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Hoe is het om directeur van WML te zijn?
‘Dat is in één woord samen te vatten: Trots. WML is een fantastisch bedrijf met een
prachtig product. Hoeveel bedrijven kunnen bogen op een 95% klanttevredenheid?
We zijn trots dat onze klanten het vanzelfsprekend vinden dat er water uit de kraan
komt. Wij weten dat er heel wat bij komt kijken en dat het lang niet zo vanzelfsprekend
is als het lijkt. Het is een groot compliment voor ons dat onze klanten het wel zo
ervaren.’
En de prijs van water?
‘De waterleidingbedrijven hebben er lang voor gepleit om de belasting op grondwater af te schaffen. We zijn dan ook blij dat de politiek heeft besloten dat wij deze
belasting vanaf 1 januari 2012 niet meer hoeven te heffen. De waterrekening van
een gemiddeld huishouden gaat in twee jaar met bijna 30 euro naar beneden. Veel
van onze klanten weten niet hoe weinig water kost. Ze realiseren zich bijvoorbeeld
niet dat ons water gemiddeld maar liefst duizend keer goedkoper is dan gebotteld
water. Voor de prijs van 1 liter gebotteld water kun je 1000 liter zuiver WML-water
krijgen.’
Hoe zou je 2011 willen samenvatten?
‘Ik noem het een overgangsjaar. WML is een robuust bedrijf. De kwaliteit en de
leveringszekerheid staan bij alles wat we doen voorop. Om dat ook voor de lange
termijn zeker te stellen, hebben we de afgelopen jaren de nodige veranderingen
moeten doorvoeren in de organisatie. Dat viel niet altijd mee. We zien dat die veranderingen zich het afgelopen jaar hebben gezet. Processen lopen steeds beter. We
constateren dat we vooral op detailniveau nog verbeterslagen kunnen maken. Dat
zien we dan ook als belangrijke opdracht voor 2012: onze productie en klantprocessen
weer in volledige cadans krijgen.’
Wat doet WML daarvoor?
‘Ons toverwoord is ‘focus’. Focus op het eerst helemaal afmaken waar je aan begonnen bent en dan pas aan iets nieuws beginnen. Vandaar ook dat we voorlopig alleen
projecten uitvoeren die een heel directe prioriteit hebben plus de projecten die relevant zijn voor onze bedrijfsvoering en voor onze taak ten aanzien van een continue
en leveringszekere drinkwatervoorziening. Verder ook focus op het realiseren van
onze doelstellingen in het kader van Operational Excellence en de vervanging van
onze procesautomatisering.’
Hoe kijk je terug op de perspublicaties rond het Medewerker Tevredenheids
Onderzoek (MTO)?
‘Met gemengde gevoelens. We hebben flink moeten slikken toen de tegenvallende
cijfers uit het MTO bekend werden. Geen misverstand daarover. Maar het MTO
heeft goed blootgelegd waar onze uitdagingen lagen. Dat geeft energie. Samen
met de Ondernemingsraad en al onze medewerkers hebben we een verbetertraject
ingezet. Dat plan werpt haar vruchten af. Goed naar elkaar luisteren en met elkaar
in gesprek zijn, vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen… dat zijn de sleutelwoorden.’
6

Hoe staat WML er financieel voor?
‘Heel solide. We hebben in de afgelopen drie jaar het vastrecht richting kostendekkend niveau gebracht. Daarmee kunnen we onze
vaste kosten nagenoeg volledig dekken uit het zogenaamde vastrecht-deel van ons drinkwatertarief. Dat is belangrijk omdat we nu
al willen anticiperen op een toekomst waarin het waterverbruik door de krimp van de bevolking mogelijk lager wordt. Zoals uit dit
jaarverslag blijkt, anticiperen we ook op andere terreinen op de toekomst. De komende jaren moet een groot deel van ons leidingnet
worden vervangen. In overleg met onze aandeelhouders hebben we afgesproken het verbruikstarief iets te verhogen om voor deze
saneringsbult te sparen. Dan kunnen we het werk deels uit eigen middelen financieren. Dat is goedkoper dan een lening afsluiten.
De klant profiteert daarvan.’
WML doet veel onderzoek naar het beschermen van de toekomstige drinkwatervoorziening, bijvoorbeeld tegen medicijnresten. Opvallend is dat dit in Limburg nadrukkelijk gebeurt in samenwerking met de waterschappen.
‘Ik vind dat vanzelfsprekend. Wat we doen, is samen onderzoeken waar in de waterketen tegen de laagste maatschappelijke kosten
medicijnresten kunnen worden verwijderd. Is dat in de afvalwaterzuivering of bij de drinkwaterbereiding? Hoe beter we dat onderzoeken en onderling afspreken, hoe lager de kosten, hoe minder de burger voor zijn water blijft betalen. Uiteindelijk gaat het er
toch om hoe je het hele watersysteem in Limburg tegen de laagste kosten kunt exploiteren. Daarom vind ik de samenwerking in de
waterketen van groot belang. Met elkaar fuseren hoeft niet. Maar daar waar het eenvoudig is te realiseren, moet je wel zoeken naar
samenwerking.’
Hoe kijk je zelf aan tegen het volgens sommigen groeiende probleem van de medicijnresten in drinkwater?
‘Laten we niet vergeten dat we nu in staat zijn resten te meten die er tien jaar geleden waarschijnlijk ook waren, maar die we toen
niet konden meten. De drinkwatervoorziening in Nederland behoort tot de beste en meest betrouwbare ter wereld. Dat is niet veranderd. We staan op dit gebied wel voor een dilemma. Om eventuele toekomstige problemen te voorkomen, moet het thema van de
medicijnresten op de politieke agenda komen. Maar door dat te doen, maken we mensen misschien ongerust, terwijl daar helemaal
geen reden toe is. We blijven hoe dan ook doorgaan met onderzoek. Uiteindelijk moeten ook onze kinderen en kleinkinderen verzekerd
zijn van een hoogwaardige, betaalbare en zuivere drinkwatervoorziening.’
Hoe zou je dit interview willen beëindigen?
‘Zoals het begonnen is: WML is een bedrijf om trots op te zijn.’
7
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Demografie en
krimp
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Maureen Vermeule, afdeling Markt en
Henk Vogelaar, afdeling Onderzoek:
‘Demografische ontwikkelingen hebben een grote

‘Zonder bevolkingsprognoses geen goed beleid’
Toekomstige wijzigingen in de bevolkingsomvang
hebben een grote invloed op omzet en inkomsten van
WML. Hoe gaat het bedrijf daar mee om?

invloed op de toekomstige watervraag van WML. De
bevolking in Limburg gaat in de toekomst onmiskenbaar krimpen. Ook al kunnen de prognoses van jaar
tot jaar wisselen, de trend staat vast. Dit betekent
voor WML dat het waterverbruik zal afnemen. Omdat de particuliere markt tweederde uitmaakt van

‘Een verstandig bedrijf anticipeert op krimp’
WML baseert haar bevolkingsprognoses op de cijfers
van Etil. Etil-directeur Hans Kasper over de belangrijkste
bevolkingsontwikkelingen in Limburg.

onze totale markt, heeft dat voor ons bedrijf grote
consequenties. Het overgrote deel van de kosten
van WML bestaat uit vaste kosten. Ze worden niet

‘Kijken in de glazen bol van het toekomstig verbruik’
WML hanteert verschillende scenario’s bij de voorspelling van het toekomstig waterverbruik. Dat verbruik
kan dalen, maar ook stijgen. Een blik in de glazen bol.

lager als er minder water wordt verbruikt. Om te
voorkomen dat de tarieven voor de klant straks te
sterk stijgen, moeten we op een slimme manier op
de bevolkingskrimp anticiperen. Daar zijn we van-

‘Sloop van woningen moet, maar niet te snel ‘
Hoe gaan andere organisaties om met krimp? Een kijkje
in de keuken van de woningcorporaties, door directeurbestuurder Jack Vinken van Hestia groep.

daag al mee bezig.’
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Bij de prognoses baseert WML zich op de cijfers
van het regionaal economische onderzoeksbureau Etil. Deze hebben zich door de jaren
heen als betrouwbaar bewezen, zegt Maureen
Vermeule van de afdeling Markt. ‘Volgens die
cijfers zal de Limburgse bevolking in 2040
zo’n tien à twaalf procent kleiner zijn dan nu.
Dat heeft een enorm effect op de watervraag.
Natuurlijk zijn er andere factoren die daarin
een rol spelen, zoals de klimaatverandering, het
gebruik van waterbesparende apparaten of het
effect van de economie op de zakelijke markt.
Die factoren zijn echter moeilijk te voorspellen.’
Henk Vogelaar, collega-onderzoeker bij WML,
geeft een voorbeeld van hoe voorspellingen er
wel eens naast kunnen zitten. ‘Er is een trend
geweest dat steeds meer mensen een bad
namen. Dan zou je denken dat het waterverbruik
stijgt. Nee dus. Steeds meer mensen hebben
inderdaad een bad, maar geen tijd om dat veel te
gebruiken.’

‘Zonder
bevolkingsprognoses
geen goed
beleid’
Henk Vogelaar
afdeling Onderzoek
Maureen Vermeule
afdeling Markt
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Jacuzzi’s
Maureen maakt op basis van de cijfers van de
toekomstige bevolkingsomvang een prognose
van het waterverbruik voor de komende vijf
jaar, met een doorkijk naar de verdere toekomst.
‘Omdat het aantal huishoudens de komende
jaren nog toeneemt, zal het verbruik voorlopig
niet dalen. Kleinere huishoudens gebruiken
per bewoner meer water. De echte daling komt
daarom pas later.’
Op basis van de prognose van Maureen maakt
Henk een waterbehoeftedekkingsplan. ‘We
hebben Limburg verdeeld in zes clusters en voor
elk cluster is een prognose gemaakt van het
toekomstig verbruik. Daarmee kan ik bepalen
hoeveel water wij in elke cluster moeten leveren.
We gaan daarbij uit van een overcapaciteit
van zo’n tien procent, voor het geval dat door
een combinatie van allerlei redenen toch meer
water wordt gevraagd dan voorspeld. Denk
bijvoorbeeld aan een hete zomer, een grotere
vraag op de zakelijke markt of een plotselinge
massale opkomst van jacuzzi’s.’
Het waterbehoeftedekkingsplan geeft aan waar
in Limburg capaciteit moet worden uitgebreid
of verkleind. ‘Inkrimpen zal’, verwachten Henk
en Maureen, ‘in de toekomst vaker gebeuren
dan uitbreiden. De kunst is dat op een zodanige
manier te doen dat het drinkwatertarief niet
omhoog hoeft.’

Van de ruim 70 miljoen m³ water die WML jaarlijks afzet, gaat pakweg
tweederde naar particulieren. Logisch dat toekomstige wijzigingen in de
bevolkingsomvang een grote invloed hebben op de omzet en inkomsten
van WML. Het bedrijf maakt daarom prognoses van het toekomstig
waterverbruik. Ze vormen de basis voor het beleid voor bouw en sanering
van de installaties en leidingen.
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Hans Kasper
directeur
onderzoeksbureau Etil

De bevolking in Limburg krimpt. Een
verstandig bedrijf anticipeert daarop
en gebruikt bevolkingsprognoses bij de
bepaling van haar beleid. In Limburg
kan ze daarvoor onder meer terecht bij
het regionaal economisch onderzoeksbureau Etil. Directeur Hans Kasper over
de grote trends en de onvoorspelbaarheid van incidentele ontwikkelingen.

‘Een
verstandig
bedrijf
anticipeert
op krimp’

Bevolkingskrimp is een resultaat van vier factoren: het aantal geboortes in een periode, het aantal sterftes en de saldi van de binnenlandse
en buitenlandse migratie. Het verhaal in Limburg is volgens Hans Kasper helder: ‘Hier gaan meer mensen dood dan er geboren worden. Dat
wordt niet goedgemaakt door de migratiesaldi. Er zijn zo nu en dan wel incidentele ontwikkelingen waardoor het beeld tijdelijk verandert.
In Parkstad Limburg is de krimp al jaren geleden begonnen. Momenteel stabiliseert de bevolkingsomvang in een aantal gemeenten, maar
dat komt onder meer doordat vrij veel asielzoekers een definitieve status hebben gekregen en mogen blijven. Dat effect is maar tijdelijk. De
algemene trend is dat in Limburg de bevolking krimpt. Het aantal huishoudens neemt voorlopig nog wel toe. Er komen meer eenpersoonshuishoudens, vooral onder ouderen. Daar staat tegenover dat het aantal jongeren en traditionele gezinnen afneemt.’
14

Koffiedik kijken
Een bedrijf als WML doet er goed aan zich in haar beleid te baseren op de bevolkingsprognoses, zegt Kasper. ‘Het aantal huishoudens bepaalt
wat je aan water kunt afzetten. Daarnaast is ook de samenstelling van de bevolking belangrijk. Het waterverbruik kan per leeftijdscategorie
verschillen. Idealiter zou WML voor elke gemeente moeten weten hoe de bevolking verandert en wat dit betekent voor het verbruik.’
Hopen op betere economische tijden, of op veel grotere aantallen vestigers in de provincie, kan natuurlijk ook. ‘Maar dat blijft toch koffiedik
kijken’, aldus Kasper. ‘Het is heel goed dat Limburg probeert haar imago te verbeteren. Dat heeft effect, maar als iedere regio hetzelfde zou
doen, gaat dat effect verloren. Verder is er natuurlijk wel een samenhang tussen de ontwikkeling van de bevolking en die van de arbeidsmarkt. In Limburg komen de komende jaren te weinig jongeren van school om straks alle gepensioneerde babyboomers te verzorgen. Je kunt
dus een krapte op de arbeidsmarkt verwachten. Dat kan er toe leiden dat zich vanuit de rest van Nederland of het buitenland meer mensen
hier gaan vestigen. Maar zeker is dat niet.’
15

Voorspellen van het toekomstig waterverbruik is lastig. Geen reden
om dan maar niet vooruit te kijken. WML werkt met prognoses waarin
verschillende scenario’s worden gehanteerd. Noodzakelijke exercities
om de drinkwatervoorziening straks op de juiste manier te kunnen
aanpassen.

WML maakt elke zes jaar een Strategisch Plan Drinkwatervoorziening Limburg,
waarin prognoses staan van het toekomstig waterverbruik. Het plan wordt
jaarlijks geactualiseerd. Er is steeds sprake van drie scenario’s: het maximale,
meest waarschijnlijke en minimale, vertelt Rob Beckers, hoofd onderzoek bij
WML. ‘We slagen er goed in de gevolgen van de eerste twee te onderzoeken.
Kunnen we in het maximale en meest waarschijnlijke scenario voldoen aan de
watervraag? Het antwoord is ja. Minder goed zicht hebben we op het minimale
scenario. Dan zullen we zeker genoeg water kunnen leveren, maar misschien
ontstaan dan andere problemen.’

Rob Beckers
hoofd Onderzoek

‘Kijken in de
glazen bol van het toekomstig
verbruik’

Daling…
Waardoor zou het waterverbruik in de toekomst kunnen dalen? Allereerst natuurlijk door de krimp van de bevolking,
begint Rob. ‘Een tweede reden is de roep om duurzamere oplossingen. Water bij mensen thuis wordt in de toekomst
mogelijk hergebruikt. We gebruiken nu drinkwater in de vaatwasser en wasmachine en om te douchen. Dat water
wordt bovendien verwarmd en dat kost energie. Er zullen technieken komen waarbij de warmte wordt teruggewonnen
of het verwarmde water wordt hergebruikt. Ook de ontwikkeling van waterbesparende toiletten gaat verder. Er zijn
mensen die zeggen dat door al deze zaken het waterverbruik halveert. Dat heeft voor een drinkwaterbedrijf enorme
gevolgen. Er ontstaan nieuwe problemen zoals water dat te lang stilstaat in de leidingen, waardoor de waterkwaliteit
verslechtert. Daar kun je op anticiperen door netwerken meer te vertakken, met steeds dunnere leidingen waarin het
water goed blijft stromen. Er zijn zelfs geluiden dat we toe moeten naar decentrale winning, of winning per huis.’
… of stijging?
Maar, vervolgt Rob, het verbruik kan ook stijgen. ‘Als we door de klimaatverandering drogere en hetere zomers krijgen,
gaan mensen misschien de tuin vaker sproeien of ze leggen een zwembad aan. We weten het gewoon niet. Daarom is
het van groot belang om de ontwikkelingen goed te volgen en naar slimme oplossingen te zoeken. Dertig jaar geleden
hadden we nog geen computers. Als de technische ontwikkelingen een zelfde vlucht blijven nemen, zijn er over dertig
jaar dingen mogelijk die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Daar moeten we onze ogen zeker niet voor sluiten.’
16
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Hestia groep, actief in Parkstad Limburg, kromp de laatste jaren van 7200
naar 5800 woningen en van bijna zeventig naar 53 medewerkers. Een
logisch gevolg van de voortvarende manier waarop de corporatie en haar
collega-corporaties in het gebied reageren op de krimp van de bevolking.
‘We zijn fors aan het slopen’, vertelt Jack Vinken. ‘Zodanig zelfs dat nu
het gevaar dreigt dat we straks onze doelgroep niet meer goed kunnen
huisvesten. De corporaties vangen nu als enige de gevolgen van de krimp op
de woningmarkt op. De grootste problemen bestaan echter in de goedkope
koopsector. Veel eigen woningen staan leeg en mensen raken hun huis
niet meer kwijt. Er moeten daarom fondsen komen waarmee goedkope
koopwoningen kunnen worden opgekocht en gesloopt. Dan wordt de pijn
beter verdeeld en blijven er in de toekomst genoeg sociale huurwoningen over.’

