden.
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In september vond een eerste stakeholder dialogue plaats waarbij
relevante en betrokken partijen met de EC van gedachten konden
wisselen. Hierbij is dan ook door ons via onder andere CEEP en EurEau
naar voren gebracht dat benchmarking vooral op nationaal niveau en op
vrijwillige basis moet plaatsvinden.
In 2015 wordt er zowel door de EC als leden van het Europees Parlement
verder gewerkt aan de invulling van en reacties op het Right2Waterinitiatief. 

De herziening van de Drinkwaterrichtlijn werd in december gepresenteerd,
maar louter gericht op Annex II en III. Vewin heeft, ondersteund door de
koepels, aangegeven dat de voorkeur ligt bij een herziening van de gehele
richtlijn en niet slechts de Annexen. Dit is niet overgenomen door de
Europese Commissie. Wel heeft de Europese Commissie ingestemd met
het standpunt van Vewin wat betreft monitoring en een risk-assessment
en risk-managementaanpak. Hierdoor is de inconsistentie tussen de
Annexen en de Drinkwaterrichtlijn grotendeels opgeheven en zijn er geen
aanvullende verplichtingen ten aanzien van rapportage.

Europees burgerinitiatief Right2Water
Afgelopen maart heeft de EC gereageerd op het geslaagde burgerinitiatief
Right2Water. Het initiatief roept de EU op tot een Europabreed recht op
water en sanitatie, geen marktwerking voor de drinkwatervoorziening
en toegang tot schoon drinkwater en sanitatie voor alle burgers in de EU
en daarbuiten. De EC heeft in haar communicatie aangegeven niet in te
gaan op alle oproepen, of deze om te zetten in concrete actie, maar er
wordt wel alles op alles gezet om een hoge kwaliteit van het drinkwater
in de EU te garanderen en daar waar nodig te verbeteren. Zo is de
raadpleging over de Drinkwaterrichtlijn geopend waardoor Europese
burgers hun voornaamste zorgen op dit punt konden aangeven. Daarnaast
heeft de EC het initiatief aangegrepen om zich Europabreed meer op
informatievoorziening en transparantie (benchmark) te richten binnen de
(drink)watersector.
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Communicatie
vormgegeven. Daarbij komt steeds meer aandacht voor timing, bood
schap, doelgroep en de middelen. Dat kan leiden tot verschillende vormen
van communicatie: van geen communicatie wanneer het werk achter de
schermen in rust moet kunnen verlopen tot een ludieke actie. Zoals de
petitie in de vorm van een taart die de Tweede Kamer werd aangeboden
ter gelegenheid van de motie over het afschaffen van precario op waterlei
dingen. Die motie is tien jaar na het aannemen nog niet uitgevoerd.
Mediacontacten en interviews worden steeds meer in samenspraak met
de leden voorbereid en uitgevoerd, zodat het verhaal vanuit de praktijk
kan worden verteld. Om deze inzet waar te kunnen maken is de afdeling
uitgebreid met een inhoudelijk georiënteerde communicatieadviseur,
voorheen werkzaam in de Tweede Kamer. Hiermee is een basis gelegd
waarop verder kan worden gebouwd wanneer het bestuur begin 2015 de
koers van strategische communicatie nader invult.

In 2014 is een aantal veranderingen in de Vewin-communicatie door
gevoerd. Binnen de afdeling Communicatie zijn accenten komen te liggen
op strategische en digitale communicatie. Uitvoerende taken op het
gebied van communicatie, zoals het samenstellen en produceren van
de diverse publicaties, zijn overgedragen aan de afdeling Operationele
Ondersteuning.
De samenwerking met partners is, naast de samenwerking met de leden,
in 2014 verder geïntensiveerd. Zoals met ‘Ons Water’, ‘WaterSpaarders’,
P+ Magazine en FOTODOK.
In 2014 werden drie nieuwe websites gelanceerd en is de Vewin-film
‘Gewoon kraanwater’ in première gegaan.
De eigen uitgaven, het kwartaalblad Waterspiegel, de digitale nieuws
brief Waterspiegel Update en de wekelijkse Lobbybrief voor de leden,
zijn verder ontwikkeld om leden en stakeholders beter te informeren en
de Vewin-standpunten beter voor het voetlicht te brengen. De uitgaven
sluiten nu meer aan bij de voor Vewin relevante onderwerpen en bij het
politieke proces in Den Haag en Brussel. Ook was er in 2014 veelvuldig
contact met de media, zowel offline als online.

Digitale communicatie
Digitale communicatie heeft in 2014 in het communicatiebeleid een
belangrijkere rol gekregen en er heeft een modernisering van de tech
niek plaatsgevonden. Dit werd concreet zichtbaar door de introductie van
nieuwe websites, de overstap naar een nieuw digitaal nieuwsoverzicht en
het actiever aanwezig zijn op social media. Vewin speelt daarmee in op het
toenemende belang van digitale communicatie. Zo verspreidt nieuws zich
sneller via social media dan via de traditionele media en worden infor
matie en achtergronden vaker gezocht en gevonden op het internet.
In 2014 zijn drie nieuwe websites gelanceerd die hieraan bijdragen. Vanaf
april 2014 is de volledig nieuwe site www.IDWP.nl in de lucht, waarop alle

Strategische communicatie
Op basis van de notitie ‘Intern Verbinden, Extern Versterken’ is de afdeling
Communicatie begonnen met het versterken van de strategische commu
nicatie. Dat wil zeggen dat de communicatie meer dan voorheen gericht
is op het versterken van een effectieve lobby. Belangenbehartiging is
immers communicatie. Idealiter wordt vanaf het begin van een beleids
traject en in overleg met de stuurgroepsecretaris het communicatietraject
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Partners en projecten

internationale projecten van de leden zijn te vinden. In september is de
vernieuwde site www.vewin.nl gelanceerd, die Vewin in staat stelt nieuws,
standpunten en informatie beter te presenteren en die beter aansluit bij
de wensen van de doelgroep. In het verlengde hiervan is Vewin.nl/mobiel
geïntroduceerd, speciaal voor smartphones en tablets, omdat steeds meer
gebruikers informatie mobiel raadplegen. Vewin heeft in 2014 een start
gemaakt met activiteiten op social media-vlak. Belangrijke gebeurtenissen,
debatten en nieuws worden nu met social media ondersteund. Vanaf
oktober maakt Vewin gebruik van het ANP om de leden dagelijks te
informeren over relevante publicaties in de media, zowel traditionele als
digitale media en zowel landelijk als regionaal. Leden krijgen nu ook een
op maat gemaakt overzicht. Daarmee is deze dienst aanzienlijk uitgebreid
en verbeterd, temeer daar het overzicht vroeger op de dag wordt
gepubliceerd.