‘Sloop van
woningen
moet,
maar niet
te snel’
18

Jongeren
Vinken vindt het van groot belang dat alle werkgevers in een krimpregio
samen hun uiterste best doen om het gebied aantrekkelijk te maken voor
jongeren van hier of elders. ‘Daarom is het goed dat WML nadrukkelijk
aanwezig is op evenementen als Pinkpop. Het helpt ook dat bedrijven kansen
bieden aan jongeren en hen interessante banen aanbieden. Zo bevorder je dat
zich hier een nieuwe groep mensen vestigt. Met andere corporaties bekijken
wij nu of we jongeren uit Aken kunnen interesseren voor een woning in
Parkstad. Doordat in Duitsland de dienstplicht deels wordt afgeschaft, komt
in 2013 een dubbele lichting studenten naar de universiteit. Die kans moeten
we grijpen.’
Niet wachten
Gevraagd naar hoe organisaties moeten reageren op krimp, zegt Vinken: ‘Niet
de kop in het zand steken, niet wachten en praktisch aan de slag gaan. Als
er op politiek-bestuurlijk niveau weinig regie wordt geleverd, kijk dan wat
je zelf op een lager schaalniveau kunt regelen. Hestia groep doet dat onder
meer door een fusie met twee andere corporaties te onderzoeken. Zo kunnen
we straks toch onze professionele dienstverlening op peil houden.’

Als de bevolking krimpt, zijn er minder
woningen nodig. Hoe gaan de woningcorporaties daar mee om? Door woningen te slopen natuurlijk. Maar verder
ook door op allerlei manieren te proberen Limburg interessant te maken voor
jongeren, zodat ze blijven of komen.
Jack Vinken, directeur-bestuurder van
Hestia groep, legt uit.

Jack Vinken
directeur-bestuurder
Hestia groep
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Toenemende
complexiteit
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Marie-Louise Geurts en Roger Hoofs,

‘Opereren in een steeds complexere omgeving’
WML reageert steeds proactiever op ontwikkelingen in
de omgeving, die de drinkwatervoorziening op lange
termijn kunnen beïnvloeden.

adviseurs Zekerstelling grondstof en winning,
afdeling Onderzoek:
‘De samenleving wordt complexer en de druk op de
ruimte en het watersysteem neemt toe. Bij processen van beleid en uitvoering zijn steeds meer belangen in het geding, die bovendien juridisch beter
worden afgeschermd. De wetgever stelt andere,
vaak hogere eisen op het gebied van de water-

‘Landbouwers en WML beschermen samen het
grondwater’
In het project Duurzaam Schoon Grondwater werkt
WML samen met zo’n 100 landbouwers aan de
bescherming van het grondwater in kwetsbare
gebieden.

‘Medicijnresten toenemende bron van zorg’
In de waterketen komen steeds meer medicijnresten
voor. In Limburg onderzoeken de ‘waterbedrijven’
samen hoe de resten het best kunnen worden
verwijderd.

kwaliteit. En doordat we door betere meettechnieken
steeds meer weten en kunnen ontdekken, moeten
we ook op steeds meer zaken adequaat reageren.
Allemaal factoren die de omgeving waarin WML

‘Onderzoek naar pesticiden in het grondwater‘
WML en de provincie Limburg lieten in 2011 onderzoek
doen naar de aanwezigheid van pesticiden in het
grondwater.

opereert steeds complexer maken. We moeten door
netwerken en samenwerking met andere partijen op
veel meer fronten dan vroeger ons belang veilig stel-

‘Drinkwater WML wordt streng gecontroleerd‘
Het drinkwater van WML wordt gecontroleerd door
Aqualab Zuid. Medewerker Leo Keltjens over de
ontwikkeling van de waterkwaliteit in Limburg.

len, zodat WML niet alleen morgen, maar ook aan
onze kinderen en kleinkinderen voldoende drinkwater van goede kwaliteit kan blijven leveren.’
‘Samen greep houden op de grondwaterstand‘
WML, waterschappen en provincie ontwikkelden
grondwatermodellen om de grondwaterstand op lange
termijn te voorspellen en daarmee beheersen.

22
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‘Opereren in een steeds
complexere
omgeving’

Ze noemen zich de ambassadeurs of omgevingsmanagers van WML. Marie-Louise Geurts en Roger
Hoofs, adviseurs Zekerstelling grondstof en winning op
de afdeling Onderzoek, volgen dagelijks wat er in de
omgeving van WML gebeurt. Door lobbyen, netwerken
en samenwerken proberen ze zo proactief mogelijk te
reageren op ontwikkelingen die de drinkwaterlevering
van WML op lange termijn kunnen beïnvloeden.

Marie-Louise Geurts
en Roger Hoofs
adviseurs
Zekerstelling
grondstof en winning

Neem de ondertunneling van de A2 in Maastricht. Een gigantische operatie die één grondwaterbeschermingsgebied aan de oostkant van
Maastricht raakt. ‘Wij hebben goed moeten kijken of door de tunnel het peil en de stromingen van het grondwater veranderden’, aldus
Roger. ‘Om daarop te kunnen anticiperen, is het verstandig mee te denken over de ligging van het tracé en de risico’s voor de waterwinning.
Datzelfde hebben wij gedaan toen er een variant lag om de A2 aan de oostkant van Maastricht te leggen. Dan zouden wij drie pompstations
moeten verplaatsen. Dat kan natuurlijk wel en we zouden de kosten daarvan ook wel verhalen, maar het is verstandiger daar in een vroeg
stadium over mee te denken en op te reageren, in plaats van af te wachten en straks misschien een procedure te moeten voeren. Want dat
kost onnodig veel geld, terwijl we juist kosten willen besparen om het drinkwatertarief laag te houden.’

24

Resultaten
Om de grondstof van drinkwater op lange termijn te beschermen, doen Marie-Louise en Roger alles wat nodig is om in het belang van WML
de ‘omgeving te managen’. Hoe doen ze dat? ‘We schuiven aan bij overleggen, bestuderen onderzoeken, beïnvloeden overheden zodat het
drinkwaterbelang wordt meegenomen in beleid, wet- en regelgeving en gebiedsontwikkelingen, scannen bestemmingsplannen en andere
ontwikkelingen in grondwaterbeschermingsgebieden, bekijken wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld nieuwe Europese wetgeving voor de
waterkwaliteit en sturen aan dat er op tijd vergunningen liggen voor pompstations. Allemaal gericht op het zeker stellen van de levering
van voldoende drinkwater van goede kwaliteit op de (midden)lange termijn. Daarvoor proberen we in besluitvormingsprocessen zo vroeg
mogelijk het WML-belang op tafel te krijgen.’ De proactieve aanpak werpt resultaten af, vinden de twee ‘ambassadeurs’. ‘We worden steeds
vaker gehoord, andere partijen erkennen het WML-belang en zien ons als samenwerkingspartner. Het effect daarvan is echter moeilijk zichtbaar te maken. Zonder ons werk komt er morgen ook gewoon water uit de kraan, maar over vijftien jaar is dat misschien anders. Daarvoor
zijn we voortdurend op de achtergrond actief.’
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‘Landbouwers en WML beschermen
samen het grondwater’
Frans Vaessen
adviseur
WML

WML startte een aantal jaren geleden met het project Duurzaam Schoon
Grondwater. In nauwe samenwerking met circa honderd agrariërs en de
provincie worden in de kwetsbaarste grondwaterbeschermingsgebieden
maatregelen genomen om de uitstroom van nitraat en bestrijdingsmiddelen te verminderen. Een succesvol project met veel respect voor elkaars
belangen.

De gronden in de grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg worden voor zo’n tachtig
procent beheerd door landbouwers. Logisch dat zij voor WML een vanzelfsprekende
partner zijn bij het streven naar het behoud van de kwaliteit van het grondwater op lange
termijn. ‘Het is in ons belang dat er in de toekomst geen extra zuivering nodig is om
van grondwater drinkwater te maken’, aldus Frans Vaessen, adviseur bij WML.’Maar wij
willen ook de belangen van de landbouwers niet schaden. In het project Duurzaam Schoon
Grondwater trekken we samen op.’
Drie stappen
Duurzaam Schoon Grondwater, waarin ook de provincie participeert, biedt ruimte voor
de ondersteuning van 100 landbouwers. ‘We hebben met hen drie stappen doorlopen’,
vertelt Frans. ‘De eerste was bewustwording over elkaars problemen en belangen. Als je
daar niet open voor staat, kun je niet met respect met elkaar omgaan. Stap twee was dat
wij ervoor zorgden dat landbouwers ter zake kundig advies op maat kregen van adviseurs,
om een goede balans te vinden tussen opbrengstbehoud en vermindering van het gebruik
van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Stap drie is het stimuleren van de landbouwers
om bepaalde maatregelen te nemen, die wellicht geld kosten of teeltrisico’s met zich
meebrengen. Om hen tegemoet te komen, stellen WML en de provincie een geringe
stimuleringspremie ter beschikking.’
Doelen bereikt
De resultaten van Duurzaam Schoon Grondwater zijn goed. De gestelde doelen worden
bereikt. Het project loopt nog twee jaar door. WML denkt intensief na over een voortzetting
van het project daarna, maar wel met een andere manier van uitvoering. Het streven is om
daarbij naast de provincie ook de waterschappen te betrekken. Volgens Frans is grondwaterbescherming immers een probleem dat de hele waterketen aangaat.
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‘Medicijnresten
toenemende bron van
zorg’
Peter van Diepenbeek
WML
Harry Tolkamp
Waterschap Roer en
Overmaas

In de waterketen komen steeds meer medicijnresten
voor. De effecten daarvan op mens, dier en milieu
zijn nog nauwelijks bekend. Om problemen voor
te zijn, onderzoeken de bedrijven in de Limburgse
waterketen samen waar en hoe de resten het best
kunnen worden verwijderd. Een uniek project in
Nederland en de wereld.

Een mens slikt een medicijn. Daarvan komen de resten via de urine in het riool. Omdat ze slecht afbreekbaar zijn
en rioolwaterzuiveringsinstallaties nog geen speciale technieken hebben om ze er uit te halen, is het mogelijk
dat de resten in het oppervlaktewater komen. Een drinkwaterbedrijf haalt ze er nog niet gericht uit, waardoor
ze mogelijk ook uit de kraan komen. In hoeverre dat een probleem is, is nog onvoldoende bekend, aldus Peter
van Diepenbeek van WML en Harry Tolkamp van Waterschap Roer en Overmaas. ‘De individuele concentraties
in het grond- en oppervlaktewater zijn nog erg laag, maar we weten nauwelijks wat de effecten zijn van
medicijnresten en hun combinatie op lange termijn. Uit voorzorg is het daarom verstandig te voorkomen dat ze
het grond- en oppervlaktewater bereiken en ze, waar nodig, nu al zoveel mogelijk te verwijderen. Vooral omdat
het medicijngebruik door de vergrijzing verder zal toenemen.’
Steeds urgenter
WML wil niet dat medicijnresten in de bronnen voor de drinkwaterwinning komen. Daarom is het bedrijf in
2011 samen met onder meer de waterschappen in Limburg en de landelijke onderzoeksinstituten KWR en Stowa
het project ‘Nieuwe stoffen in de watercyclus’ begonnen. Het eerste deelproject richt zich op geneesmiddelen
en hormonen. Vier vragen staan centraal: waar komen in de watercyclus resten voor, is dat erg, welke effecten
kan dat hebben en hoe en waar kunnen de resten het best worden verwijderd? ‘In het project delen we onze
kennis en zoeken we naar de meest efficiënte oplossing’, aldus Harry en Peter. ‘Het beste is natuurlijk bestrijding
bij de bron, door een lager medicijngebruik, afspraken met fabrikanten over de samenstelling van medicijnen
en gescheiden inzameling van urine. Het is niet ondenkbaar dat dit op termijn moet gebeuren. Eerst zoeken
we naar oplossingen in de huidige waterketen. Een gecompliceerde zoektocht, maar wel een steeds urgentere
waarin we samen moeten optrekken. Omdat de waarborging van een hoge drinkwaterkwaliteit voorop staat
voor WML en haar waterpartners.’
28

29

WML en de provincie Limburg lieten in 2011 onderzoek doen naar de aanwezigheid
van pesticiden in het grondwater in met name grondwaterbeschermingsgebieden.
Het onderzoek, genaamd PESTO, bestond uit bureaustudies, veldwerk waarbij
monsters werden genomen en modelberekeningen met behulp van het
grondwatermodel Ibrahym. De resultaten werden in september gepresenteerd.
Ze lieten zien dat in Zuid-Limburg in 13 van de 30 grondwatermonsters één of
meerdere pesticiden voorkomen. In Noord- en Midden-Limburg was dat het geval
in 19 van de 35 monsters.

Birgitta Putters
hydroloog

Is dat ernstig, vragen we aan Birgitta Putters, hydroloog bij WML. ‘In zoverre dat
het aantoont dat resten van bestrijdingsmiddelen uitspoelen naar het grondwater,
ondanks beschermingsmaatregelen en het toelatingsbeleid, dat voor nul uitspoeling
zou moeten zorgen. In PESTO is maar een beperkt aantal stoffen, onderzocht. Er
is dus een risico dat er op lange termijn nog meer op de winning afkomt. Tot nu
toe is WML niet genoodzaakt geweest om vergaand te zuiveren op pesticiden. Dit
onderzoek kan aanleiding zijn om in de toekomst een aanvullende zuiveringsstap
te overwegen.’
De provincie Limburg bekijkt nu welke extra beschermingsmaatregelen kunnen
worden getroffen in de grondwaterbeschermingsgebieden. Voor WML staat de
bescherming van het grondwater al lang op de agenda. Sinds een aantal jaren werkt
het drinkwaterbedrijf samen met zo’n honderd agrariërs, die op vrijwillige basis
meewerken aan de vermindering van de uitstroom van nitraat en pesticiden in de
bodem (zie elders in dit jaarverslag).

‘Onderzoek
naar
pesticiden in het
grondwater’
30

31

Leo Keltjens
specialist
waterkwaliteit

De kwaliteit van het drinkwater
van WML voldoet aan zeer
hoge eisen. Om dit te bewaken,
participeert het bedrijf, samen
met collega-drinkwaterbedrijven
Brabant Water en Evides, in
Aqualab Zuid. Dit laboratorium
controleert het drinkwater van
zes miljoen Nederlanders van de
bron tot de tap.

32

Volgens de Drinkwaterwet moet het Nederlandse drinkwater worden gecontroleerd
op de aanwezigheid van micro-organismen, parasieten en andere (chemische)
stoffen die de gezondheid in gevaar kunnen brengen. Dat moet gebeuren met een
bepaalde frequentie in het gewonnen ‘ruwwater’, het gezuiverde ‘reinwater’ en het
drinkwater uit de kraan. Hoe de drinkwaterbedrijven deze voorschriften invullen,
bepalen ze gedeeltelijk zelf. WML laat het water controleren door Aqualab Zuid en
gaat daarbij verder dan de wet voorschrijft, aldus Leo Keltjens, specialist waterkwaliteit bij het laboratorium. ‘WML wil het proces van drinkwaterlevering optimaal beheersen. Daarom nemen wij steekproefsgewijs op diverse momenten in de
waterketen monsters: in de waarnemingsputten op de winplaatsen, in de pompputten waar het water wordt gewonnen, in verschillende fasen bij de waterzuivering,
bij de onthardingsinstallaties en thuis bij de consument aan de tap. Ook nemen we
altijd monsters na reparaties, omdat dan risico op verontreiniging bestaat. Door al
die controles durf ik te stellen dat drinkwater het best gecontroleerde voedingsmiddel van Nederland is.’

‘Drinkwater WML
wordt streng
gecontroleerd’
Van stof naar effect
Volgens Keltjens neemt de druk van de mens op het watersysteem toe. Door menselijke
activiteiten komen er steeds meer onnatuurlijke stoffen in het water, zoals medicijnresten,
bestrijdingsmiddelen en zoetstoffen. Veel van die stoffen zijn ‘hydrofiel’. Ze voelen zich lekker in
water en zijn er daarom ook moeilijk uit te halen. Dat wil niet zeggen dat de kwaliteit van het
drinkwater verslechtert, zegt Keltjens. ‘Integendeel. We vinden tegenwoordig wel meer stoffen
in het water, maar dat komt ook doordat de meetmethodes zijn verbeterd. We kunnen stoffen in
steeds lagere concentraties ontdekken. Ook de zuiveringsmethodes worden beter. Vraag is of je
niet, als je stoffen in steeds lagere concentraties kunt waarnemen, meer moet gaan kijken naar
de effecten daarvan. Is het zo’n probleem als je 1 molecuul geneesmiddel vindt in honderd liter
water? Welk effect heeft dat? En wat veroorzaakt dat effect? Dat soort onderzoek wordt in de
toekomst belangrijker dan het louter ontdekken van stoffen in het water.’
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WML, de waterschappen en de provincie Limburg hebben
samen gewerkt aan de ontwikkeling van grondwatermodellen
voor respectievelijk Noord- en Midden-Limburg (Ibrahym)
en Zuid-Limburg (IWANH). Met de modellen kan worden
voorspeld hoe de grondwaterstand - en straks ook de kwaliteit
- zich onder verschillende omstandigheden ontwikkelt.
Onmisbare informatie om een duurzame grondwaterwinning
te waarborgen. En om goed te kunnen inspelen op de klimaatverandering.

Steeds meer beleid wordt tegenwoordig gebaseerd op en getoetst aan
modellen. Het is een manier om goed te kunnen anticiperen op toekomstige
ontwikkelingen. De modellen Ibrahym en IWANH voorspellen hoe de grondwaterstand in de verschillende waterwingebieden zich ontwikkelt na bijvoorbeeld lange periodes van droogte of bij extra grondwateronttrekkingen. ‘Ze
laten bijvoorbeeld zien hoeveel water we duurzaam uit de diepe Roerdalslenk
kunnen winnen, zonder de grondwatervoorraad uit te putten. Ook weten we
door de modellen op welke plekken een extra winning het minste effect heeft
op de grondwaterstand’, aldus Birgitta Putters van WML. ‘Dat is ook voor de
provincie belangrijk’, voegt Eric Castenmiller van de provincie Limburg toe.
‘Wij stellen de kaders waarbinnen WML en bijvoorbeeld industrieën water
kunnen winnen. Eén van die kaders is dat natuurgebieden niet verdrogen.
Daarvoor mogen de grondwaterstanden niet verlagen.’
Geen blinde vlek meer
De modellen maken het ook mogelijk de eventuele gevolgen van de klimaatverandering te voorspellen. ‘Klimaatverandering kan bijvoorbeeld leiden tot
periodieke neerslagtekorten of juist wateroverlast’, aldus Eric. ‘Dat kan knelpunten opleveren in de waterwinning’, zegt Birgitta. ‘In Nederland worden
die momenteel onderzocht in het deelprogramma Zoetwater van het landelijke Deltaprogramma. Zuid-Limburg was tot nu toe nog een blinde vlek op de
kaart. Met ons grondwatermodel heffen we die blinde vlek op. Zo voorkomen
we dat Zuid-Limburg wordt vergeten als er eventueel extra geld komt voor
het bestrijden van de knelpunten door klimaatverandering.’
Vanzelfsprekend
Dat provincie, waterschappen en WML samenwerken bij de ontwikkeling
en het beheer van de twee modellen, is vanzelfsprekend, vinden Eric en
Birgitta. ‘Zo besparen we kosten en ontstaat er meer draagvlak. Er hoeft nu
geen discussie te ontstaan over de uitkomsten van de modellen. Bovendien
komen onze belangen grotendeels overeen. We zijn allemaal gebaat bij een
duurzame continuïteit van de waterwinning, een laag drinkwatertarief en
bescherming van natuurgebieden.’
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Eric Castenmiller
provincie Limburg
Birgitta Putters
hydroloog

‘Samen
greep
houden
op de grondwaterstand’
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Consument en
markt
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Dimphy Wilders, medewerker klantenservice:

‘WML leert van klachten’
WML voerde in 2011 een systeem van klachtenmanagement in. Door klachten grondig te analyseren,
kon meteen de intake van storingen worden verbeterd.

‘De consument wordt mondiger en kritischer. Zijn
vragen zijn niet erg veranderd in de bijna achttien
jaar dat ik bij WML klanten te woord sta. De meeste
mensen bellen nog steeds om storingen te melden,

‘Help, mijn porseleinen borden stinken’
WML neemt alle klachten serieus, ook als ze heel
ongewoon zijn. Ook waarschuwt het bedrijf nierdialysepatiënten tijdig over kortstondige veranderingen in de
waterkwaliteit.

verhuizingen door te geven of vragen te stellen
over de factuur. Maar ze verwachten wel veel meer
dan vroeger dat ze snel worden geholpen. En ze

‘WML-klanten blijven tevreden’
De klanttevredenheid bij WML was in 2011 met 95%
onverminderd hoog. Het onderzoek laat wel zien dat
WML meer moeten laten zien van haar innovaties.

zijn in staat hun vraag nauwkeurig te formuleren.
Verder merk ik dat klanten door de economische
omstandigheden meer op de kleintjes letten. Veel
mensen pluizen bijvoorbeeld de facturen heel

‘Partner van duurzame ondernemers‘
WML werkt graag mee aan de ambities van duurzame
ondernemers, zoals zakelijke klant Carwash Clean in
60 meters.

nauwgezet na, om te zien of ze ergens kunnen
besparen. Ik vind dat prima. Het is terecht dat
mensen goed voor hun rechten opkomen. Aan
ons de opdracht om onze service steeds verder te

‘Gedemineraliseerd water voor de industrie‘
WML werkt samen met Evides in Evilim, dat op maat
gesneden industriewater levert. Zoals het demiwater
voor Argus Imaging in Heerlen.

verbeteren.’
‘De wijk van morgen: watersysteem op wijkniveau’
Hoe organiseer je de waterketen in een wijk zodanig
dat milieu en omgeving minimaal worden belast?
WML denkt mee in de Wijk van Morgen.
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Lilianne Dautzenberg
teamleider
Klantenservice
Dimphy Wilders
medewerker
Klantenservice

WML heeft in 2011 een systeem
van klachtenmanagement
ingevoerd. De klachten van
klanten en de manier waarop
WML die afhandelt, worden
periodiek geanalyseerd. Dat
maakt het mogelijk om op een
hoger niveau oplossingen te
bedenken. In 2011 heeft het
bedrijf op deze manier al de
intake van storingen verbeterd.
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WML heeft jaarlijks tussen de 160.000 en 180.000 klantcontacten. Daarvan wordt
ruim 3% geregistreerd als klacht. Uit het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) van
2010 bleek dat veel klachten gingen over de intake van storingen. ‘Klanten hadden
het idee dat de medewerkers van de klantenservice onvoldoende technisch waren
onderlegd en daardoor niet goed op hun storingsmelding reageerden’, vertelt
Lilianne Dautzenberg, teamleider van de afdeling Klantenservice. ‘Ook intern kregen
we van monteurs soms te horen dat reparatieorders niet klopten. Door deze klachten grondig te analyseren, hebben we de intake kunnen verbeteren. Een interne
werkgroep, bestaande uit een afvaardiging van monteurs, werkvoorbereiders en
medewerkers van Klantenservice, heeft verbeterideeën aangedragen. Dat heeft
ertoe geleid dat de medewerkers van Klantenservice een training hebben gekregen
waarbij diverse defecten aan bijvoorbeeld de watermeter, hoofdkraan, aftapkraan en
keerklep uitgebreid werden besproken. Ook doen de medewerkers van Klantenservice de intake nu op de afdeling planning en werkvoorbereiding, waardoor
ze snel iets kunnen navragen bij de technische mensen. Deze verandering heeft
gewerkt. Het KTO van 2011 laat zien dat de klant tevredener is geworden over de

‘WML
leert
van klachten’
intake van storingen. Hij oordeelt positiever over de deskundigheid en het inlevingsvermogen van de
klantenservice. Ook vindt hij vaker dat hij deze direct het juiste antwoord geeft.’
Leerproces
Er zijn meer voorbeelden van hoe de klachtenanalyse tot verbeteringen heeft geleid. De meteropnamekaarten zijn veranderd zodat het voor de klant duidelijker is wat hij precies moet invullen. Op de brieven
met een betalingsherinnering zet WML nu de datum waarop ze heeft gecontroleerd of het gevraagde
bedrag is betaald. Dan is het voor de klant meteen duidelijk waarom zijn eventuele kruisbetaling (hij
betaalt op het moment dat de brief wordt verstuurd of onderweg is) nog niet is geregistreerd. Zo zijn
er meer kleine voorbeelden die volgens Lilianne laten zien dat het klachtenmanagement tot goede
resultaten leidt. ‘Dat wil niet zeggen dat de klachtenprocedure meteen helemaal perfect is. Er blijft sprake
van een leerproces en dat gaat ook in 2012 door.’
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‘Help, mijn porceleinen borden stinken’
WML krijgt jaarlijks zo’n tien klachten, die zo
specifiek zijn dat ze nader onderzoek vragen.
De klachten komen op het bureau van de
procestechnologen Willem van Pol en Luc Palmen.
Hoe gek ook, zij nemen alle klachten serieus.

Willem van Pol
procestechnoloog
Luc Palmen
procestechnoloog

Neem de familie in Simpelveld die klaagde over de porseleinen borden die, weer terug in de kast na de afwas, stonken als een natte
hond. ‘Deze klanten dachten dat het aan het water lag’, aldus Willem. ‘We hebben daarom monsters genomen om het water te testen
op smaak, geur, kleur en samenstelling. Dat leverde geen afwijkingen op. Bovendien stonk het glasservies niet. Degene die de monsters
nam, bevestigde wel dat in de servieskast een vieze geur hing. Gek genoeg kregen we een tijd later uit een ander verzorgingsgebied een
soortgelijke klacht, terwijl het water uit een andere bron kwam. Op een bepaald moment kwam de afdeling Onderhoud en Inspectie op het
spoor van een onderzoek waaruit bleek dat bepaalde soorten porselein bij specifieke temperaturen en vochtgehaltes geuren afgeven, met
name in niet goed geïsoleerde ruimtes. Dat probleem kunnen wij nooit voor de klant oplossen.’
Hetzelfde gold voor de klant uit Maastricht, wiens Koi-karpers dood gingen. ‘Het lag volgens hem aan het te hoge nitraatgehalte van het
vijverwater. Er zat inderdaad nitraat in het water, maar de concentraties bleven onder de wettelijke normen. Toen werd het voor de man
al een stuk begrijpelijker. Hij wist niet wat er wel en niet in het water mag zitten.’
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Nierdialyse
WML geeft ook speciale aandacht aan de enkele tientallen patiënten die thuis een nierdialyseapparaat hebben. ‘Bij plotselinge veranderingen van de waterkwaliteit, door een bacteriële
verontreiniging of chemische wijziging, waarschuwen we hen’, vertelt Willem. ‘Dat kan het gevolg
zijn van reparaties - geplande of ongeplande - na een storing. Bij zo’n reparatie kan het water
tijdelijk uit een andere leiding komen, of heel tijdelijk vertroebeld zijn. Als mensen dat op tijd
weten, kunnen ze maatregelen nemen.’
Willem en Luc nemen alle klachten serieus, maar zeggen ook dat WML niet alles kan oplossen.
‘Onze verantwoordelijkheid stopt bij de watermeter. Maar door klachten serieus te onderzoeken,
kunnen we in elk geval een potentiële oorzaak uitsluiten. Dan kan de klant verder zoeken.’
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De klanttevredenheid bij WML blijft met 95% onverminderd hoog, maar daalde
in 2011 wel met iets meer dan 1% ten opzichte van 2010. Klanten beoordelen
de dienstverlening van WML met een voor utilities hoog rapportcijfer van 7,8.
Dat is maar een tiende punt lager dan het wenscijfer, dat overigens niet eerder
zo hoog was. Wat opvalt is de afgenomen tevredenheid over het proces van
meterwisseling. De andere criteria die samen de algemene klanttevredenheid
bepalen - onderhoud, klantenservice, afhandelen van storingen en het beeld
van WML bij de Limburgse bevolking - daalden licht of bleven gelijk.

‘WML-klanten blijven tevreden’
Nader onderzoek van de cijfers leert dat Limburgers WML minder vereenzelvigen met een
modern en innovatief bedrijf dat goed anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Of, zoals
communicatiespecialist Edwin Hendriks het formuleert: ‘De wereld achter de kraan is voor
de klant te onzichtbaar. We moeten daarom meer laten zien van onze innovaties en onze
inspanningen om een langjarige betrouwbare en betaalbare drinkwatervoorziening mogelijk
te maken.’
Onverminderd positief blijft de klant over zaken als klantgerichtheid en maatschappelijke
betrokkenheid. WML blijft bekend staan als een bedrijf dat de klant correct, deskundig en
vriendelijk behandelt. ‘Ook worden we onverminderd gezien als betrouwbaar en professioneel’,
aldus Edwin. ‘Daarmee voldoen we aan twee van onze kernwaarden. Alhoewel klanten steeds
vaker het ondernemende herkennen, is dat toch een kernwaarde die men minder vaak vindt
passen dan betrouwbaar en professioneel. Om dat te verbeteren, moet WML zichtbaarder
worden als merk en maatschappelijker meer in beeld komen. Ons streven blijft daarbij een
klanttevredenheid van 98%. Zo zetten we een punt
aan de horizon, dat houdt ons scherp. Hou
daarbij in gedachten dat klanten - begrijpelijk kritischer worden en steeds hogere verwachtingen
koesteren. Je begrijpt dat we kort op de bal
willen spelen’.

Edwin Hendriks
communicatiespecialist
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Oscar Dackus
directeur-eigenaar
Carwash Clean
in 60 meters

WML werkt graag mee aan de ambities van
duurzame ondernemers. Neem het Heerlense
bedrijf Carwash Clean in 60 meters. Deze autowasstraat belast op geen enkele manier het
watersysteem en het milieu. WML vervulde een
constructieve controlerende rol.

Carwash Clean in 60 meters is met een verbruik van 12.000 m³ per jaar een grote waterafnemer. Het bedrijf kon er, aldus eigenaar-directeur Oscar Dackus, met WML een goede
prijsafspraak over maken. ‘Ook de levering verloopt perfect. Wij vullen met het water onze
buffers, zodat we ook op drukke dagen geen watertekort hebben.’
Het gebruikte water wordt door Carwash Clean in 60 meters in zes aparte buffers opgevangen,
waarin het slib en de olieresten neerslaan. In de zesde buffer wordt het water gefilterd
waarna het wordt hergebruikt voor de voorwas. ‘Dat doen wij om het milieu te ontzien
en kosten te besparen’, vertelt Oscar. ‘De hoofdwas doen wij met vers water om een zo
goed mogelijk eindproduct te leveren. Het slib en de olieresten worden apart opgevangen
en afgevoerd en we gebruiken biologisch afbreekbare zepen, shampoos en wax. Daarmee
voldoen we aan de strengste milieu-eisen.’
WML hield toezicht op het hele watersysteem en controleert bij het bedrijf periodiek of er
vanuit het systeem geen terugslag plaatsvindt het leidingnetwerk in. ‘Naast het milieu is
dus ook het net van WML optimaal beschermd’, concludeert Oscar. ‘Het was ook nadrukkelijk mijn doel om ons afval in eigen huis te houden.’

‘Partner van duurzame
ondernemers’
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WML richtte in 2010 samen met Evides een nieuw bedrijf op, Evilim.
Evilim levert industriewater, volledig toegesneden op de wens
van de klant. Argus Imaging in Heerlen betrekt van het bedrijf
demiwater, water waaraan de mineralen zijn onttrokken. Evilim
verving in 2011 de installatie, zodat Argus Imaging nu nog beter
water krijgt en de levering beter is gewaarborgd.

Leo Biemans
facility en
equipment
manager
Argus Imaging

Argus Imaging is een voormalige dochter van Philips Medical Systems. Het bedrijf
maakt röntgenbeeldversterkers, een onderdeel van röntgenapparaten in ziekenhuizen. Voor het wassen van de componenten van de versterkers gebruikt Argus
Imaging demiwater, omdat dat geen mineraalresten achterlaat. ‘Het water is een
essentiële grondstof voor de processen in onze fabriek’, vertelt Leo Biemans, facility
en equipment manager bij Argus Imaging. ‘Zou de toevoer stoppen, dan liggen we
stil.’

‘Gedemineraliseerd
water voor de industrie’
Directe actie
Argus Imaging betrekt het water van Evilim, de waterleverancier op het bedrijvenpark Molenberg. ‘Wij liften daarop mee. Het zou onzin zijn een eigen bedrijf in te
schakelen, zeker omdat we heel tevreden zijn met Evilim’, aldus Biemans. ‘Evilim
investeerde vorig jaar in een nieuwe installatie, waarbij het demiwater wordt bereid
via omgekeerde osmose. We kunnen meten dat de waterkwaliteit daardoor verder is
toegenomen. Voorheen stond hier nog een installatie van wel dertig jaar oud.
Die leverde weliswaar demiwater van goede kwaliteit, maar het systeem vertoonde
nukken. Een of twee keer per jaar zaten we zonder demiwater. Dat is nu opgelost.’
Biemans is dan ook blij met de nieuwe installatie. ‘Er waren natuurlijk wat aanloopproblemen, maar die zijn door Evilim goed opgelost. Evilim luistert goed naar de
klant en komt direct in actie als er iets is.’
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WML denkt samen met de waterschappen en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) mee aan het creëren van een zo
gesloten mogelijk watersysteem in de Wijk van Morgen. Hoe
organiseer je de watervoorziening en afvalwaterzuivering in
een wijk zodanig dat het milieu en de omgeving minimaal
worden belast?