De drinkwatersector staat midden in de samenleving. In het strategisch
beleid van Vewin vertaalt zich dit in extern verbinden met partners van
binnen en buiten de waterscetor. 2014 was dan ook een belangrijk jaar
voor de samenwerking met partners en het realiseren van projecten.
Daarbij is de samenwerking met de leden van groot belang, omdat
de leden vaak verantwoordelijk zijn voor de praktische uitvoering van
projecten.
Vanaf mei 2014 is Vewin partner van ‘WaterSpaarders’, een initiatief van
de Missing Chapter Foundation. Via gastlessen op scholen en met de inzet
van kinderen als ambassadeurs is het streven korter te douchen, maximaal
vijf minuten, om zo energiebesparing te realiseren. De jaarlijkse Landelijke
Communicatiedag stond in het teken van het Project ‘WaterSpaarders’.
Samen met andere partijen uit de watersector participeert de drinkwater
sector ook in het project ‘Ons Water’ van het ministerie van IenM. ‘Ons
Water’ biedt een digitaal platform dat mensen informeert en bewust maakt
van het belang van water in het dagelijks leven.
In 2014 was er ook een samenwerking met Vrij Nederland die in september
een tien pagina grote, onafhankelijke fotoreportage met waterbeelden
publiceerde. Vewin steunde daarnaast een fototentoonstelling bij
FOTODOK in Utrecht over het belang van (drink)water.
In 2014 is ook een samenwerking met P+Magazine van start gegaan, een
toonaangevend blad over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. In tien opeenvolgende nummers worden de directeuren
van de drinkwaterbedrijven geïnterviewd over een specifiek aspect van
duurzaamheid. 

Platform Communicatie
Het Platform Communicatie kwam vier maal bijeen in 2014. Daarnaast
zijn in 2014 themawerkgroepen van start gegaan die op bepaalde thema’s
communicatieadviezen opstellen. Er werd onder andere aandacht besteed
aan issues zoals schaliegas, medicijnresten in water, waterontharders
en de sectorbrede communicatie. Tevens werd er een speciale studiedag
georganiseerd voor alle communicatiemedewerkers in de drinkwater
sector, die dit jaar in het teken stond van ‘WaterSpaarders’.
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Organisatie Vewin
Bestuur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management Team

Het Vewin-bestuur bestaat uit de tien vertegenwoordigers 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 2014 als volgt:
prof. dr. C.P. Veerman (voorzitter)
drs. P. Jonker, algemeen directeur Dunea (vice-voorzitter)
ir. M.G.M. den Blanken, directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
mw L.C.A. Declercq MSc, voorzitter directie Vitens
mw R. Doedel, directeur NV Waterleiding Maatschappij Limburg
ir. K.J. Hoogsteen, directeur NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
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
mw ir. A.M. Ottolini, directeur Evides NV2
mw mr. R.A.M. Zwart, directeur NV Waterbedrijf Groningen3

2

•
•
•
•
•

ir. P. Vermaat MBA, directeur Evides NV (tot 20 juni 2014)
drs. P.S.G. Fransman RA, interim directeur Evides NV,
(20 juni 2014 -1 november 2014)

3

ir. H.J.L. de Kraa, interim directeur NV Waterbedrijf Groningen
(tot 31 juli 2014)
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In 2014 was de samenstelling van het Management Team als volgt:
mw mr. R.M. Bergkamp, directeur
drs. A. Frentz, plv. directeur
ir. N.M. Zoon, hoofd communicatie
G.J.B. Gaalman, controller
mw J.A.M. Porsius-Zevenster, bestuurssecretaris
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Samenstelling personeel
Op 31 december 2014 telde Vewin 23 medewerkers (inclusief één zzp’er),
waarvan 57% mannen en 43% vrouwen. In 2014 traden twee medewerkers
uit dienst en kwamen twee medewerkers in dienst.

Verzuimcijfers
Het totaal verzuim van het Vewin-personeel bedroeg in 2014 0,88%. 

Ziekteverzuimcijfers 2013 - 2014*
2013

2014

Kort (% aandeel t/m 7 dagen)

0,67

0,63

Middellang (% aandeel 8 t/m 42 dagen)

0,36

0,25

Lang (% aandeel 43 t/m 365 dagen)

0,00

0,00

Totalen

1,03

0,88

* Berekening volgens standaard voor verzuimregistratie (Projectgroep Uniformering
Verzuimgrootheden [1996]. Berekening van ziekteverzuim: Standaard voor verzuimregistratie.
Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden).
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Pantoscoop 2015
Om inzicht te geven in welke relevante beleidskaders en (semi-)wetgeving
raken aan de Nederlandse drinkwatersector maakt Vewin ‘de Pantoscoop’.
Hierin wordt de wetgeving per ministerie gerangschikt en wordt
aangegeven welke Europese regelgeving en internationale verdragen van
invloed zijn op Nederlands drinkwaterbeleid. Ook is inzichtelijk gemaakt
welke stuurgroep zich met welk beleidstraject bezig houdt. De Pantoscoop
maakt in één oogopslag duidelijk hoe complex het speelveld van drinkwaterprofessionals is. Enerzijds wordt zo voor de leden duidelijk tot waar
de belangenbehartiging van Vewin zich uitstrekt. Anderzijds biedt het
Vewin-medewerkers handvatten in de belangenbehartiging, wanneer aan
stakeholders wordt toegelicht hoe beleidsprocessen samenhangen met
bijvoorbeeld Europese wet- en regelgeving. 
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DG GROW

EU RL Aanbestedingen
EU Dienst Algemeen (Econ.) Belang
EU Staatsteun
EU Concessies & Publ. Procurem.
EU Verordening bouwproducten