Ronald Rovers
projectleider

De Wijk van Morgen is een project op bedrijventerrein Avantis in Heerlen/
Aken waarin de Hogeschool Zuyd samen met onderzoeksinstellingen, ondernemers en overheden zoekt naar innovatieve manieren om een duurzaam
gebouwde omgeving te maken. Dat gebeurt onder meer door de ontwikkeling van vier gebouwen waarin de nieuwste technieken worden toegepast.
‘De Wijk van Morgen richtte zich aanvankelijk op het terugdringen van het
energieverbruik’, vertelt projectleider Ronald Rovers. ‘Daarna werd ook het
verminderen van de milieubelasting door materiaalgebruik een belangrijk
doel. Inmiddels kijken we samen met de waterpartijen naar hoe we de waterketen op gebiedsniveau zodanig kunnen inrichten en beheren dat het milieu
minimaal wordt belast.’
Gebruik regenwater
Volgens Rovers is het terugdringen van het waterverbruik niet zo’n belangrijk thema in Nederland. ‘Er valt hier genoeg regen, van een watertekort zal
niet snel sprake zijn. In het gebouw dat nu klaar is, hebben we desondanks
toch waterbesparende maatregelen genomen. Aanvankelijk hadden we ook
gekozen voor no mix toiletten waarin geel (urine) en zwart (ontlasting) water
gescheiden worden opgevangen, om het beter te kunnen verwerken. Inmiddels is duidelijk dat je dan twee infrastructuren nodig hebt en dat brengt
weer een hogere energie- en materiaalbelasting met zich mee. Dat is dus
geen ideale manier om met bronnen om te gaan.’
Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen hebben inmiddels andere
mogelijkheden verkend. Die vormen de basis voor de gesprekken met de
waterpartijen. ‘Uitgangspunt is dat het water de wijk net zo schoon moet
verlaten als het er in kwam. Om dat te bereiken, is het slim zo veel mogelijk
regenwater toe te passen. Want dat is dan ook de kwaliteit die de wijk uit
kan. Bovendien beperk je zo het energie- en materiaalverbruik in de drinkwatervoorziening. Daarnaast zou ook de zuivering in de wijk zelf moeten
plaatsvinden. In de Wijk van Morgen demonstreren we hoe dat kan. Volgende
stap is dan om de juiste schaalgrootte te vinden. Bij hoeveel woningen wordt
zo’n gesloten watersysteem in de wijk efficiënt en rendabel? Met vier gebouwen
red je het natuurlijk niet.’
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‘De wijk
van morgen:
watersysteem op
wijkniveau’
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Behoud goede
infrastructuur
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Wiel Gielen, monteur:
‘Goed onderhoud en het tijdig vervangen van
leidingen kan veel schade voorkomen. Ik heb
meegemaakt dat een buis over een paar meter

‘De saneringsbult van WML’
Een groot deel van het leidingnetwerk van WML is
binnen afzienbare tijd aan vervanging toe. Hoe gaat
het bedrijf daarmee om?

openscheurde. Er kwam zoveel water uit dat
het bovenliggende zand wegspoelde en ook de
gasleiding kapot ging. Daar stroomde vervolgens
water in. De gasmonteurs waren dagen bezig

‘Een leiding vervangen is gecompliceerd’
Het vervangen van leidingen vraagt om een goede
voorbereiding. Zo maar een schop in de grond steken,
is tegenwoordig onmogelijk.

om bij alle mensen in de buurt die geen gas
hadden de gasleiding te controleren en het
water eruit te zuigen. Ook is het soms verstandig
om leidingen te vervangen als een straat wordt
aangepakt of de rioolbuizen of gasleidingen
worden vervangen. Doen we dat niet en zijn onze
buizen al redelijk verouderd, dan kunnen ze door

‘Zonder geografische data geen goede besluiten‘
Nauwkeurige geografische data zijn onmisbaar voor een
efficiënt beheer van de infrastructuur van WML. Een
kijkje in de keuken van de afdeling Geodatabeheer.

de grondwerkzaamheden verder verslechteren.
Dan loop je kans dat ze binnen een paar jaar gaan
lekken en de straat opnieuw open moet. Dat is voor
de bewoners natuurlijk heel vervelend.’
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‘Op zoek naar het optimum tussen kosten, risico’s en
prestaties‘
Door middel van assetmanagement proberen Enexis
en WML hun saneringsbult zo efficiënt mogelijk aan te
pakken. De netbeheerders werken daarbij steeds vaker
samen.
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‘De saneringsbult
van WML’

WML staat, zoals vrijwel alle netbeheerders, aan de
vooravond van een saneringsbult. Het grootste deel van
het leidingnetwerk is aangelegd in de jaren vijftig en zestig.
Met een leeftijd van ruim vijftig jaar zijn deze leidingen zo
onderhand aan vervanging toe. Een kostbare operatie die
WML op een zorgvuldige manier aanpakt.

WML hanteert een puntensysteem om te bepalen wanneer een leiding aan
vervanging toe is. Een leiding krijgt punten aan de hand van de leeftijd,
het aantal en soort lekkages, de geconstateerde slijtage, de ligging (hoeveel
klanten hebben last van een lekkage en hoeveel schade treedt dan op?),
het materiaal en de grondsoort. Bij een zoveelste storing kan het aantal
punten de kritische grens overschrijden en volgt vervanging. Maar er
kunnen redenen zijn om hier van af te wijken, vertelt Jo Meerts, een van de
teamleiders distributie (= netbeheerder) van WML. ‘We hebben een afspraak
met de gemeente en andere nutsbedrijven om de overlast voor de klant zo
klein mogelijk te houden. Gaat een gemeente een straat reconstrueren of
gaat Enexis haar leidingen vervangen, dan kan dat voor WML aanleiding zijn
mee te liften en de eigen leidingen te vervangen. Dan wordt de sanering een
paar jaar vervroegd om kosten te besparen en de overlast te minimaliseren.’
Grote consequenties
Na de ‘aanlegbult’ van leidingen in de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw staat WML nu onherroepelijk voor een ‘saneringsbult’. Henk Vogelaar
van de afdeling Onderzoek schat dat de komende twintig à dertig jaar ongeveer een derde van de leidingen vervangen moet worden. ‘Dan praten we
over 2.500 tot 3.000 kilometer. Momenteel (2011) saneren we 60 kilometer op
jaarbasis. Om de bult op te vangen, moeten we binnen een tijdsbestek van
minimaal 6 jaar (2017) uitkomen op circa 100 kilometer.’
Een dergelijke operatie heeft grote financiële en organisatorische consequenties. WML reserveert al enige jaren middelen om de saneringen straks
uit eigen zak te kunnen betalen. Henk: ‘En we sluiten met aannemers nu al
raamcontracten waarin tegen een vaste eenheidsprijs een stijging van het
volume is opgenomen. Dat maakt het voor hen mogelijk het noodzakelijke
extra personeel aan te trekken.’
De saneringsbult biedt ook kansen, besluit Henk. ‘Er kan vaker grootschaliger
worden gesaneerd, op wijkniveau, samen met de gemeente en Enexis. Zo
ontstaat de mogelijkheid meer over te stappen naar vertakte netwerken met
kleinere diameters. Dat is goedkoper en bij een afname van het waterverbruik bovendien beter voor de waterkwaliteit.’
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Jo Meerts
teamleider distributie

‘De saneringsbult van
WML’
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‘Een leiding vervangen is
gecompliceerd’
Wiel Gielen
monteur

Jo Meerts
teamleider distributie
WML staat voor een ‘saneringsbult’.
Een toepasselijke beleidsmatige term waar een
wereld van spitten in de grond achter schuil gaat.
Hoe werkt dat in de praktijk, het vervangen van
een hoofdleiding? Om te beginnen vergt het veel
voorbereidingen, vertelt Eric Helmer, projectleider
in de regio Midden. ‘WML heeft vorig jaar zo’n zestig kilometer leiding vervangen, in 2012 is dat
zeventig. De drie regio’s doen daarvan elk eenderde deel. Het zijn onze netbeheerders die bepalen
welke leidingen moeten worden gesaneerd. Aan ons de opdracht dat uit te voeren.’

Eric Helmer
projectleider

Steeds voller
Elke sanering begint met een zogenaamde ‘klic-melding’ bij het kadaster, waarna de informatie
beschikbaar komt over de andere leidingen die ter plekke in de grond liggen. ‘Dan blijkt al meteen
dat de ondergrond steeds voller wordt’, aldus Eric. ‘Elke netbeheerder legt de leidingen normaal
gesproken onder het trottoir. Dan praat je inmiddels over de kabels dan wel leidingen van KPN,
Ziggo, Enexis en WML. Als daar in de toekomst nog de glasvezelnetten bij komen, wordt het nog
voller.’
Na de zogenaamde klic-melding gaat de opzichter de situatie ter plekke bekijken, om te zien of
er onvermoede obstakels liggen. Als op basis daarvan het tracé van de nieuwe leiding is bepaald,
laat WML de bodem onderzoeken op eventuele verontreinigingen. ‘Werken in vervuilde grond
is dermate kostbaar dat we soms moeten besluiten het tracé te verleggen. Ligt dat tracé vast,
dan wordt onderzocht welke vergunningen nodig zijn en bieden we ons plan aan de andere
netbeheerders aan. WML werkt bij saneringen steeds vaker samen met Enexis, zodat de sleuf maar
één keer open hoeft.’
Meer schuiven
Eric vertelt dat WML zoekt naar nieuwe, snellere en goedkopere manieren van saneren, om de
stijgende kosten daarvan te beheersen. ‘Het aantal kilometers dat we jaarlijks moeten vervangen,
zal in de toekomst omhoog gaan. Ons werk wordt daardoor overigens in een bepaald opzicht
wel iets gemakkelijker. Met een grotere werkvoorraad kun je namelijk sneller schuiven als een
specifieke sanering door onvoorziene omstandigheden vertraging oploopt. Gezien de toenemende
complexiteit in de bodem kan dat snel gebeuren. Je kunt tegenwoordig nergens meer zo maar de
schop in de grond steken.’
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Geografische data zijn onmisbaar voor het zo efficiënt mogelijk
beheren van het leidingnetwerk van WML. Ze komen in
een steeds grotere nauwkeurigheid beschikbaar in steeds
meer toepassingen. Een ontdekkingsreis door de digitale
kaartenwereld van WML, samen met Else van Schaijk en Theo
Konings van de afdeling Geodatabeheer.

Theo Konings
afdeling
Geodatabeheer

Gebogen over een kaart van Limburg laten Else en Theo zien waarom hun
werk belangrijk is voor WML. We zien het waterleidingnetwerk, met daarbij
informatie over het materiaal van de leidingen, de leeftijd en het aantal
lekkages. ‘Soortgelijke kaarten zijn ook te maken met andere data. Onze
afdeling weet waar in de grond welke leiding ligt en welke kenmerken
die heeft. Ook beschikken we over data uit andere bronnen, bijvoorbeeld
over de bodemgesteldheid. Dat is relevant omdat de bodem invloed heeft
op leidingen door bijvoorbeeld de zettingsgevoeligheid of zuurgraad. Op
aanvraag van de regio’s of de afdeling Onderzoek kunnen wij bijna elke
gewenste informatie over het leidingnetwerk leveren, weergegeven op kaart
of in de computer. Bijvoorbeeld een kaart waaruit blijkt welke leidingen bij
een strikte toepassing van de saneringscriteria in aanmerking komen voor
sanering. Daar kun je bijvoorbeeld de kaart met de bodemsoorten onder
leggen, of de saneringsplannen van andere netbeheerders zoals Enexis.
Dat maakt het mogelijk de toekomstige sanering van leidingen zo efficiënt
mogelijk te plannen.’

‘Zonder
geografische data geen
goede besluiten’

Steeds nauwkeuriger
De geodata zijn ook onmisbaar bij de uitvoering van werkzaamheden. Geodatabeheer levert de informatie die beschikbaar komt als
aannemers bij het kadaster een Klic-melding doen om te zien waar in de ondergrond leidingen liggen. De afdeling maakt ook maandelijks
een update om deze ter beschikking te stellen aan de rest van de organisatie. De informatie wordt zo steeds vollediger, aldus Else en Theo.
‘Onze eigen monteurs en andere netbeheerders geven ons door wanneer leidingen in het veld anders liggen dan ze in het systeem zitten.
Zeker bij oude leidingen is dat regelmatig het geval. Door het gebruik van GPS kan er tegenwoordig nauwkeuriger worden gemeten dan
vroeger.’
Er komen niet alleen meer data beschikbaar, ze worden dus ook steeds accurater. Een noodzakelijke ontwikkeling omdat de druk op de
ondergrond steeds groter wordt. Daarnaast neemt de samenwerking met andere partijen toe, besluiten Else en Theo. ‘We bekijken nu of
ook de overheden tijdig hun geografische informatie aanleveren over bijvoorbeeld reconstructies van wegen. Door die over onze eigen
infrastructuur heen te leggen, nemen de mogelijkheden toe om samen op te trekken en de maatschappelijke kosten en overlast voor de
burger te beperken.’
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Henk Dircks
netdeelmanager
Enexis

WML heeft in 2011 de eerste stappen gezet op weg naar een
professioneler ‘assetmanagement’. Hierbij wordt gezocht
naar het optimum tussen kostenverlaging, risicobeheersing en
prestatieverhoging. Netbeheerder Enexis startte al eerder met
het professionaliseren van het assetmanagement. Eén van de
uitkomsten is dat vaker wordt samengewerkt met WML en/of
gemeenten.

Assetmanagement is onder meer belangrijk voor de sanering van leidingen. WML hanteert daarvoor nu een
puntensysteem. Criteria als leeftijd, materiaal en aantal lekkages bepalen het moment waarop een leiding wordt
vervangen. ‘In de toekomst komt een grote saneringsbehoefte op ons af, de saneringsbult’, zegt hoofd onderzoek
Rob Beckers. ‘Via assetmanagement nemen we in de afweging meer factoren mee, zodat we de bult kunnen
afvlakken. Doel is in de saneringsbeslissingen een optimum te zoeken tussen kosten, risico’s en prestaties. Er kunnen
allerlei redenen zijn om van het puntensysteem af te wijken. Een leiding vervangen terwijl andere leidingen in de
buurt over twee jaar aan de beurt zijn, is niet verstandig. Het is efficiënter om bijvoorbeeld leidingen in een gebied
tegelijkertijd te vervangen. Extra voordeel is dat je dan op vertakte netwerken kunt overstappen. Dat is goedkoper
en beter voor de waterkwaliteit.’
Belangrijkste partner
Netbeheerder Enexis, verantwoordelijk voor de elektriciteit- en gasleidingen van 2,6 miljoen klanten, werkt al langer
met een gecertificeerd Asset Managementsysteem. Hierin worden alle risico’s die negatief kunnen uitwerken op de
relevante bedrijfswaarden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Dit vormt dan de basis voor concrete maatregelen
zoals vervangingen, uitbreidingen en onderhoud van de netwerken.
Henk Dircks, netdeelmanager van de afdeling Asset Management van Enexis, vertelt dat ook deze netbeheerder te
maken krijgt met een saneringsbult. ‘Daarop anticiperen wij door preventief te vervangen. Met het risicogebaseerde
Asset Management hebben wij voor elke individuele kabel of leiding een schuifvenster van tien jaar bepaald
waarbinnen deze vervangen kan worden. Dat biedt veel meer ruimte om saneringen te combineren met de
vervangingsplannen van andere infrabeheerders zoals gemeenten en WML. Op die manier beperken we samen de
maatschappelijke kosten en overlast voor de bewoners. Tegelijkertijd handhaven wij het huidige hoge veiligheids- en
kwaliteitsniveau en spreiden we de behoefte aan schaarse aannemerscapaciteit.’
Dircks geeft aan dat de onderlinge afstemming van de plannen niet eenvoudig is, onder meer door de diversiteit in
geografische informatiedragers. ‘De samenwerking wordt echter steeds professioneler en beter. Het is niet voor niets
dat wij WML als onze belangrijkste partner beschouwen.’
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‘Op zoek naar
het optimum
tussen kosten, risico’s
en prestaties’
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Techniek en
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Ron Burhenne, operator-C regio Noord:
‘Waarom zou je iets met de hand doen als het ook
automatisch kan? Alleen worden de installaties van

‘Procesautomatisering ligt op koers’
WML werkt hard aan de vernieuwing van haar
procesautomatisering. Vanaf 2013 kunnen alle locaties
op afstand met hetzelfde systeem worden bediend.

WML nu nog door te veel verschillende systemen
aangestuurd. Als straks de procesautomatisering is
doorgevoerd, worden alle installaties op dezelfde
manier bestuurd, op afstand vanuit één systeem.
Voor mensen die storingsdienst draaien, is dat een
grote vooruitgang. Goede automatisering komt de

‘Omgaan met pieken in het waterverbruik’
WML gebruikt voorspellingsmodellen om zo efficiënt
mogelijk te reageren op pieken en dalen in het
waterverbruik. Nu nog de rust in voetbalwedstrijden.

kwaliteit en kwantiteit van de drinkwatervoorziening
ten goede. Zo blijf je ook aantrekkelijk als werkgever.
De huidige wat oudere generatie operators wordt
straks opgevolgd door een jongere generatie. Deze
is nog meer gewend alles met de computer te doen.’

‘Klant kiest nieuwe website‘
WML is in 2011 gestart met de bouw van een
nieuwe website. De klant doet mee, om de site zo
klantvriendelijk mogelijk te maken.

‘WML krijgt extern datacentrum‘
In 2012 opent WML een extern datacentrum, waar
alle bedrijfskritische systemen draaien. Het bedrijf
is daardoor veel beter bestand tegen storingen en
calamiteiten.

‘Monteurs beter af door WML X&Y-applicatie‘
WML introduceerde in 2011 een veel gebruikersvriendelijker systeem van digitale kaarten van
het leidingnetwerk. Voor monteurs een duidelijke
vooruitgang.
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WML heeft in 2011 hard doorgewerkt aan de standaardisering
en vernieuwing van de procesautomatisering, die volgens
plan wordt uitgerold vanaf voorjaar 2013. Doel is dat in 2016
alle productie- en distributielocaties van WML op hetzelfde
systeem draaien. Dat maakt het onder andere mogelijk ze
op afstand te bedienen en te bewaken. Een mega-operatie
die de betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid van de
drinkwaterlevering op lange termijn waarborgt.

De nieuwe procesautomatisering maakt een eind aan de wildgroei
aan besturings- en communicatiesystemen bij WML, vertelt Philip
Stollman, adviseur en engineer Proces Automatisering. ‘In het verleden
regelden de operators de installaties op de diverse locaties mechanisch
en elektrotechnisch. Op een bepaald moment is dit geautomatiseerd,
maar op haast iedere locatie werd eigen applicatiesoftware toegepast.
Daardoor is een samengevoegd geheel ontstaan van deels verouderde
soft- en hardwaresystemen die via diverse systemen en -protocollen met
elkaar communiceren. Dat is niet meer van deze tijd. WML streeft naar
Operational Excellence, met als belangrijke pijlers kostenbeheersing,
leveringsbetrouwbaarheid en gebruiksgemak. De vernieuwing van de
procesautomatisering past daar naadloos in.’
Centrale wacht
In de toekomst worden alle productie- en distributielocaties van WML met
hetzelfde systeem en op dezelfde manier aangestuurd. Daarnaast wordt
de manier van communiceren gestandaardiseerd. De procesautomatisering
wordt zodanig ingericht dat alle locaties op afstand kunnen worden bediend.
‘Nu is het al snel zo dat de operator bij een storing naar de locatie toe moet
om te kijken wat er aan de hand is’, aldus Philip. ‘Dat kost tijd, energie en
geld. Straks krijgen we één centrale locatie van waaruit alle installaties
worden bewaakt en bediend. Zo’n centrale wacht hebben we nu ook in de
watertoren van Schimmert, maar dat is toch meer een doorgeefluik van
storingen. Centrale bediening is daar nauwelijks mogelijk. Door voor heel
WML een wide area network te maken, kan dat straks wel. De operators
die wachtdienst hebben, kunnen dan zelfs vanuit thuis snel een storing
verhelpen en de installaties bedienen.’
Gebruiksgemak
Bij de ontwikkeling van de procesautomatisering zijn van iedere regio van
WML twee operators betrokken. Volgens Philip heeft dat het draagvlak voor
de vernieuwing vergroot. ‘De operators zien dat het gebruiksgemak enorm
toeneemt. Ook de veiligheid en beheersbaarheid van de installaties worden
groter. Als de mensen van de storingsdienst nu ergens een probleem in
de procesautomatisering moeten oplossen, zien ze door de wildgroei aan
systemen al snel door de bomen het bos niet meer.’
68

Philip Stollman
adviseur en engineer
Proces Automatisering

‘Proces automatisering
ligt op koers’
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Martijn Bakker
advies- en
ingenieursbureau
DHV

In de rust van een voetbalwedstrijd van het
Nederlands elftal kan het waterverbruik in
een stad als Venlo zo maar stijgen van 800
naar 1300 m³. Hoe zorg je er voor dat op
zulke piekmomenten altijd genoeg water
wordt geleverd? De oplossing komt van
voorspellingsmodellen.

Optimale Productie door Intelligente Regeling, kortweg OPIR. Met dat model wordt overal in Nederland, van
de grootste stad tot het kleinste dorp, het waterverbruik voorspeld. OPIR bestaat al zo’n vijftien jaar en werd
gemaakt door advies- en ingenieursbureau DHV. Martijn Bakker van DHV legt uit hoe het werkt: ‘OPIR is een
zelflerend model. Het voorspelt hoe het waterverbruik zich gedurende een dag ontwikkelt. Dat doet het op basis
van de historie. Het verloop van het verbruik gedurende bijvoorbeeld zeven opeenvolgende maandagen is de
basis voor de prognose van de volgende maandag. Dat gebeurt volledig automatisch. Wat nog handmatig moet
worden ingevoerd, zijn de afwijkingen. Op feestdagen zoals Tweede Paasdag verloopt het verbruik als op een
willekeurige zondag. Mensen staan later op en douchen later. Verder is het totale verbruik dan lager omdat veel
bedrijven en kantoren dicht zijn.’
Vlakkere productie
Door het gebruik van OPIR verloopt het proces van waterlevering bij WML aanzienlijk efficiënter dan voorheen,
vertelt operator-C Ron Burhenne. ‘Ook vroeger was er een automatische regeling. Als de kelders, waarin het
water wordt opgeslagen voor ‘t het net wordt ingepompt, te leeg werden, werd de productie opgevoerd. Werden
de kelders te vol, dan gebeurde het omgekeerde. Zo ontstonden grote fluctuaties in de productie. Met OPIR
wordt een veel vlakkere productie mogelijk. Dat is beter voor de kwaliteit van het water en zorgt voor een lager
energieverbruik.’
OPIR is zodanig ingericht dat het ook snel kan reageren op een langzaam stijgend verbruik in de zomer,
als gedurende een hete periode mensen vaker de tuin sproeien, zich vaker douchen en later naar bed gaan.
Alleen die voetbalwedstrijden nog. ‘Ook die moeten we handmatig invoeren’, besluit Ron. ‘Zodra wij weten of
Nederland verder komt in het EK voetbal, kunnen we het model daarop aanpassen.’

‘Omgaan
met pieken in het
waterverbruik’
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Bij de vernieuwing van haar website geeft WML
de klant een zwaarwegende stem. WML hield
in 2011 een enquête onder vierduizend klanten
om te horen wat zij van haar site verwachten.
In het voorjaar van 2012 volgt een nieuwe
enquête waarbij de klant kan kiezen tussen
drie ontwerpen. Allemaal bedoeld om een zo
klantvriendelijk mogelijke site te ontwerpen.

Aanleiding voor de nieuwe website is dat de oude site niet meer
voldoet, vertelt projectleider Edwin Heusschen van WML Online.
‘Hij is niet meer van deze tijd en moeilijk te beheren. Ook werkt hij
niet op alle internetbrowsers en op moderne tablet-computers.’

Edwin Heusschen
Sr. applicatiebeheerder

Uit een enquête bleek dat de meeste WML-klanten die de site
bezoeken, geen behoefte hebben om te chatten met de klantenservice
of te worden teruggebeld, aldus Edwin. ‘Zij willen zo snel mogelijk
een antwoord op een vraag. In de nieuwe site is dat na drie klikken
mogelijk. Nu moet je daarvoor soms zes pagina’s doorbladeren.
Vooruitlopend op de nieuwe site hebben we al de formulieren
gewijzigd. Ook daarvoor gold: hoe eenvoudiger en hoe sneller op
te halen, hoe beter. Terwijl andere bedrijven vaak hun best doen
bezoekers zo lang mogelijk op hun website te houden, doen wij dus
het omgekeerde.’
De nieuwe site heeft ook als voordeel dat de gegevens die de klant
online invult, automatisch worden verwerkt in de systemen van
WML. Nu moeten medewerkers van de klantenservice deze gegevens
nog handmatig invoeren. ‘Klanten zullen straks via de site meer zelf
kunnen regelen, op de tijdstippen dat het hen schikt’, aldus Edwin.
‘Dat maakt de nieuwe website bijdetijdser en klantgerichter.’ De
nieuwe website gaat op 1 augustus 2012 live online.
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‘Klant kiest
nieuwe website’
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‘WML krijgt extern
datacentrum’
WML heeft in 2011 hard gewerkt aan de
inrichting van een extern datacentrum. Doel
is beter beschermd te zijn tegen calamiteiten
zoals brand of overstromingen. Alle bedrijfskritische systemen en data zijn nu ondergebracht in een streng beveiligd datacentrum.

De behoefte aan het datacentrum werd ingegeven door het feit dat WML geen adequate
uitwijkoplossing had in het geval van een serieuze verstoring van de apparatuur of een
calamiteit in het hoofdkantoor. Bedrijfskritische informatiesystemen zoals SAP zouden
dan stil kunnen vallen, een onacceptabele situatie, vond WML. ‘Er moest dus een
oplossing komen waardoor WML na een calamiteit de dienstverlening in korte tijd kan
herstellen, zodat de klant zo min mogelijk hinder ondervindt’, vertelt projectmanager
Jerry Sordam.

Jerry Sordam
projectmanager

74

Maximaal gedekt
WML heeft sinds 1 maart 2012 haar primaire informatiesystemen ondergebracht in een
extern datacentrum. Mocht dit worden getroffen door een grote calamiteit, dan is WML
in staat met de systemen uit te wijken naar het hoofdkantoor, waar ze na maximaal
acht uur weer in bedrijf zijn. ‘We kunnen onze systemen dus op twee plekken draaien’,
aldus Jerry. ‘Daardoor zijn we maximaal beveiligd. Het ICT-landschap is verder
zodanig ingericht dat de data overdag meerdere malen worden veiliggesteld. In het
allerslechtste geval zijn we maximaal de data van het laatste uur vóór de calamiteit
kwijt. Minder had ook gekund, maar dan was de beveiliging onbetaalbaar geworden.
De vraag was voor ons steeds hoe we een zo hoog mogelijke veiligheid konden bereiken
tegen betaalbare kosten. Het moet namelijk wel verantwoord blijven.’

75

‘Monteurs
beter af door WML X&Y-applicatie’
Andy Zander
applicatiebeheerder

WML sloot in 2011 het project GeoTRANSversum af. Per 1 oktober werkt het bedrijf met een veel
gebruiksvriendelijker systeem van digitale kaarten van het leidingnetwerk. Een monteur die
een storing moet verhelpen, krijgt nu ter plekke op zijn laptop snel toegang tot alle relevante
leidinggegevens. Ook zegt het systeem welke afsluiters dicht moeten worden gezet en welke
klanten daar eventueel last van hebben. Mocht de situatie ter plekke anders zijn dan in het
systeem staat, dan kan de monteur dat eenvoudig, met een digitale punaise met post-it, op zijn
laptop invoeren. Ook kan hij na het voltooien van de klus met één druk op de knop aangeven
welke afsluiter dicht moet blijven om in de gerepareerde leiding een watermonster te nemen.
Applicatiebeheerder Andy Zander van WML legt uit wat de voor WML aangepaste X&Y-applicatie
in de praktijk voor voordelen biedt. ‘Monteurs zien bij het verhelpen van een storing nu
meteen of er in de buurt misschien nog afsluiters dicht staan, na een andere reparatie of andere
werkzaamheden. Weten ze dat niet, dan kunnen ze met het dichtzetten van weer een afsluiter
misschien een hele buurt zonder water zetten. En doordat ze nu heel laagdrempelig afwijkingen
kunnen doorgeven, kan de back office de digitale leidinginformatie makkelijk kwalitatief
verbeteren. Van die verbeteringen profiteert iedereen in de organisatie, maar ook de klant. Het
risico dat een monteur door verouderde informatie bij een storing op een verkeerde plek in de
tuin gaat graven, is straks nihil.’
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Financiën
2011
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Financiële positie

‘In control’ zijn

Hoe is het WML vergaan in 2011? Hard gewerkt aan de toekomst, lazen we in
het voorafgaande verslag. Op weg naar meer focus om de organisatie weer in
volledige cadans te krijgen, vertelde directeur Ria Doedel. In het interview aan
het begin van het verslag noemde zij WML een robuust bedrijf dat er financieel
heel solide voor staat. Dat is terug te zien in de jaarrekening. WML boekte in
2011 een positief resultaat van iets meer dan vier miljoen euro. Dit werd voor
een belangrijk deel veroorzaakt door de stijging van het particuliere vastrechttarief met € 11,30 per jaar. Een stijging die geenszins is ingegeven door
de wens alleen maar winst te boeken. Met de verhoging van het vastrecht
anticiperen we op een toekomst waarin door de krimp van de bevolking het
waterverbruik mogelijk afneemt, terwijl de vaste kosten van het leidingnet even
hoog blijven. Een verhoging van onze inkomsten is ook nodig om een financiële buffer te creëren voor de naderende ‘saneringsbult’, die in dit verslag al op
meerdere plaatsen aan de orde kwam. WML moet in de nabije toekomst een
groot deel van het leidingnet vervangen. Dat willen we deels uit eigen middelen financieren. Het resultaat van vier miljoen euro wordt, mede voor dit doel,
dan ook toegevoegd aan de algemene reserve.

Zoals ieder zichzelf respecterend bedrijf wil ook WML zo optimaal mogelijk ‘in control’ zijn. Risicomanagement en audits zijn daarom een regulier
onderdeel van onze cyclus van planning & control. We ontwikkelden daarvoor al eerder instrumenten en legden processen en procedures vast, maar
deze zijn in 2011 verder doorontwikkeld. De grootste verbeteringen zijn nog
te bereiken in het naleven van de interne regelgeving. Anders gezegd: de
maatregelen en procedures zijn in grote lijnen klaar, maar de werking kan
nog beter. We gaan daar in 2012 hard aan werken. Onze Kwaliteitscontroleplannen spelen daarin een grote rol. Dit brede risicobeheersingsinstrument gaan we periodiek inzetten als toetsingskader voor het ‘beheerst en
gecontroleerd’ functioneren van onze organisatie.

Onze gezonde financiële positie blijkt ook uit de solvabiliteit. Die was eind
2011 met 27,8% hoger dan de 27,1% een jaar eerder. De stijging is te danken
aan het positieve resultaat en een positieve kasstroom waardoor WML enkele
leningen kon aflossen. Onze omzet van 120,8 miljoen euro was in 2011 ruim 7,9
miljoen euro hoger dan in 2010, een toename van 7%. De kosten stegen met
3,8 miljoen naar 116,6 miljoen (+ 3,4%). Ook in de ontwikkeling van de kosten
valt af te lezen dat WML voorsorteert op de toekomst:
• na correctie van de voorzieningen voor de bijna afgeronde reorganisatie
laten de autonome personeelskosten een dalende lijn zien. Ultimo 2011
bedroeg het aantal fte’s bij WML 401,9 tegen 421,0 een jaar eerder;
• we schreven ruim twee miljoen euro meer af dan in 2010, waarvan 1,4
miljoen met betrekking tot software. Het is een gevolg van de invoering in
2010 van het toekomstbestendige bedrijfsmiddelensysteem SAP;
• in deze economisch somberder tijden past het om soberder met onze
middelen om te gaan. Dit uitte zich in 2011 onder meer in een forse afname
met ruim 1,3 miljoen euro van de kosten van de inhuur van uitzendkrachten
en adviesbureaus.
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Governance
WML hanteert sinds 2005 de Nederlandse Corporate Governance Code.
Deze vormt de basis voor het functioneren van de Raad van Commissarissen, die uit acht personen bestaat. De Raad heeft zich in 2011, in nauwe
samenwerking met de directie, onder meer gebogen over de opvolging
van de resultaten van het WML-medewerkertevredenheidonderzoek van
eind 2010. Andere belangrijke gespreksonderwerpen waren onder meer de
actualisatie van het bezoldigingsbeleid van het statutair bestuur, de procesautomatisering en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Over de genoemde opvolging van het medewerkertevredenheidonderzoek
is de Ondernemingsraad (OR) van WML overwegend positief. De directie
schreef, in samenspraak met de OR, een plan van aanpak om de knelpunten op te lossen. Dat heeft zeker tot verbeteringen geleid, al worden
die nog onvoldoende gevoeld op de werkvloer, aldus de OR. Voorzichtig
concludeert de OR dat het bij WML de goede kant op gaat, al is er onder
medewerkers wel behoefte aan meer rust en focus. Dit leidt overigens niet
tot een hoog ziekteverzuim onder WML’ers. Het ziekteverzuim in 2011 was
met 3,26% aanzienlijk lager dan de 4,72% een jaar eerder.
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Jaarrekening

Directieverslag

Aan de Raad van Commissarissen

Algemene informatie

Hierbij bieden we u de jaarrekening 2011 ter goedkeuring aan. Tevens treft u hierbij het jaarverslag aan.

WML voorziet in de behoefte aan water in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. WML tracht dit te
bereiken door het winnen, zuiveren, opslaan, inkopen, transporteren, distribueren en het leveren van water.