DG REGIO

EU Innovation & Research
EU Horizon 2020

EU Regio & Cohesiefondsen

Min. Economische Zaken

DG SANTE

01
02

EU Markttoelating middelen
EU RL Pesticidengebruik

DG AGRI

EU Gem. Landbouwbeleid (GLB)

DG ENER

EU RL Kern- & radio-actief afval
EU RL Radioactieve stoffen in drinkwater

Pantoscoop

DG RTD

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Min. Veiligheid en Justitie

WION 2
Economisch structuurbeleid 3 (ACM / DAB / DAEB,
Staatssteun, duurzaam inkopen)
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 1
2e Nota Duurz. Gewasbescherming / Actieplan 1
5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn A 1
Natuurbeschermingswet 1
Rijksnatuurvisie 1
Mijnbouwwet 2
Topsector Water 4
Meststoffenwet 4
Schaliegas 1
Aanbestedingswet 3
Elektriciteits- en gaswet 3

Min. Infrastructuur en Milieu
01
02

03
04
05
06
07

08

Min. Defensie
01

Civiel-militaire samenwerking 3

Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid
01
02

DG DEVCO

EU Water Facility

Mondiale Dimensie
Organisaties

WHO •
UN Water
World bank
UNESCO
Global Water Partnership
ISO

•
•
•
•
•

Asbest & Verwijderingsbesluit 2
Vrijstellingsbesluit (private) schuldbemiddelaars 3

Min. Buitenlandse Zaken
01
02

Water voor Ontwikkeling 4
Waterbeleid diplomatieke posten 4

DG ENV

EU
EU
EU
EU

RL Drinkwater
Verordening REACH
KRW
RL Prioritaire Stoffen

EU RL Monitoring
EU RL Grondwater
EU Water Scarcity
& Droughts
EU INSPIRE

09
10
11
12
13
14
15
16
17

KRW 1 (gebiedsdossiers, monitoring, INSPIRE)
Drinkwaterwet 1, 2, 3, 4
(Nota drinkwater, WACC, Benchmark,
Leveringszekerheid en continuïteit)
Beleidsnota drinkwater 1, 2, 3, 4
(Intelligente) watermeters 2
Bestuursakkoord Water / Waterketen 1, 4
Waterwet 1, 4
(Nationaal Waterplan - NWP, BPRW, SGBP’s)
Omgevingswet 1
(Wet RO, Belemmeringswetgeving, Crisis- en
herstelwerk)
CET-md 3
Wet Milieubeheer 1, 2
(MER, BKMW 2009, WABO)
Deltaprogramma 1 (zoetwater, kust)
Waterveiligheid & Ruimtelijke Adoptie 3
Structuurvisies Infrastructuur & Ruimte (SVIR) 1
Basisregistratie Grootschalige Topografie 2
Bodembescherming / Convenant / Infiltratiebesl. 2
Structuurvisies Ondergrond (STRONG) 2
AMvB Bodemenergie 2
Basisregistratie Ondergrond (BRO), INSPIRE 2
Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen 1
Water Mondiaal 4

EU
EU
EU
EU

RL Industr. emissies / IPPC
RL Milieu-Info (Aarhus)
KRL Mariene Strategie
7e Milieu Actieprogramma
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EU
EU
EU
EU

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Strategie Nationale Veiligheid 3
Rampenbestrijdingsnota 3
Nationale Cyber Security (IRB) 3
Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) 3
Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (Atb) 3
Politiewet (Nationale Politie) 3
Wetsvoorstel bevordering digitale veiligheid
Ontwerp EU-richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging 3
Gezamenlijke doelstelling ‘continuiteit van de
samenwerking’ 3

DG JUST

EU RL EPCIP
EU Privacyverordening

CEN Normstellingen
•
•

Min. Volksgezondheid, Welzijn en Sport
01

•
•

Min. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
01
02
03
04

CE-markering kunststofleidingen 2
Bouwbesluit 2
Precario / lokale lasten 4
Wetsvoorstel open overheid 3, 4

01
02
03

Gebruiksvergoedingen op leidingen 4
BoL / BTW / Vpb 4
Normenkaders financieel beheer / derivaten 4

Blue Print Water
KRL Afvalstoffen
RL Bouwstoffen
RL Milieuaansprakelijkheid

EU
EU
EU
EU
EU

EU Innovatie Partnerschap
RL Nitraat
RL Vogel & Habitat
Natura 2000
RL Hoogwater

Internationale Rijncommissie
Internationale Maascommissie

Internationale Verdragen
•
•

DG TAXUD

Min. Financiën

TC 155 Plastic Pipes
TC 164 Water Supply

Internationale Comités

Convenant Gezond Gewicht

•

EU BTW
EU Vpb

Stuurgroepen:
1 Bronnen & Kwaliteit
2 Bodem & Infrastructuur
3 Beveiliging & Crisismanagement
4 Doelmatigheid, Transparantie
en Waterketen

Februari 2015

Vewin jaarverslag 2014

UNECE-Waterverdrag 1992 /
Verdrag van Helsinki
UNECE Protocol on Water
and Health 2005
VN Waterlopenverdrag
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Afkortingenlijst
KvINL
Kwaliteit voor Installaties Nederland
KWR
KWR Watercycle Research Institute
LCMS
Landelijk Crisis Management Systeem
LOCC
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
NGB
Nederlands Genootschap van Burgemeesters
NVVK	Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal
bankieren
NWP
Netherlands Water Partnership
OPERA	OnderszoeksProgramma Eindberging van Radioactief
Afval
PlanMER
Milieu Effect Rapportage bij ruimtelijke plannen
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RIWA
Vereniging van Rivierwaterbedrijven
STRONG
Structuurvisie Ondergrond
TTIP
Transatlantic Trade and Investment Partnership
UvW
Unie van Waterschappen
VenJ
Veiligheid en Justitie
VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vpb
Wet op Vennootschapsbelasting
WION
Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
WssTP
Water supply and sanitation Technology Platform