Maastricht, 27 juni 2012
H. Doedel, directeur

WML, statutair gevestigd in Maastricht, is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen in het bezit zijn van
de Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. De grootste aandeelhouder betreft de provincie Limburg met
21,8% aandelenbezit.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders
Hierbij leggen we u de door onze Raad goedgekeurde jaarrekening 2011 ter vaststelling voor. Onder de
jaarrekening verstaan de leden van onze Raad achtereenvolgens: het Directieverslag, de cijfers, de toelichting
op de enkelvoudige balans, de risicobeheersing, de corporate governance, het verslag van de Raad van
Commissarissen en het bezoldigingsbeleid.
Deze goedgekeurde jaarrekening is door de directeur en de Raad van Commissarissen ondertekend.
De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. Hun verklaring is elders opgenomen.
Wij stellen voor het resultaat ad € 4.048.000,- ten goede van de algemene reserve te brengen. Wij
adviseren u de vereiste goedkeuring aan de jaarrekening te hechten.
Maastricht, 27 juni 2012
Namens de Raad van Commissarissen
mr. R.S.M.R. Offermanns, voorzitter
Th. J.L.A. Neijnens, secretaris
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Tarieven

Resultaat

Opbrengsten

Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren én daarna een consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële huishouding met
beheersbare kapitaallasten. Hiertoe heeft in 2011 een verhoging plaatsgevonden van het particuliere vastrechttarief. De
achtergrond hierachter is vanuit meerjarenperspectief in het
verslagjaar uitgebreid afgestemd met de WML aandeelhouders
en betreft mede de verwachte demografische ontwikkelingen
en de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van het stijgende
saneringsvolume rondom het WML distributienetwerk. Er
wordt geanticipeerd op de nabije toekomstige jaren door nu “te
sparen voor later” waardoor er minder duur vreemd vermogen
hoeft te worden aangetrokken. En dat is uiteraard in het belang
van de eindklant.

Het resultaat in 2011 bedraagt ruim + € 4 miljoen. Dit is aanzienlijk hoger dan het resultaat van het vorig boekjaar. In 2010
bedroeg het resultaat + € 0,2 miljoen. Belangrijkste oorzaak
voor deze verbetering is de stijging in het particuliere vastrechttarief. Dit positief resultaat draagt bij aan het, op lange
termijn, realiseren van een gezonde financiële huishouding
met beheersbare kapitaallasten.

De totale bedrijfsopbrengsten 2011 bedragen € 120,8 miljoen en
stijgen met bijna € 7,9 miljoen in vergelijking met 2010 (+ 7%):
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Voor de zakelijke klant met een capaciteitsaansluiting bedroeg
het variabele tarief in 2011 afgerond € 0,78 per m3 exclusief
BTW en overige belastingen.

86

2011
2010
2009
Grafiek 1. De ontwikkeling van de solvabiliteit over de periode
2009-2011

2010

ongemeten verbruik
aansluitpunt
overige tarieven
huishoudelijk tarief

Overige

Alle bedragen in €

29,0

2011
2010

Diensten KLIC

20,0
Solvabiliteit in %

Consultancy en uitvoering voor derden

Controle en inspectie

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen
vermogen en het totale vermogen. In 2011 komt deze solvabiliteit uit op 27,8%. Dit is een stijging van 0,7% ten opzichte
van 2010. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door
de combinatie van een positief resultaat (+ € 4 miljoen) en
een lichte daling in het vreemd vermogen. Deze laatste is met
name het gevolg van een positieve cashflow. Hierdoor heeft
WML enkele leningen kunnen aflossen waardoor het vreemd
vermogen is gedaald.

De waternota 2011 ten opzichte van 2010 voor een Limburgs
huishouden met een gemiddeld verbruik van 105 m3 per jaar
zag er als volgt uit:

Subtotaal autonoom WML

Overige opbrengsten 2011-2010

120,0

Aansluitingen op drinkwaternet

Het particuliere vastrechttarief is in 2011 met € 11,30 gestegen,
het variabel tarief is daarentegen alleen met inflatie gecorrigeerd. Per 1 januari 2011 bedroeg het variabele autonome
drinkwatertarief afgerond € 0,82 per m3, exclusief BTW en
overige belastingen.

Solvabiliteit

Netto drinkwateromzet 2011-2010 (in miljoen €)

De interne manuren die besteed zijn aan investeringsprojecten
in 2011 liggen met afgerond € 3,8 miljoen iets lager dan de € 4
miljoen in 2010. Dit is een logisch gevolg van het lagere investeringsvolume in 2011 ten opzichte van 2010.

Grafiek 2. Een vergelijk van de netto drinkwateromzet van 2011 ten
opzichte van 2010

Grafiek 3. De overige opbrengsten van 2011 en 2010 met elkaar
vergeleken

De netto omzet uit drinkwaterlevering is in 2011 ten opzichte
van 2010 constant gebleven. De correctie voor inflatie welke
is toegepast op het variabele autonome drinkwatertarief heeft
geleid tot een stijging van € 0,6 miljoen maar deze wordt volledig teniet gedaan door een correctie van € 0,6 miljoen op de
verantwoorde afzet betreffende de voorgaande boekjaren. Deze
correctie is uitgevoerd naar aanleiding van een analyse op het
lekverlies van de afgelopen jaren. De waterafzet is in 2011,
conform verwachting, licht gedaald ten opzichte van 2010.

De overige bedrijfsopbrengsten stijgen in 2011 ten opzichte
van 2010 met € 1,2 miljoen naar € 6,1 miljoen (+ 24,6%). Dit
verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging in
de opbrengsten in de categorie ‘aansluitingen op het drinkwaternet’. Deze categorie stijgt met name als gevolg van een
aantal afgesloten projecten betreffende het wijzigen van transportleidingen. Deze specifieke projecten hebben geleid tot een
meeropbrengst van ruim € 0,6 miljoen.

De aansluitpuntopbrengsten zijn in 2011 gestegen met
€ 6,9 miljoen. De voornaamste reden voor deze stijging is de
verhoging van het particuliere aansluitpunt tarief met € 11,30.
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Kosten
De totale kosten (€ 116,6 miljoen) nemen toe met € 3,8 miljoen
(+ 3,4%) ten opzichte van boekjaar 2010.
In miljoen €
30,0

De afschrijvingskosten zijn in 2011 ruim € 2 miljoen hoger dan
in het voorgaande verslagjaar.
€ 1,4 miljoen wordt veroorzaakt door hogere software afschrijvingslasten, met name als gevolg van het in 2010 geïmplementeerde bedrijfsmiddelensysteem (SAP). Tevens heeft de in 2011
uitgevoerde schoonmaak van de bekkenoever te Waterproductiebedrijf Heel in 2011 geleid tot bijna € 0,3 miljoen hogere
afschrijvingen ten opzichte van 2010.
De rentelasten nemen ten opzichte van verslagjaar 2010 met
€ 1 miljoen toe. De gemiddelde betaalde rente in 2011 bedraagt
4,65%, dit is 0,16% punten hoger dan in 2010 als gevolg van
enerzijds een bewuste transitie van kort- naar lang vreemd
vermogen en anderzijds als gevolg van de ontwikkelingen op
de kapitaalmarkt.
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De som van de overige bedrijfslasten is in 2011 € 20,6 miljoen
tegenover een bedrag in 2010 van € 20,7 miljoen. Dit betekent
een daling van € 0,1 miljoen (- 0,5%). De belangrijkste oorzaken
van deze afname zijn:
- Een sterke daling van de kosten gerelateerd aan inhuur van
uitzendkrachten en adviesbureaus (- € 1,3 miljoen);
- In 2011 vond er een doorontwikkeling en verdere professionalisering van het WML debiteurenbeheer plaats. Desondanks
heeft er als gevolg van de algeheel verslechterde betaalmoraal een hogere dotatie plaatsgevonden inzake de voorziening dubieuze debiteuren (+ € 0,9 miljoen);
- Hogere opleidingskosten (+ € 0,2 miljoen);
- De resterende kostenstijging van € 0,1 miljoen hangt samen
met uiteenlopende overige kostensoorten.

10,0
De afgedragen milieubelasting bedraagt in 2011 € 12,8 miljoen,
een daling van € 0,1 miljoen ten opzichte van 2010 (- 1%). Dit
is het gevolg van enerzijds een stijging van het milieubelasting-tarief (+ € 0,1 miljoen) en anderzijds vanwege een lager
volume aan gewonnen water (- € 0,2 miljoen).
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Grafiek 4. De totale kosten van 2011 vergeleken met 2010
De totale personeelskosten bedragen in 2011 € 25,8 miljoen,
een stijging van € 0,4 miljoen ten opzichte van 2010 (+ 1,7%).
In 2010 is ten behoeve van de reorganisatievoorziening een
vrijval geboekt van € 2,2 miljoen. In 2011 is op basis van de
beschikbare inzichten een vrijval van € 0,8 miljoen geboekt.
Feitelijke laten de personeelskosten dus een daling zien van
€ 0,9 miljoen (de zogenaamde ‘autonome’ personeelskosten
in 2011 zijn € 26,6 miljoen, in 2010 was dit € 27,5 miljoen).
Ondanks de CAO-stijging en gestegen pensioenpremies zijn de
WML-personeelskosten dus sterk gedaald als gevolg van een
gedaalde personele bezetting (19 fte) ten opzichte van voorgaand verslagjaar.
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De kosten gerelateerd aan de inkoop van Duits water bedragen in 2011 € 4,5 miljoen hetgeen € 0,1 miljoen hoger is dan
in 2010. Het bijbehorende inkoopvolume in 2011 bedraagt 5,1
miljoen m³ oftewel gemiddeld € 0,88 per ingekochte m³ tegenover 5,1 miljoen m³ ingekocht water in 2010 met een gemiddelde prijs van € 0,87 per ingekochte m³.
De energiekosten bedragen in 2011 € 3,9 miljoen en zijn nagenoeg gelijk aan de energiekosten in 2010. Hierbij dient te worden vermeld dat het gemiddelde energie inkooptarief in 2011
hoger lag dan in 2010, echter door diverse energiebesparende
maatregelen zijn de totale WML energiekosten niet gestegen.
De energieprijzen zijn zeer volatiel en veranderen elke dag.
Gebruikmakend van de gunstige marktcondities in 2011 en ter
voorkoming van toekomstige financiële risico’s met betrekking tot energieprijzen, heeft WML voor de komende twee
jaar contractuele afspraken gemaakt betreffende de inkoop
van energie. Tevens koopt WML deze energie, in het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor 100% groen
in.

Investeringen
Het investeringsniveau van de materiële vaste activa in 2011
bedraagt € 27,5 miljoen; een afname van 23% (€ 36 miljoen in
2010). De investeringen op hoofd- en aansluitleidingen zijn in
2011 in vergelijking met 2010 gedaald. Belangrijkste oorzaak
voor deze daling is de aanhoudende malaise in de bouwsector.
Nieuwbouw wordt niet of nauwelijks gerealiseerd waardoor
investeringen ten behoeve van de aanleg van nieuwe hoofd- en
aansluitleidingen uitblijven.

Financiering
In 2011 is er € 51 miljoen aan kredieten geherfinancierd. Ook
heeft er binnen de geldende treasury kaders financiering
plaatsgevonden door middel van korte termijn kasgeldleningen. Ultimo 2011 bedraagt de vreemd vermogenspositie € 392
miljoen, dit is 72% van het totale balansvermogen. Van het
totale vreemd vermogen is 19% kortlopend en 81% langlopend
gefinancierd. Het gemiddelde rentepercentage van uitstaande
leningen is gestegen van 4,49% in 2010 naar 4,65% in 2011.

Resultaat deelneming
Waar in 2010 nog een klein positief resultaat deelneming is
gerealiseerd van € 0,1 miljoen, is in 2011 een negatief resultaat
deelneming gerealiseerd van bijna € 0,2 miljoen. Het negatieve
resultaat wordt vooral veroorzaakt door een VPB belasting over
boekjaar 2010 van ruim € 0,2 miljoen betreffende de deelneming e-Water Group. De VPB heffing heeft betrekking op de
verkoop van de projecten van e-Water Group aan de joint venture Evilim Industriewater B.V. in 2010. De hieraan gerelateerde
naheffing is in 2011 verwerkt.

Overige thema’s
In 2008 heeft een transactie met betrekking tot een grond en
onroerend goed verkoop plaatsgevonden door de vennootschap
ten bedrage van circa € 0,1 miljoen. Ter zake deze transactie bestaat ten tijde van het opmaken van de jaarrekening
onvoldoende inzicht of zij op zakelijke gronden tot stand is
gekomen. Ten einde dit vast te stellen is WML een onderzoek
gestart, welke nog steeds loopt. Weliswaar is door de Rechtbank Roermond per vonnis van 28 maart 2012 de koopovereenkomst en de leveringsakte nietig verklaard echter de tegenpartij is hier tegen in beroep gegaan. De mogelijke positieve
gevolgen voor het resultaat en de vermogenspositie van de
vennootschap, die naar aanleiding van dit onderzoek kunnen
worden vastgesteld, zijn ten tijde van het opmaken van deze
jaarrekening niet bekend en zullen (indien van toepassing) in
een volgend verslagjaar worden verantwoord.
Ten aanzien van de thema’s risicobeheersing, financiële en
niet-financiële prestatie indicatoren, personeelsaangelegenheden, algemene toekomstverwachtingen, financiële instrumenten, onderzoek en ontwikkeling en maatschappelijk
verantwoord ondernemen wordt voor nadere achtergrond- en
detailinformatie verwezen naar het WML jaarverslag 2011.

Het uitbesteed werk bedraagt € 5,6 miljoen en is bijna € 0,3
miljoen hoger dan in 2010 (+ 6,4%). Deze stijging is met name
het gevolg van een stijging in het aantal afgesloten projecten
betreffende uitgevoerde wijzigingsprojecten hoofd- en aansluitleidingen.
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Kerncijfers

Algemeen
Aantal aansluitingen
Lengte hoofdleiding in km
Eigen productie x 1000 m3
Inkoop water x 1000 m3
Waterafzet x 1000 m3
Tarief
Gemiddelde drinkwaterprijs WML (Excl. BTW en BOL) x € 1
Personeel
Aantal medewerkers in dienst ultimo (fte)
Gemiddelde leeftijd medewerkers
Verzuimpercentage
Gemiddeld aantal fte’s per 1000 aansluitingen
Financieel
Netto omzet x € 1000
Resultaat x € 1000
Investeringen in materiële vaste activa x € 1000
Kasstroom uit operationele activiteiten x € 1000
Rente x € 1000
Rentedragende schuld per aansluiting in €
Rentedekking (o.b.v. operationeel resultaat)
Rentepercentage langlopende leningen
Afschrijvingen x € 1000
- materiële vaste activa
- immateriële vaste activa
Afschrijving in % van aanschafwaarde van de materële vaste activa
Rente en afschrijving in € per aansluiting
Solvabiliteit in %
Aanschafwaarde materiële vaste activa x € 1000
Boekwaarde materiële vaste activa x € 1000
Boekwaarde in % van de aanschafwaarde
Boekwaarde per aansluiting in €
		
Vewin Benchmark
Kosten per aansluiting WML
- Belastingen
- Vermogenskosten
- Afschrijvingen
- Operationele kosten

2011

2010

2009

537.790
8.720
71.971
5.117
71.370

535.010
8.671
72.886
5.110
71.696

531.748
8.670
72.626
5.239
71.587

1,71

1,54

1,46

401,9
47,3
3,26
0,75

421,0
46,8
4,72
0,79

423,4
47,1
4,52
0,79

110.964
4.048
27.476
31.222
16.258
661
1,2
4,7
27.163
25.589
1.574
3,09
80,74
27,8
828.542
525.185
63
977

103.985
164
35.739
21.103
15.274
642
1,0
4,5
24.989
23.417
1.572
2,89
75,26
27,1
811.531
525.013
65
981

101.049
11.34035.074
19.071
14.952
634
0,2
4,6
24.699
23.125
1.574
2,96
74,57
27,8
780.013
513.597
66
966

nnb
nnb
nnb
nnb
nnb

198
24
27
47
100

194
23
2
47
122

1 Gemiddelde huishoudgrootte en verbruik per persoon zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden (TNS NIPO/Vewin/CBS). Provinciale cijfers wijken af, voor WML
is gemiddeld verbruik huishoudelijk 105 m3
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Enkelvoudige balans per 31 december 2011

Enkelvoudige balans per 31 december 2011

(vóór resultaatbestemming) / (alle tabellen x € 1.000)

Activa

Cf nummering
Toelichting
Balans en W&V

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill
1
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Hoofd- en aansluitleidingen
Watermeters
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa in uitvoering
2
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
3

Vlottende activa
Voorraden
Voorraden
Werken in uitvoering

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen
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4

5
6

7

Jaarrekening
2011

Jaarrekening
2010

-

1.574

-

1.574

98.342
70.609
286.120
5.742
28.207
36.165

95.413
65.800
287.118
4.731
31.582
40.369

525.185

525.013

7.359
362

7.982
275

7.721

8.257

532.906

534.844

1.785
310

2.506
619

2.095

3.125

11.877
518

7.137
2.593

12.395

9.730

193

96

14.683

12.951

547.589

547.795

Passiva

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Algemene reserve
Winst lopend boekjaar

Voorzieningen
Voorziening vervroegde uittreders/55+
Voorziening jubilea
Voorziening reorganisatie

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichting langlopende schulden
Kredietinstellingen
Vooruitontvangen op waterleveringen
Nog te verrekenen afrekeningen
Leveranciers en handelskredieten
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden

Cf nummering
Toelichting
Balans en W&V

Jaarrekening
2011

Jaarrekening
2010

8
9

2.269
146.084
4.048

2.269
145.920
164

152.401

148.353

1.196
2.225

109
1.265
4.347

3.421

5.721

13

316.837

304.516

13
14

38.497
3.196
4.303
815
8.296
5.021
4.672
10.130

39.118
20.173
1.237
677
8.059
5.113
3.792
11.036

74.930

89.205

547.589

547.795

10
11
12

15
16
17
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening

Enkelvoudig kasstroomoverzicht

(alle tabellen x € 1.000)

(alle tabellen x € 1.000)

Netto omzet
Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten

Cf nummering
Toelichting
Balans en W&V

Jaarrekening
2011

Jaarrekening
2010

18
19
20

110.964
3.753
6.113

103.985
4.009
4.907

Jaarrekening
2011

Jaarrekening
2010

4.048

164

26
29
10-12

27.163
623
2.300-

24.989
78
3.802-

4

721
309
4.7402.075

45980
1.3031.041-

3.323

2.397

31.222

21.103

27.4761.715
10

35.739906
1052.081253
-

25.751-

36.766-

51.000
39.30097-

90.000
33.49050.0006911-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

11.603

6.430

Netto kasstroom

17.074

9.233-

193
3.196-

96
20.173-

Totaal geldmiddelen

3.003-

20.077-

Mutatie geldmiddelen

17.074

Cf nummering
Toelichting
Balans en W&V
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Gecorrigeerd voor:
- Afschrijvingen
- Aandeel resultaat deelnemingen
- Mutaties voorzieningen

120.830

112.901

4.516
3.870
12.844
5.586
20.778
2.092
2.885
27.163
20.598

4.431
3.846
12.977
5.249
20.298
2.156
2.863
24.989
20.707

Mutatie werkkapitaal:
- Voorraden
- Werken in uitvoering
- Debiteuren
- Overige vorderingen
- Kortlopende schulden (exclusief de kortlopende
  aflossingsverplichtingen van langlopende schulden,
kasgeldleningen en kredietinstellingen)

Som der bedrijfslasten

100.332

97.516

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationeel resultaat

20.498

15.385

16.258

15.274

192-

53

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Aandelenkapitaalstortingen bij deelnemingen
Agiostorting bij deelneming
Correctie deelnemingsresultaat voorgaande jaren
Afwaardering deelneming i.v.m. duurzame waardevermindering

4.048

164

Som der bedrijfsopbrengsten
Waterinkoop
Elektrische energie
Milieubelasting
Uitbesteed werk
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

21
22
23
24
25
25
25
26
27

28

Totaal aandeel resultaat deelnemingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

29

5
6

2
2
3
3
3
3

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Opname langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden
Aflossing kasgeldleningen
Toename leningen aan deelnemingen
Overig

De geldmiddelen bestaan uit:
Liquide middelen
Kredietinstellingen
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13
13
3
9

7
14

9.23395

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2011 en de winst- en
verliesrekening over 2011
Algemene toelichting
Activiteiten
WML voorziet in de behoefte aan water in de provincie
Limburg en aangrenzende gebieden. WML tracht dit te
bereiken door het winnen, zuiveren, opslaan, inkopen,
transporteren, distribueren en het leveren van water.
WML, statutair gevestigd in Maastricht, is een naamloze
vennootschap waarvan de aandelen in het bezit zijn van de
Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. De grootste
aandeelhouder betreft de provincie Limburg met 21,8% aandelenbezit.

Grondslagen voor het opstellen van de
jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen
de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt de waardering plaats
tegen de historische kostprijs. Toelichting op posten in de
balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn
in de jaarrekening genummerd.

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering
van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle
toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle
risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een
derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting
niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het
tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden
van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele
valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro’s
is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
Vergelijkende cijfers boekjaar 2010
Om een juiste vergelijking met boekjaar 2011 te kunnen maken
zijn de vergelijkende cijfers over 2010 daar waar mogelijk
aangepast. Het betreft aanpassingen bij de overige bedrijfsopbrengsten en de overige bedrijfskosten.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de
onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van
baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode
waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen
wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,

Consolidatieoverwegingen
De financiële gegevens van groepsmaatschappijen dienen
geconsolideerd te worden indien er sprake is van overheersende zeggenschap. WML heeft alleen overheersende zeggenschap

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
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over haar 100% dochteronderneming e-Water Group. WML
heeft op grond van artikel 407 lid 1 van Titel 9 Boek 2 BW de
consolidatie van e-Water Group achterwege gelaten.
Transacties in vreemde valuta’s
WML heeft slechts in beperkte mate te maken met transacties
in vreemde valuta. Transacties luidend in vreemde valuta’s
worden in de functionele valuta omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta
luidende monetaire activa en verplichtingen worden per
balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op
die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen historische kostprijs worden
opgenomen, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende
wisselkoersen per de transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last in de winst- en
verliesrekening opgenomen.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de
hierna beschreven manier gewaardeerd.
Handels- en overige vorderingen
Handels- en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Leningen en overige financiële verplichtingen, handelsschulden en
overige te betalen posten
Leningen, overige financiële verplichtingen, handelsschulden
en overige te betalen posten worden tegen geamortiseerde
kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.
Interest afdekkingsinstrumenten
Interest afdekkingsinstrumenten worden gewaardeerd op de
kostprijs onder toepassing van kostprijs hedge accounting.
Deze instrumenten worden ingezet om langlopende leningen

met een variabele rente om te zetten naar een vaste rente en
om langlopende leningen met een variabele rente om te zetten in een vaste rente. Deze instrumenten worden ingezet uit
hoofde van het treasury beleid.
Hedge accounting wordt toegepast om te bereiken dat de in de
winst- en verliesrekening de effectieve rentelast op basis van
de ingedekte rentetarieven wordt verantwoord. Bij kostprijs
hedge accounting vindt eerste waardering plaats tegen reële
waarde. Zolang het interest afdekkingsinstrument betrekking heeft op de afdekking van het specifieke renterisico van
toekomstige rentebetalingen die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats.
Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst- en verliesrekening (rentebetaling), wordt
de met het interest afdekkingsinstrument samenhangende
winst of het met het instrument samenhangende verlies in de
winst- en verliesrekening verwerkt.
Een verlies voor het percentage groter dan omvang van het
interest afdekkingsinstrument ten opzichte van de afgedekte
positie wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde
direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Indien interest afdekkingsinstrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve
winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog
niet in de winst- en verliesrekening was verwerkt, wordt als
overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte
transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het
cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst- en verliesrekening.
De onderneming documenteert de hedgerelaties in generieke
hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van
de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van
overhedges.

Grondslagen van waardering van activa en
passiva en van bepaling van het resultaat
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreffen de goodwill die, in het
kader van de reorganisatie van de drinkwatervoorziening in
Limburg, ten behoeve van de overname van de watertak van
de Nutsbedrijven Maastricht is betaald. De immateriële vaste
activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen geschieden lineair
over de verwachte economische levensduur.
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Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties,
hoofd- en aansluitleidingen, watermeters, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste activa in uitvoering worden
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
De kostprijs van de activa die door de onderneming in eigen
beheer zijn vervaardigd, bestaat primair uit geactiveerde uren
van medewerkers.
De bijdragen die WML van derden ontvangt als vergoeding
voor de aanleg van hoofd- en aansluitleidingen worden in
mindering gebracht op de onder materiële vaste activa verantwoorde uitgaven inzake de aanleg van deze leidingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de
aanschafprijs op basis van het moment van ingebruikname
volgens de lineaire methode op basis van de economische
levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste activa
in uitvoering wordt niet afgeschreven. Investeringen in hoofden aansluitleidingen worden gezien de omvang van het aantal
projecten en het relatief stabiele investeringsniveau tweemaal
per jaar geactiveerd, te weten op 30 juni en 31 december van
het boekjaar.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de
gebruiksduur van het object verlengen.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke
en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van
de netto-vermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van
WML gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de
onderneming garant staat voor de schulden van de betreffende
deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening
wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen
ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden
verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van deze deelneming.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend (overige kapitaalbelangen), worden gewaardeerd tegen
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verkrijgingsprijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde.
De vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen worden
opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd met
bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat
de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden.
De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn,
wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige
nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de
geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen,
worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor
het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Voorraden
De voorraden bestaan uit door WML ingekochte hoofd- en
aansluitleidingen en overige artikelen die worden ingezet voor
aanleg- en onderhoud van het waterleidingnet. De voorraadartikelen worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs inclusief
bijkomende kosten op basis van de gemiddelde voortschrijdende inkoopprijs.
Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden
met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.
De werken in uitvoering worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- danwel de vervaardigingsprijs. De in rekening gebrachte
termijnen bij derden zijn in mindering genomen op de kostprijs. Op basis van de relatieve omvang van de projecten en de
gemiddelde looptijd wordt geen resultaatneming naar rato van
de voortgang verantwoord.
Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd
tegen de reële waarde, inclusief eventuele transactiekosten.
Gewoonlijk zal bij een zakelijke transactie de reële waarde van
een vorderingen gelijk zijn aan de kostprijs (nominale waarde).
Na eerste verwerking dienen vorderingen te worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een
verwachte looptijd korter dan één jaar.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de
contante waarde van die uitgaven.
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er
sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het
gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Voorziening Vervroegde uittreder/55+
De voorziening vervroegde uittreders/55+ had betrekking op
een personele regeling uit 2000/2001 om eenmalig werknemers
van 55 jaar en ouder de mogelijkheid te bieden eerder te stoppen met werken. Hiervoor waren voorzieningen opgenomen.
Ultimo 2011 waren er geen medewerkers meer die onder deze
regelingen vielen. Derhalve is de voorziening vrijgevallen.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante
waarde op basis van een discontovoet van 3% (2010: 3%)
van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De
berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, leeftijd,
verwachte salarisgroei (2,5%) en blijfkans (90%). In verband
met de gefaseerde afbouw van de jubileumregeling in verband
met recente CAO-wijzigingen, is geen rekening gehouden met
sterftekansen.
Voorziening reorganisatie
De voorziening voor reorganisatiekosten houdt verband met
de geschatte kosten van de afvloeiing van werknemers in het
kader van het sociaal plan Vento uit 2009. De voorziening heeft
een verwachte looptijd tot 2019. De voorziening is opgenomen
tegen de contante waarde onder toepassing van een discontovoet van 3,4% (2010: 3,4%). Verder is rekening gehouden met
een verwachte salarisgroei van 2% (2010: 2%). WML heeft een
Jobcentre ingericht om medewerkers te ondersteunen bij het

vinden van een nieuwe baan. Het Jobcentre stimuleert tevens
tijdelijke detacheringen van medewerkers om zodoende werkervaring op te doen. Bij het bepalen van de reorganisatievoorziening is rekening gehouden met de verwachte opbrengsten
uit detacheringen van medewerkers.
Langlopende schulden
De langlopende leningen worden tegen de geamortiseerde
kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.
Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder
het hoofd ‘Financiële instrumenten’.
Netto-omzet
De netto-omzet bestaat uit de opbrengsten uit waterleveringen aan klanten van WML gedurende het boekjaar. De waterleveringen worden verantwoord op basis van de berekende
omzet vanuit de gerealiseerde waterproductie onder aftrek van
een verwacht lek- en meetverlies van 5,5% voor ongemeten
verbruik. De betrouwbaarheid van het verwachte verlies in
verband met ongemeten verbruik wordt jaarlijks door WML
geanalyseerd.
Geactiveerde productie eigen bedrijf
De geactiveerde productie voor het eigen bedrijf heeft betrekking op toerekenbare personeelskosten aan in eigen beheer
vervaardigde ICT-bedrijfsmiddelen, waterwinnings- en distributiemiddelen, welke zijn verantwoord onder de materiële vaste
activa.
Overige opbrengsten
De omzet, kosten en resultaatneming in het kader van werken
voor derden (uitvoering voor derden leidingnet, controle en
inspectie en uitvoering voor derden overig) worden genomen
in het jaar van gereed komen.
Overige opbrengsten worden in de winst- en verliesrekening
verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van
eigendom tussen partijen zijn overgedragen.
		
Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden en periodetoerekening verwerkt in de
winst- en verliesrekening.
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2011
(alle tabellen x € 1.000)

Pensioenen
WML heeft een aantal toegezegd-pensioenregelingen. Onder
een toegezegd-pensioenregeling wordt verstaan een regeling
waarbij aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd,
waar de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.
WML is aangesloten bij Stichting Pensioenfonds APG (kortweg:
APG), het bedrijfstakpensioenfonds voor overheid en onderwijs. APG is een bedrijfstakpensioenfonds met een toegezegde
pensioenregeling, zowel voor de verplicht als voor de vrijwillig
aangesloten werkgevers. Kenmerkend voor een bedrijfstakpensioenfonds, ook voor APG, is de onderlinge solidariteit, tot
uiting komend in doorsnee premies, risicoverevening en hoge
uittree-drempels.
Premies worden geheven ongeacht de bestandskenmerken
van de huidige en voormalige werknemers van de aangesloten
werkgevers. Hun leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en gezondheid zijn niet bepalend voor de af te dragen premie. Daarvoor
zijn immers de bestandskenmerken van alle bij APG aangesloten deelnemers bepalend, zowel die van de actieven als die van
de slapers en de gepensioneerden. Ook het beleggingsbeleid
van APG is afgestemd op het totaal van de pensioenverplichtingen aan alle deelnemers.
Beleggingen en verplichtingen van APG, en daarmee overschotten en/of tekorten, zijn dan ook niet op betrouwbare wijze
toerekenbaar aan de individuele aangesloten werkgevers. Overigens kan WML geen enkel recht doen gelden op een deel van
de overschotten van APG, zoals APG richting WML geen directe
verhaalsmogelijkheden heeft ingeval van tekorten. Daartoe kan
APG slechts voor alle aangesloten werkgevers premiemaatregelen en/of voor alle deelnemers indexatiemaatregelen treffen.
Om deze reden worden door WML conform RJ 271 alinea 309
de pensioenkosten verantwoord als ware sprake van een toegezegde-bijdrage regeling. Dit betekent dat de over het boekjaar
verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.
Afschrijvingen
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden
vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte economische levensduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt
deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten
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van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij
overdracht van activa en passiva tussen de groep en de nietgeconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde
deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet
verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden
beschouwd.
De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar
zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt
in het resultaat van de groep.

Vaste activa
1 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreffen de goodwill die, in het kader van de reorganisatie van de drinkwaterbedrijven in Limburg, ten
behoeve van de overgenomen waterleidingbedrijven is betaald. Er restte nog slechts één bedrijf waarvan de goodwill niet was afgeschreven. Eind 2011 is de goodwill van dit bedrijf geheel afgeschreven.
De immateriële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Afschrijvingspercentage

Aanschaffingsprijs

Afschrijvingen

Boekwaarde

10

15.736

15.736-

-

15.736

15.736-

-

Boekwaarde
1-1-2011

Investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2011

Nutsbedrijven Maastricht

1.574

-

1.574-

-

Totaal 2011

1.574

-

1.574-

-

Totaal 2010

3.146

-

1.572-

1.574

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Nutsbedrijven Maastricht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode.

Totaal 2011

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

2 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Terreinen
Bedrijfsgebouwen
Machines en installaties
Hoofd- en aansluitleidingen
Watermeters
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Onderhanden investeringsprojecten
Totaal

Afschrijvingspercentage

Aanschaffingsprijs (a)

Afschrij
vingen

Boekwaarde
(b)

(b) in %
van (a)

0
2
5
1,25/2,5/3,33
5/6,7
10/20/25/33,3
0

17.534
115.399
118.965
473.885
9.027
57.567
36.165

34.59148.356187.7653.28529.360-

17.534
80.808
70.609
286.120
5.742
28.207
36.165

100
70
59
60
64
49
100

828.542

303.357-

525.185

63
101

Boekwaarde
1-1-2011

Stortingen

Aflossingen

Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2011

Vorderingen op gelieerde ondernemingen /
deelnemingen
Lening Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V.
Lening G.O.B. Euroservices B.V.
Lening Aqualab Zuid B.V.

10
221
44

10
87

-

10-

231
131

Totaal

275

97

-

10-

362

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:
BoekInveswaarde teringen
1-1-2011

Reclassificatie1

Afschrijvingen

Desinvesteringen

BoekDesinv.
Afschrij- waarde
ving 31-12-2011

17.442
77.971
65.800
287.118
4.731
31.582
40.369

395
1.065
1.900
4.694
1.488
2.300
15.634

106
5.653
8.216
4.211
1.652
19.838-

4092.0255264.7702.720-

2.7775.1329.9034787.299-

921
351
4.770
1
2.692
-

17.534
80.808
70.609
286.120
5.742
28.207
36.165

Totaal 2011

525.013

27.476

-

10.450-

25.589-

8.735

525.185

Totaal 2010

513.597

35.739

-

2.813-

23.417-

1.907

525.013

Terreinen
Bedrijfsgebouwen
Machines en installaties
Hoofd- en aansluitleidingen
Watermeters
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Onderhanden investeringsprojecten

1 Na gereedmelding van onderhanden investeringsprojecten vindt er de daadwerkelijke activering plaats naar de desbetreffende materiële vaste activaklassen.