AmvB
Algemene Maatregel van Bestuur
BAW
Bestuursakkoord Water
BoL
Belasting op Leidingwater
BZK
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CEEP	European Centre of Employers and Enterprises
providing Puclic Services
COVRA
Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval
DCC
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
EBC
European Benchmarking Co-operation
EC
Europese Commissie
EIP Water
European Innovation Partnerschip for Water		
EurEau	European Federation of National Associations of Water
and Wastewater Services
EZ
Economische Zaken
IenM
Infrastructuur en Milieu
IDWP
International Drinking Water Projects
INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European
Community
IFV
Instituut Fysieke Veiligheid
ILT
Inspectie Leefomgeving en Transport
IPO
Interprovinciaal Overleg
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Vewin Jaarrekening
2014
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Balans
per 31 december 2014 (na verwerking voorstel resultaatbestemming); luidend in euro’s

Activa

31-12-2014

Materiële Vaste Activa
Hard- en software 3 jaar
Hard- en software 5 jaar
Kantoorinventaris
Totaal Materiële Vaste Activa

49.106
73.848
240.316

Financiële Vaste Activa
Obligaties en Overige effecten
Totaal Financiële Vaste Activa

250.750

Vlottende Activa
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen en
spaartegoeden
Totaal Vlottende Activa

Totaal Activa

31-12-2013

Passiva
Eigen Vermogen
Verenigingskapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Totaal Eigen Vermogen

35.300
16.706
255.324
363.270

307.330

Kortlopende Schulden
Crediteuren
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overlopende passiva
Totaal Kortlopende Schulden

255.903
250.750

32.349
144.558
365.810

255.903

27.235
180.869
307.329

12.162.107

31-12-2014

226.890
3.215.857
9.250.000

31-12-2013

226.890
6.863.057
5.662.651
12.692.747

12.752.598

69.623

72.423

79.484
476.990

78.778
376.607
626.097

527.808

13.318.844

13.280.406

12.201.740
12.704.824

12.717.173

13.318.844

13.280.406

Totaal Passiva
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Staat van baten en lasten
Met betrekking tot het jaar 2014; luidend in euro’s

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2013

Lasten

Baten
Contributie Leden
Bijdragen Derden
Baten uit Activiteiten

Realisatie 2014

4.414.000
89.716
3.067

4.414.000
27.000
1.000

4.414.000
123.449
17.688

Uit separate heffingen (van leden & derden)
Benchmark
110.000
Benchmark Internationaal
244.749
Baten uit Overdrachtsactiviteiten
301.798

110.000
275.000
319.000

233.013
376.500
484.211

Organisatie:
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Bestuurskosten
Projecten, Thema’s &
Activiteiten
Totaal van Organisatie

2.615.907
220.567
170.671
45.628
1.138.147

2.912.000
258.000
217.000
50.000
1.225.000

2.490.274
298.713
200.336
37.229
1.259.912

4.190.920

4.662.000

4.286.464

Projecten:

Totaal Baten

5.163.330

5.146.000

5.648.861
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Uit separate heffingen (van leden & derden)
Benchmark
110.156
Benchmark Internationaal
119.029
Overdrachtsactiviteiten
237.326
uit de reserves
EWIF (2012 - 2016)
500.000
Sharepoint Portal Services
Totaal Projecten
966.511

110.000
275.000
304.000

233.013
391.880
367.371

500.000
1.189.000

500.000
16.531
1.508.795

Totaal Lasten

5.851.000

5.795.259

5.157.431
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Realisatie 2014

Resultaat gewone bedrijfs
uitoefening

Begroting 2014

Realisatie 2013

5.899

- 705.000

- 146.398

Saldo financiele baten en lasten

181.009

180.000

206.249

Resultaat

186.908

- 525.000

59.851

500.000
- 500.000

525.000
-

673.720
- 733.571

- 186.908

-

-

-

-

-

Resultaatbestemming:
Mutatie bestemmingsreserves
Mutatie algemene reserve
Verplichting teruggave
resultaat 2014
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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 Neder
land 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. De directie geeft
vorm aan en bewaakt de doelstellingen en de koers van de vereniging,
initieert en begeleidt discussies binnen de vereniging en houdt toezicht
op het bureau. De directie stelt daartoe onder andere stuurgroepen in met
een afgebakend beleidsveld, specifieke of generieke opdrachten. De acti
viteiten vinden taakstellend binnen begrote kaders plaats. De directie legt
verantwoording af aan het Bestuur.

Verbonden Partijen
De vereniging heeft geen verbonden partijen in de zin van het
jaarrekeningrecht.

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 afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs.

De jaarrekening is opgesteld met toepassing van de richtlijn voor de
jaarverslaggeving 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 balans
datum 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.

Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaar
deerd 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 oninbaar
heid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva
Vergelijkende cijfers 2013

Grondslagen voor de bepaling van het Resultaat

In 2014 is een aantal posten gereclassificeerd. In deze jaarrekening zijn de
vergelijkende cijfers dienovereenkomstig aangepast. Per onderdeel zijn
deze verschillen toegelicht.

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 gereali
seerd zijn.

Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen.
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Waarderingsgrondslagen, vervolg
Pensioenregeling Personeel
Vewin heeft een toegezegde pensioenregeling. Deze regeling wordt
gefinancieerd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De pensioen
verplichtingen 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 uitvoeringsovereenkomst wordt
beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen bestaan naast de betaling van
de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balans
datum.
Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit
herstelplannen 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 hoogwaardige ondernemingsobligaties. Toevoe
gingen aan en vrijval van de voorziening komen ten laste respectievelijk
ten gunste van de staat van baten en lasten.
Ultimo 2014 (en 2013) waren er voor Vewin geen pensioenvorderingen en
geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioen
uitvoerder verschuldigde premie.

Vennootschapsbelasting
De vereniging is vanwege haar aard niet vennootschapsbelastingplichtig. 
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Toelichting op de balans
per 31 december 2014

Materiele vaste activa

Het verloop van deze post is als volgt:
Hard- & Software

Kantoorinventaris
10 jaar
271.140
13.232
284.372

Totaal

Mutatie aanschafwaarde
Aanschafwaarde per 1-1-2014
Investeringen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde per 31-12-2014

3 jaar
139.925
35.388
- 93.793
81.520

5 jaar
44.348
72.787
- 27.795
89.340

Mutatie afschrijvingen
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2013
Cumulatieve afschrijvingen vervreemde activa
Afschrijvingen in 2014
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2014

104.625
- 93.793
21.582
32.414

27.642
- 27.795
15.645
15.492

15.816
28.240
44.056

148.083
- 121.588
65.467
91.962

35.300
49.106

16.706
73.848

255.324
240.316

307.330
363.270

Boekwaarde 31-12-2013
Boekwaarde 31-12-2014
De afschrijvingstermijnen die gehanteerd zijn belopen voor:
Hard en Software respectievelijk 3 en 5 jaar.
Kantoorinventaris 10 jaar.

41

455.413
121.407
- 121.588
455.232
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Financiele vaste activa
Obligaties en overige effecten
Obligaties
Overige Effecten
Totaal Obligaties en overige effecten

Het verloop inzake de obligaties, respectievelijk de overige effecten:
Stand per 1-1-2014
Aflossing / Verkopen in 2014
Correctie waardering
Stand per 31 december 2014

Omschrijving Obligaties
La Poste

Nominale
waarde
250.000

Verkrijgingsprijs
250.750

Markt-/Koers
waarde
321.100

Waardering
ultimo jaar
250.750

31-12-2014

31-12-2013

250.750
250.750

250.750
5.153
255.903

Obligaties
€
250.750
250.750

Overige
Effecten
€
5.153
- 5.153
-

Einde
looptijd

Rente
percentage

2023

4,375%

Toelichting Obligaties:
Het karakter van de beleggingen is risicomijdend. In 2014 werden geen obligaties afgelost. Er is in 2014 geen sprake geweest van een voortijdige aflossing.
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
31-12-2014

31-12-2013

32.349
32.349

27.235
27.235

Overige Vorderingen
Omzetbelasting
Totaal Overige Vorderingen

144.558
144.558

180.869
180.869

Overlopende Activa
Nog te ontvangen rente
Rekening courant Stichting EBC
Overige overlopende activa
Totaal Overlopende Activa

107.568
144.663
113.579
365.810

169.649
137.680
307.329

Debiteuren
Debiteuren
Totaal Debiteuren
Ten aanzien van de vorderingen wordt geen voorziening noodzakelijk geacht.

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 2015 plaats vindt. Van het totaal van de overige
overlopende activa heeft een bedrag van € 41.521 een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
In verband met voorgeschoten bedragen verband houdende met de oprichting (24 juli 2014 datum oprichting Stichting EBC)
is een bedrag van € 144.663 te vorderen van de EBC.

Liquide middelen
Kas
Bank
Deposito’s en spaartegoeden
Totaal Liquide Middelen

419
161.688
12.000.000
12.162.107

971
250.769
11.950.000
12.201.740

Vooralsnog wordt de liquiditeitspositie zoveel mogelijk aangehouden op een spaar-, respectievelijk depositorekening.
Vewin heeft met de ING-bank een risicomijdend beleggingsprofiel samengesteld. De liquide middelen aangehouden bij de
ING-bank staan ter vrije beschikking van de vereniging.
Onder de deposito’s is een bij de Rabobank opgenomen deposito van € 2,5 mln 10 jaar vast opgenomen. Dit deposito is verpand
als garantiestelling voor de financiering van de KWR nieuwbouw te Nieuwegein. De rente op dit deposito, met ingangsdatum
2 september 2013, bedraagt 3,2%.
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Eigen vermogen
Saldo per
1/1/2014

Aanpassing
reserves
2014

Voorstel
Resultaat
bestemming

Saldo per
31/12/2014

226.890
6.863.057
7.089.947

- 4.147.200
- 4.147.200

500.000
500.000

226.890
3.215.857
3.442.747

2.532.861
-

67.139
1.400.000

2.600.000
1.400.000

1.268.199
101.977
509.614
1.250.000
-

- 668.199
300.000
- 1.977
490.386
2.500.000

600.000
300.000
100.000
1.000.000
750.000
2.500.000

5.662.651

4.087.349

- 500.000

Verplichting teruggave
contributie 2014-2016

-

-

186.908

Totaal Eigen Vermogen

12.752.598

- 59.851

Verenigingskapitaal
Algemene Reserve

Bestemmingsreserves:
Wachtgeld
Afkoop
exploitatieverplichtingen
Huisvesting
Advocaat & Proceskosten
Sharepoint Portal Services
Branchecampagne
EWIF 2012 - 2016
KWR garantstelling
Totaal
bestemmingsreserves

- 500.000

Bestemmingsreserve Wachtgeld:
De hoogte van het saldo van de Bestemmingsreserve Wachtgeld 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. Tevens wordt rekening gehouden
met bijkomende financiële aspecten rond individueel en collectief ontslag. Berekeningen in 2014 bepaalden de hoogte van een
dergelijke reserve op circa € 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 alsmede 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 herinrichtingskosten van de recent betrokken 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
uitgaande van een doorlooptijd van een procedure van maximaal 3 jaar.
Bestemmingsreserve Sharepoint Portal Services:
In 2007 werd een start gemaakt teneinde op een Interactieve wijze te communiceren met de leden en stakeholders. Hiertoe is
Microsoft SharePoint Portal Services ingericht tot een multimedianetwerk (symbiose van internet/intranet/website), die deze
werkwijze mogelijk maakt. In 2014 lag de focus op de verbetering van de functionele inhoud binnen Sharepoint (opschoonacties).
De komende jaren zal worden gekeken naar een verdere uitbouw en zal actualisering van deze wijze van communiceren
plaatsvinden.

9.250.000

Bestemmingsreserve Branchecampagne:
Het restant van de reserve ten behoeve van de Branchecampagne, die 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 toekomstige media campagne en of activiteiten 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.

12.692.747

Bestemmingsreserve EWIF 2012-2016:
Middels bestuursbesluit d.d. 5 oktober 2011 is besloten € 2,5 mln te reserveren voor de vormgeving van een Europese
samenwerking tussen Vewin en KWR middels een zogeheten European Water Innovation Fund (EWIF 2012-2016).
KWR zal voorstellen ontwikkelen en de projecten begeleiden namens de Nederlandse drinkwaterbedrijven. De middelen komen
uit de daartoe gevormde bestemmingsreserve van Vewin (jaarlijks maximaal € 500.000).
Bestemmingsreserve KWR garantstelling:
Sinds eind 2013 staat Vewin garant voor de financiering van de nieuwbouw van KWR te Nieuwegein. Hiertoe is een tienjarig
deposito bij de RABO bank ondergebracht groot € 2,5 mln tegen 3,2% per jaar.
In de bestemmingsreserves worden bedragen opgenomen waaraan een specifieke bestemming door het bestuur is gegeven.
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Kortlopende schulden
Crediteuren
Crediteuren
Totaal Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting
Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende Passiva
Niet opgenomen vakantieverlof
Niet opgenomen IB-uren
Te betalen / vooruit ontvangen posten
Restitutie resultaat 2013-2015 en 2014-2016
Nog te betalen Vakantietoelage (FAB/reconstructie)
Totaal Overlopende Passiva

31-12-2014

31-12-2013

69.623
69.623

72.423
72.423

79.484
79.484

78.778
78.778

58.698
118.633
33.907
246.759
18.993
476.990

246.332
91.249
17.705
21.321
376.607

Leaseauto’s:
Vanaf 2000 maakt Vewin gebruik van operationele lease-overeenkomsten. Deze overeenkomst schept gedurende de
leaseperiode van de auto’s verplichtingen voor de Vewin die niet uit de Balans blijken. Op 31 december 2014 beschikte
Vewin over 5 recent gewisselde bedrijfsauto’s in operational lease met een totale verplichting van € 220.723 (2013 € 68.719).
De verplichtingen belopen achtereenvolgens voor 2015 € 68.245, 2016 € 65.352 en 2017 € 65.352. De meerjarige verplichtingen
hebben een looptijd korter dan 4 jaar.
Huurverplichting:
Eind mei 2012 heeft Vewin een huurcontract gesloten voor haar kantoor in de Malietoren 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 2015 bedraagt uitgaande van het contract en de bedongen korting (2 van de 9 maanden
over de gehele contractperiode) ca € 110.000 (realisatie 2014 € 104.000). De bijkomende servicelasten met betrekking tot 2015
zullen naar verwachting ca € 73.000 bedragen (realisatie 2014 € 59.000). De meerjarige verplichtingen hebben een looptijd
korter dan 4 jaar (eindigend op 1 juni 2017).
HWS:
Vewin voert als beklaagde een civiele procedure (feitelijk een vervolg op een vorig jaar nietig verklaarde eis). De procesgang
is medio 2014 tot een definitief einde gekomen.

Niet opgenomen vakantieverlof en IB-uren
Het niet opgenomen vakantieverlof per 31 december 2014 bedroeg 1.048 uur (ultimo 2013; 2.864 uur). Per 1 augustus 2009 werd
de nieuwe flex CAO van kracht. De verwachting was dat het aantal verlofdagen af zou nemen in verband met opname van 8
verlofdagen in het flexibel arbeidsvoorwaarden budget (FAB). Met ingang van 2013 is het aantal dagen opgenomen in het FAB
met 5 dagen verhoogd naar 13 dagen. De niet opgenomen uren hebben betrekking op de jaren 2012 tot en met 2014
en zijn alle bovenwettelijk uren en worden als kortlopend beschouwd.
Het saldo van het niet opgenomen Inzetbaarheidsbudget (IB uren) per 31 december 2014 bedroeg 2.237 uur (ultimo 2013;
1.782 uur). 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.
Restitutie resultaat 2013 - 2015
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 2013 is daarom als (kortlopende) schuld opgenomen in
de balans en inmiddels via de contributieheffing 2015 teruggegeven. Het resultaat is onttrokken aan de Algemene Reserve.
Per balansdatum is het resultaat over het lopende boekjaar als (terugbetalings)verplichting opgenomen in de balans uitimo
2014. Het saldo zal worden verrekend met de contributieheffing 2016.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Met betrekking tot 2014
Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

Baten
Contributie Leden
Contributie
Totaal Contributie Leden

4.414.000
4.414.000

4.414.000
4.414.000

Baten uit Benchmarks
Benchmark Nationaal
Benchmark Internationaal
Totaal Baten uit Benchmarks

4.414.000
4.414.000

Het contributiebedrag voor 2014 is gelijk gebleven ten opzichte van de realisatie 2013. Daarnaast worden sommige activiteiten
separaat met de leden en of derden afgerekend.

Bijdragen derden
Doorberekende kosten Brussel
Doorberekening leaseauto’s
Diverse baten
Eenmalige opbrengst
Geschillencommissie 2012
Totaal Bijdragen Derden
Baten uit Activiteiten
Corporate Communicatie
Overige Opbrengsten uit Activiteiten
Totaal Baten uit Activiteiten

78.640
436
10.640
-

27.000
-

63.783
2.027
29.055
28.584

89.716

27.000

123.449

465
2.602
3.067

1.000
1.000

3.038
14.650
17.688

110.000
244.749
354.749

110.000
275.000
385.000

233.013
376.500
609.513

De kosten inzake de ‘’Nationale Benchmark’’ zijn conform de begroting 2014 binnen de ledenbijdragen opgevangen.
Integratie met de uitvoering van de Internationale benchmark betekende per saldo een lagere doorberekening voor de Leden.
In 2014 is de (internationale) Stichting EBC opgericht. De hier gepresenteerde baten inzake de Internationale Benchmark
activiteiten hebben betrekking op het aandeel wat voor rekening van Vewin komt (tot oprichtingsdatum 24 juli 2014).
De kosten van de ‘’Internationale Benchmark’’, eveneens naar rato, worden door leden en de deelnemende internationale
partijen gedragen.

Baten uit Overdrachtsactiviteiten
Geschillencommissie
Project C2000
EWIF
Waterleidingmuseum
ATA
NHI
Totaal Baten uit Overdrachtsactiviteiten

De ontvangsten uit hoofde van “Corporate Communicatie” en “Overige Opbrengsten uit Activiteiten” betreffen eenmalige
incidentele opbrengsten van derden.

42.398
59.400
50.000
100.000
50.000
301.798

60.000
59.000
50.000
100.000
50.000
319.000

81.311
72.901
50.000
80.000
199.999
484.211

Vewin berekent de lasten uit hoofde van de ‘’Geschillencommissie’’ volledig door aan de veroorzakers. In 2013 is besloten om
ook de vaste lasten uit hoofde van het hebben van een geschillencommissie door te berekenen Dit veroorzaakte een eenmalig
verschil in verband met de afrekening over 2012 in 2013. Deze eenmalige extra opbrengst staat onder de diverse baten 2013
opgenomen.
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-crisiscommunicatiesysteem. Ultimo 2014 is dit systeem beëindigd en is de overstap
gemaakt naar het KPN noodnet (speciale telefoonnetaansluiting).
De opbrengst inzake EWIF betreft de door Vewin betaalde inzet in Brussel (gemaximeerd op 10% van de verstrekte bijdrage
ad € 500.000 per jaar).
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 Instituut aan de leden van Vewin op basis van
het aantal administratieve aansluitingen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten, vervolg
Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

1.978.918
342.493
80.924
156.610
11.443
25.064
20.455
-

2.232.000
335.000
81.000
172.000
40.000
52.000
-

2.069.729
304.227
81.233
127.106
27.429
- 13.202
49.204
- 155.452

2.615.907

2.912.000

2.490.274

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

103.886
58.673
58.008
220.567

110.000
73.000
75.000
258.000

88.363
97.616
68.482
44.252
298.713

Lasten Organisatie
Personeelskosten
Salarissen
Premies en dergelijke
Premie ziektekostenverzekering
Reis- en verblijfkosten
Studie, symposia, congressen e.d.
Uitbetalingen vakantieverlof
Overige personeelslasten
Doorberekening inzet Internationale
Benchmark
Totaal Personeelskosten

Huisvestingskosten
Huur
Herhuisvestingkosten
Servicekosten
Huisvesting Brussel
Totaal Huisvestingskosten

Toelichting Huisvestingskosten:
De huisvestingslasten zijn lager dan begroot vanwege minder doorberekende servicekosten dan werd verwacht. Vewin
profiteerde in 2014 van 2 maanden bedongen huurkorting per jaar. Deze kortingen lopen door tot eind 2017. Van de
bovenstaande huisvestingskosten ‘’Brussel’’ is ca € 29.000, op basis van vier kwartalen, doorberekend aan de Unie van
Waterschappen. De lasten waren abusievlijk te hoog begroot.

Aantal FTE’s Vewin ultimo 2014 bedraagt 19,7 (ultimo 2013 20,1).
Ultimo 2014 maakte Vewin gebruik van 0,2 FTE aan ZZP’ers (ultimo 2013 bedroeg deze inzet eveneens 0,2 FTE).
Toelichting Personeelskosten:
De totale onderschrijding ten opzichte van de begroting (€ 296.000) kent diverse oorzaken:
De inzet van externen is aanmerkelijk gereduceerd of vindt nu plaats tegen een lager bedrag. Dit heeft geleid tot een fors
lager niveau van de “diensten door derden” circa € 165.000. De overige primaire beloningscomponenten zijn door het
abusievelijk opnemen van alle onderdelen van de vertrekregeling van de oude directeur te hoog begroot. Per saldo kwamen
de salarissen circa € 88.000 lager uit. Daarnaast zijn de reis-&verblijfkosten gezamenlijk ca € 15.000 lager uitgekomen en
bleven de opleidingsuitgaven ca € 28.000 achter bij de raming. De andere componenten van de personeelskosten vertoonden
eveneens plussen en minnen, maar kwamen per saldo ongeveer uit op het begrote bedrag. De gezamenlijke inzet in Brussel is
op 50:50 basis wederzijds doorberekend aan de Unie van Waterschappen. In verband met de oprichting van de Stichting EBC,
zijn de personeelslasten inzake de Internationale Benchmark, over 2014 niet door belast.
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Toelichting op de staat van baten en lasten, vervolg
Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

Stuurgroepen
Bronnen & Kwaliteit
Bodem & Infrastructuur
Beveiliging & Crisismanagement
Doelmatigheid & Transparantie
BTO

150.940
189.097
58.729
23.981
98.544

144.000
175.000
61.000
51.000
103.000

81.587
149.027
66.079
146.031
97.064

Overig
Communicatie
Internationaal
Overige lasten uit activiteiten

461.603
54.271
100.982

426.000
140.000
125.000

399.823
215.010
105.291

1.138.147

1.225.000

1.259.912

110.156
119.029

110.000
275.000

233.013
391.880

59.400
35.528
42.398

59.000
35.000
60.000

72.901
34.879
81.311

100.000
-

100.000
50.000

78.280
100.000

Realisatie
2013

Projecten, Thema’s & Activiteiten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Kantoorbehoeften
Kosten verzekeringen
Drukwerk & Porti e.d.
Telefoon, fax en dataverkeer
Controle van de jaarrekening
SharePoint ontwikkelen & inrichten
Overige uitgaven
Kosten SharePoint
(ten laste van de projecten)
Totaal Kantoorkosten

65.467
7.513
10.377
18.389
20.332
26.000
22.594
-

94.000
20.000
23.000
35.000
25.000
12.000
8.000
-

107.362
6.026
11.995
20.663
19.051
11.000
16.531
24.239
- 16.531

170.672

217.000

200.336

Toelichting Kantoorkosten:
De afschrijvingslasten 2014 zijn ongeveer gelijk aan de reguliere afschrijvingen over 2013. De voor 2014 verwachte hogere
afschrijvingen in het kader van de uitgevoerde totale upgrade van het netwerk van Vewin bleek achteraf mee te vallen.
De kosten van telefoon en dataverkeer namen toe aangezien Vewin in 2014 meer is gaan werken met mobiele applicaties in
vergelijking met voorgaande jaren. De controlekosten zijn in 2014 eenmalig hoger vanwege het opnemen van de reservering
inzake de controlekosten 2014. De overige uitgaven waaronder opgenomen de jaarlijkse kosten van automatiseringslicenties (€ 22.490) liggen op een iets lager niveau dan in 2013. Vewin blijft kritisch op de noodzakelijkheid van de hoeveelheid
benodigde licenties.

Bestuurskosten
Bestuurskosten
Totaal Bestuurskosten

45.628
45.628

50.000
50.000

Activiteiten gefinancieerd
uit contributieheffing
Benchmarks
Benchmark (smalle)
Benchmark Internationaal
Overdrachtsactiviteiten
Project C2000
Watermeters
Geschillencommissie
Stichting Nederlands
Waterleidingmuseum
ATA
NHI (KWR)

37.229
37.229

De bestuurskosten betreffen naast de bezoldiging van de voorzitter tevens de kosten van de bestuursvergaderingen.
De toename ten opzichte van 2013 hield verband met het afscheid van de directeur, die in 2014 met pensioen is gegaan.
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Toelichting op de staat van baten en lasten, vervolg
Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

185.740
422
186.162

180.000
180.000

209.125
32
209.157

5.153
5.153

-

2.908
2.908

181.009

180.000

206.249

Saldo Financiële Baten en Lasten
Uit de Reserves
EWIF (2012 - 2016)
Kosten Sharepoint Portal Services
Activiteiten gefinancieerd
d.m.v. separate heffing/derden
Totaal Lasten Projecten,
Thema’s & Activiteiten

500.000
-

500.000
-

500.000
16.531

966.511

1.189.000

1.508.795

2.104.658

2.414.000

2.768.707

Rentebaten
Overige (financiële) Baten
Totaal Financiële Baten
Rentelasten
Totaal Financiële Lasten
Saldo Financiële Baten en Lasten

De rentecurve daalde ook in 2014 geleidelijk naar een lager niveau. De dalende interestbaten zijn verder beïnvloed door de
afgenomen hoeveelheid aan uitstaande obligaties, die in principe tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden,
maar aanzienlijk meer opbrengen (4,375% op jaarbasis) dan de spaartegoeden. Ultimo 2014 is echter nog maar een relatief
klein aandeel over van deze portefeuille (ca 250.000).
Het bij de RABO bank afgesloten 10 jarig deposito (€ 2,5 mln), inzake de garantstelling ten behoeve van KWR/financiering,
zorgt vanaf 2014 voor een positieve bijdrage (3,2% op jaarbasis) bij de huidige lage rentestand op de overige spaartegoeden.

Toelichting Lasten uit Activiteiten:
Vewin heeft ook in 2014 ingezet op méér effectiviteit en efficiëncy. Daartoe vindt ook meer samenwerking plaats met
(expertise van) Leden en derden. In 2014 is de volgende tranche activiteiten in het kader van EWIF afgewikkeld (€ 500.000),
welke conform de afspraken onder regie van KWR plaatsvinden en waar Vewin inzet in het Brusselse levert.
Naast de kosten van de Nationale en de Internationale Benchmark behoort feitelijk ook de inzet van personeel te worden
gedekt uit de opgehaalde middelen. De personele inzet rond de internationale Benchmark is over 2014 niet toegerekend
(in 2013 € 155.450). De daardoor vrijgekomen middelen dienen een succesvolle start van de opgerichte stichting EBC
te faciliteren. De feitelijke kosten en opbrangsten voor deze activiteiten zijn verantwoord tot 24 juli 2014, zijnde de
oprichtingsdatum van de stichting EBC en bedragen ca € 116.000 ‘’out of pocket’’ kosten. Hier stond een opbrengst tegenover
van ca € 240.000.
De bijdrage in het kader van NHI is wel via de contributies geïnd bij de Leden, echter vanwege die niet vervulde voorwaarde
omtrent de deelname door provincies en het IPO, in 2014 niet besteed.
Op de overige onderdelen zijn er overschrijdingen en op andere is weer minder uitgegeven dan vooraf geraamd. De actualiteit
bepaalt veelal de accenten in de uitvoering en daarmee het uiteindelijke kostenniveau van de projectmatige onderdelen.
Per saldo blijft Vewin met de uitvoering binnen de voor 2014 gestelde kaders.
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Ondertekening van de jaarrekening
’s-Gravenhage, 8 april 2015

Directeur Vewin

Bestuur Vewin

mw mr. R.M. Bergkamp

prof. dr. C.P. Veerman (voorzitter)
drs. P. Jonker, algemeen directeur Dunea (vice-voorzitter)
ir. M.G.M. den Blanken, directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
mw L.C.A. Declercq MSc, voorzitter directie Vitens
mw R. Doedel, directeur NV Waterleiding Maatschappij Limburg
ir. K.J. Hoogsteen, directeur NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
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
mw ir. A.M. Ottolini, directeur Evides NV
mw mr. R.A.M. Zwart, directeur NV Waterbedrijf Groningen
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Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Middels het bestuursbesluit d.d. maart 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 worden uitgevoerd. Op basis van een jaarlijkse verantwoording wordt de subsidie met een maximum van € 0,5 mln per jaar aan KWR uitbetaald. Als gevolg van
het bestuursbesluit werd een bestemmingsreserve van € 2,5 mln gevormd.

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Statutaire bepaling Resultaatbestemming
In de statuten staat niets vermeld omtrent de resultaatbestemming.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013

Middels het besluit genomen in de bestuursvergadering d.d. 11 december 2014 zijn de vermogensbestanddelen van Vewin qua omvang en samenstelling opnieuw 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.

De jaarrekening 2013 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 14 maart 2014.
In de bestuursvergadering van 11 december 2014 is besloten het resultaat 2013 terug te geven aan
de leden via de contributieheffing van 2015.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
Resultaat
Verplichting teruggave resultaat 2014 in 2016

186.908
- 186.908

Saldo boekjaar 2014
Toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves
Onttrekking Bestemmingsreserve EWIF
Mutatie bestemmingsreserves
Saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve

-

500.000
500.000
500.000

Het resultaat van de bedrijfsvoering 2014 zal worden verrekend met de contributieheffing van 2016.
De mutaties van de bestemmingsreserve(s) welke afhankelijk zijn van een jaarlijkse vrijval, zullen
worden ontrokken / toegevoegd aan de Algemene Reserve. Voor 2014 betreft dit de bestemmingsreserve EWIF ter grootte van € 500.000.
De bovenstaande mutaties zijn reeds verwerkt in het resultaat en het gepresenteerde vermogen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum heeft Vewin een detacheringsovereenkomst ‘om niet’ gesloten met de Stichting EBC,
waarbij de coördinator van de Internationale benchmark volledig wordt ingezet ten behoeve van het
verrichten van werkzaamheden voor de Stichting EBC voor een periode van vooralsnog 2 jaar
(2015 en 2016).
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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