Totaal financiële vaste activa

8.257

7.721

De deelneming G.O.B. Euroservices B.V. is gewaardeerd op nihil, vanwege een negatief eigen vermogen. WML staat niet garant voor
de schulden van G.O.B. Euroservices B.V. Gebruikers van AVANTIS terrein zullen exclusief door G.O.B. Euroservices B.V. worden voorzien in energie, stoom en water. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst (tot 31-12-2020) zijn de aandeelhouders van G.O.B.
Euroservices B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen welke G.O.B. Euroservices B.V. aangaat met gebruikers van AVANTIS
ten aanzien van energie- en waterleveranties, diensten aan aanleg leidingen, volgend uit de raamovereenkomst.
De verstrekte leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen hebben een onbepaalde looptijd. WML acht een voorziening voor
incourantheid van de verstrekte leningen niet noodzakelijk.

3 Financiële vaste activa
Een overzicht van het verloop van de financiële vaste activa is opgenomen in onderstaande opstelling:

De financiële vaste activa betreffen deelnemingen in de volgende maatschappijen:
Boekwaarde
1-1-2011

Boekwaarde
31-12-2011

Resultaat
2011

Deelnemingen gewaardeerd tegen
netto-vermogenswaarde
G.O.B. Euroservices B.V.
Evilim Industriewater B.V.
e-Water Group B.V.

2.114
4.902

203-

39624-

-

1.718
4.675

Totaal

7.016

203-

420-

-

6.393

Overige kapitaalbelangen
KWR
Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V.
Aqualab Zuid B.V.
Futuro B.V.

257
25
679
5

-

-

-

257
25
679
5

Totaal

966

-

-

-

966

7.982

203-

420-

-

7.359

Totaal deelnemingen
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Resultaat
voorgaande
jaren

Aandeel in kapitaal
KWR, Nieuwegein
Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V., Nieuwegein
G.O.B. Euroservices B.V., Heerlen
Aqualab Zuid B.V., Werkendam
Futuro B.V., Utrecht
Evilim Industriewater B.V., Rotterdam
e-Water Group B.V., Echt

7,0%
8,0%
10,0%
17,5%
20,0%
50,0%
100,0%
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Vaste activa

Eigen vermogen

4 Voorraden

8 Gestort en opgevraagd kapitaal

De samenstelling van de voorraden is als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 2.269.000 verdeeld in 500 aandelen van € 4.538 nominaal. Alle aandelen zijn geplaatst en volgestort.
2011

2010
9 Algemene reserve

Hoofdleidingen
Aansluitleidingen
Overige artikelen
Voorziening incourante voorraad

950
572
621
358-

1.240
801
777
312-

1.785

2.506

Stand per 1-1-2011
Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar
Overige
Stand per 31-12-2011

2011

2010

145.920
164
-

157.271
11.34011-

146.084

145.920

5 Debiteuren

Voorzieningen

De debiteuren kunnen als volgt worden uitgesplitst:

Waterdebiteuren
Overige debiteuren
Dubieuze debiteuren

2011

2010

12.701
1.678
2.502-

7.854
1.236
1.953-

11.877

7.137

10 Vervroegde uittreders/55+
In de verslagjaren 2000 en 2001 zijn regelingen getroffen voor medewerkers om, onder bepaalde voorwaarden, het bedrijf vervroegd
te verlaten. Hiervoor waren voorzieningen opgenomen. Ultimo 2011 waren er geen medewerkers meer die onder deze regelingen
vielen. Op grond hiervan is de voorziening vrijgevallen.

Stand per 1-1-2011
Onttrekkingen als gevolg van uitbetalingen aan
voormalige medewerkers
Vrijval ten gevolge van het resultaat

De debiteuren hebben een verwachte looptijd korter dan één jaar.
6 Overige vorderingen
2011

Voorziening
getroffen in 2001

Totaal

103

6

109

1093-

6-

1099-

-

-

-

2010
Stand per 31-12-2011

Vooruitbetaalde kosten
Vorderingen op gelieerde ondernemingen
Nog te ontvangen BTW
Diversen

Voorziening
getroffen in 2000

79
89
130
220

119
1.246
1.228

518

2.593

7 Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.
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11 Voorziening jubilea

Langlopende schulden

De voorziening jubilea heeft betrekking op aan werknemers toegekende jubileumrechten.
De berekening van de voorziening is gebaseerd op de nieuwe regeling jubileumuikeringen.

13 Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen onderhandse leningen.

Voorziening jubilea
Langlopende schulden
Stand per 1-1-2011
Onttrekkingen uit hoofde van jubileumuitkeringen
Dotatie ten laste van de exploitatie

1.265
232163

Hoofdsom
Afgelost tot en met 31 december 2010

543.343
199.709-

Stand per 31-12-2011

1.196

Restant hoofdsom per 1 januari 2011

343.634

Deze voorziening kan overwegend als langlopend worden aangemerkt.

Aflossingen in 2011
Nieuwe leningen

39.30051.000

12 Voorziening reorganisatie

Restant hoofdsom per 31 december 2011

355.334

De voorziening betreft nog te verwachten kosten in verband met de reorganisatie. Deze kosten zijn gebaseerd op het sociaal plan
Vento.

Kortlopend deel per 31 december 2011

38.497-

Langlopend deel per 31 december 2011

316.837

Voorziening reorganisatie
Stand per 1-1-2011
Onttrekkingen als gevolg van uitbetalingen aan (voormalige) medewerkers
Vrijval ten gevolge van het resultaat

4.347
1.353769-

WML heeft geen onderpanden of andersoortige zekerheden verstrekt ten aanzien van de afgesloten langlopende leningovereenkomsten.
In bepaalde leningovereenkomsten zijn financiële ratio’s opgenomen. Indien deze ratio’s niet worden behaald, kan een (deel van de) uitstaande bankleningen direct door de betreffende banken worden opgeëist. Per ultimo 2011 voldoet WML aan alle gestelde bankratio’s.

Stand per 31-12-2011

2.225

Van de langlopende schulden kan de volgende rubricering naar rentevoet en aflossingsverplichting worden gegeven:
t/m 5e jaar

na 5 jaar

Totaal
ultimo 2011

Totaal
ultimo 2010

36.348
40.000
48.886
12.161
6.625
-

105.000
88.500
16.362
1.452
-

141.348
128.500
65.248
12.161
8.077
-

141.525
95.000
81.005
15.621
10.256
227

Totaal ultimo 2011

144.020

211.314

355.334

Totaal ultimo 2010

126.338

217.296

Rente in %
Deze voorziening is opgenomen tegen contante waarde onder toepassing van een rekenrente ad 3,4%.
De voorziening heeft een overwegend langlopend karakter, ongeveer € 0,46 miljoen van de voorziening reorganisatie heeft een looptijd korter dan één jaar.

<4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-10

In 2012 vervallende aflossingsverplichtingen belopen:
In 2011 vervallende aflossingsverplichtingen belopen:
Langlopende leningen
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343.634
38.497
39.118
316.837

304.516
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17 Overige schulden

Het kortlopend deel van de langlopende leningen is opgenomen onder de kortlopende schulden als zijnde aflossingsverplichting
langlopende schulden.

De overige schulden betreffen:
De vermelde percentages betreffen de bruto rentepercentages. Hierbij is geen rekening gehouden met de effecten van de afgesloten
swap-contracten.
Rente
Salarissen (incl. vakantietoeslag)
Reservering vakantiedagen
Diversen

Kortlopende schulden
14 Kredietinstellingen
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING bedraagt per 31 december 2011 € 31,76 miljoen (2010: € 31,76 miljoen) en de rente
1 maands EURIBOR plus 0,85% tot € 15 miljoen en EURIBOR plus 1,00% vanaf € 15 miljoen.
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Deutsche Bank is in 2011 vervallen (2010: € 30 miljoen).

Stand per ultimo

2011

2010

5.026
426
3.406
1.272

4.946
777
3.056
2.257

10.130

11.036

Er zijn geen zekerheden als onderpand verleend.

Financiële instrumenten
15 Schulden aan groepsmaatschappijen
Deze schuld betreft met name een lening door e-Water Group aan WML verstrekt. Uit het oogpunt van treasury is dit de meest voordelige oplossing.
2011

2010

Lening door e-Water Group B.V.
Schuld aan Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V.
Schuld aan Aqualab Zuid B.V.

4.750

4.750

67
204

24
339

Stand per ultimo

5.021

5.113

De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening in beperkte mate gebruik van financiële instrumenten. De financiële instrumenten betreffen interest afdekkingsinstrumenten die worden ingezet om renterisico’s te beheersen. Deze financiële instrumenten
worden door WML volgens de kostprijs hedge accounting methode verwerkt.
WML handelt niet in financiële instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen vastgelegd in een Treasury beleid. WML heeft
langlopende leningen ter grootte van € 50 miljoen op basis van variabele rentetarieven (EURIBOR). Deze leningen zijn gehedged met
interest afdekkingsinstrumenten om de variabele rente om te zetten in een vaste rente (tussen 3,9% en 4,1%). Er bestaat een effectieve relatie tussen de afdekkingsinstrumenten en de afgedekte leningen. Daarnaast is een interest afdekkingsinstrument ter grootte
van € 25 miljoen (uitstaand bedrag 31 december 2011 bedraagt € 20 miljoen) afgesloten om een vaste rente van 4,4% om te zetten
naar een variabele rente. Hiermee wil WML een beperkt deel van de leningportefeuille op basis van variabele rente afrekenen.
De interest afdekkingsinstrumenten hebben de volgende kenmerken:

De door e-Water Group B.V. verstrekte renteloze lening heeft een onbepaalde looptijd. Er zijn geen zekerheden verstrekt.
De schulden aan andere niet-geconsolideerde deelnemingen hebben betrekking op openstaande facturen inzake de geleverde diensten
per ultimo boekjaar en hebben een verwachte looptijd korter dan één jaar.
16 Belastingen en sociale premies

Loonheffing
BTW
Sociale lasten
Pensioenlasten
Belasting op leidingwater
Grondwaterbelasting
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Stand per ultimo

2011

2010

1.390
24
323
603
2.332

1.048
55
336
676
1.677

4.672

3.792

Te betalen variabele rente
Te ontvangen variabele rente
Te ontvangen variabele rente
Te ontvangen variabele rente

Looptijd

Hoofdsom

7 maart 2005 - 7 maart 2015
31 december 2008 - 31 december 2019
31 december 2008 - 29 december 2017
31 december 2008 - 31 december 2018

25.000
15.000
15.000
20.000

De reële waarde van de interest afdekkingsinstrumenten per 31 december 2011 bedraagt -€ 5,1 miljoen (2010: -€ 1,9 miljoen). Aangezien WML kostprijs hedge accounting toepast, zijn de interest afdekkingsinstrumenten tegen de kostprijs verantwoord (deze is van
verwaarloosbare betekenis) en is afwaardering naar de lagere reële waarde achterwege gelaten.
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2011
(alle tabellen x € 1.000)

Niet in balans opgenomen activa en verplichtingen

18 Netto-omzet

Geplaatste bestellingen

De netto omzet voor zover het waterleveringen betreft, is bepaald uitgaande van de afgeleverde
hoeveelheid water en kan als volgt worden gespecificeerd:
2011

Het bedrag van de op 31 december 2011 verrichte aanbestedingen en geplaatste bestellingen bedroeg € 7,4 miljoen.
Schadeclaims

2010

Gemeten verbruik
m³

tarief in euro

euro

Gemeten verbruik
m³

tarief in euro

euro

52.990.587
18.379.797

1,0184
overige tarieven

53.966
17.001

59.746.411
11.949.939

1,0012
overige tarieven

59.818
10.567

70.967

71.696.350

Er lopen een aantal schadeclaims op en aan derden. Gezien de verwachte omvang zijn hiervoor geen voorzieningen opgenomen.
Pensioenvoorzieningen
Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Deze is ondergebracht bij het ABP.
De risico’s die vanwege de bedrijfstak pensioenregeling nog bij de onderneming berusten komen niet tot uitdrukking in een in de
balans opgenomen voorziening.
Overige
In 2008 heeft een transactie met betrekking tot een grond en onroerend goed verkoop plaatsgevonden door de vennootschap ten
bedrage van circa € 0,1 miljoen. Ter zake deze transactie bestaat ten tijde van het opmaken van de jaarrekening onvoldoende inzicht
of zij op zakelijke gronden tot stand is gekomen. Ten einde dit vast te stellen is WML een onderzoek gestart, welke nog steeds loopt.
Weliswaar is door de Rechtbank Roermond per vonnis van 28 maart 2012 de koopovereenkomst en de leveringsakte nietig verklaard
echter de tegenpartij is hier tegen in beroep gegaan. De mogelijke positieve gevolgen voor het resultaat en de vermogenspositie van
de vennootschap, die naar aanleiding van dit onderzoek kunnen worden vastgesteld, zijn ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening niet bekend en zullen (indien van toepassing) in een volgend verslagjaar worden verantwoord.
De huidige CAO liep tot augustus 2011. Momenteel is er nog onzekerheid over de uitkomst van de nieuwe CAO-onderhandelingen, en
de hieruit voortvloeiende impact op de jaarrekening 2011. Voorzichtigheidshalve heeft WML € 0,1 miljoen opgenomen als reservering
onder de kortlopende schulden.

71.370.384
Vergoedingen inzake gemeten verbruik:
Vastrechten
Vastrechten capaciteitstarief
Huur standpijpen en overige

Vergoedingen inzake gemeten verbruik:
32.931
3.932
166

Vastrechten
Vastrechten capaciteitstarief
Huur standpijpen en overige

37.029
Vergoedingen inzake ongemeten verbruik:
Vergoeding brandkranen
Overige vergoedingen

Vergoedingen inzake ongemeten verbruik:
2.903
665

Correctie omzet voorgaande boekjaren:

Totaal netto-omzet

27.604
2.413
114
30.131

Vergoeding brandkranen
Overige vergoedingen

3.568

Correctie 2009 - 2010 1

70.385

2.848
621
3.469

Correctie omzet voorgaande boekjaren:
600110.964

-

Correctie
Totaal netto-omzet

103.985

De omzetverdeling naar geografisch gebied is achterwege gelaten, aangezien nagenoeg alle omzet in Nederland is gerealiseerd.
In boekjaar 2011 is een deel van de kleinverbruikers de mogelijkheid geboden om over te stappen op groot verbruik (lager variabel
tarief, hoger vastrecht). Een aanzienlijk aantal klanten van WML heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt waardoor er een verschuiving waarneembaar is in de afnemersgroepen (minder kleinverbruikers en meer grootverbruikers).
1 In het boekjaar 2011 is het verschil tussen het gecalculeerde lekverlies ad 5,5% en het werkelijke lekverlies over de jaren 2009 en 2010 als resultaat genomen.
Vanwege de gehanteerde voorschot- en afrekensystematiek, om per maand een deel van ons klantenbestand af te rekenen, zijn alle klanten pas een jaar na jaareinde
afgerekend en kan het verschil tussen het produceerde en gefactureerde aantal kuubs berekend worden. Dit heeft geleid tot een correctie van € 600,000.
(Een afwijking van het werkelijk lekverlies van 0,1% boven of beneden het gecalculeerde lekverlies zorgt voor een lager respectievelijk hoger resultaat van ongeveer
€ 75.000).
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19 Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

24 Uitbesteed werk

Dit betreffen toegerekende kosten aan in eigen beheer vervaardigde ICT-bedrijfsmiddelen, waterwinnings- en distributiemiddelen,
welke zijn verantwoord onder materiële vaste activa.

Personeelskosten

2011

2010

3.753

4.009

Aannemers leidingwerk
Overige aannemers
Laboratorium
Dienstverlening klantenservice

2011

2010

1.184
1.790
2.042
570

938
1.758
2.141
412

5.586

5.249

20 Overige bedrijfsopbrengsten
25 Lonen en salarissen

De overige bedrijfsopbrengsten zijn als volgt samengesteld:

Uitvoering voor derden leidingnet
Controle en inspectie
Uitvoering voor derden overige
Diensten KLIC
Overige

2011

2010

2.322
1.178
636
34
1.943

1.335
1.048
409
57
2.058

6.113

4.907

De totale personele lasten (inclusief sociale lasten en pensioenlasten) zijn in 2011 met € 0,4 miljoen gestegen naar € 25,8 miljoen. In
2009 is een voorziening reorganisatie gevormd, waarvan € 7,7 miljoen ten laste van de personele lasten is verantwoord. In 2011 is
een bedrag van € 0,8 miljoen als vrijval van de voorziening reorganisatie ten gunste van de personele lasten gebracht. De personele
lasten zijn per saldo, na verrekening van de effecten van de voorziening reorganisatie, met € 0,9 miljoen afgenomen. Deze daling
wordt met name veroorzaakt door een afname van het aantal fte’s .
26 Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn als volgt samengesteld:
2011

2010

1.574
2.777
5.132
9.903
478
7.299

1.572
2.678
5.033
9.639
411
5.656

27.163

24.989

21 Waterinkoop

x € 1.000
x 1.000 m³
Kosten per m³ in centen

2011

2010

4.516
5.117
88,26

4.431
5.110
86,70

Immateriële vaste activa
Bedrijfsgebouwen
Machines en installaties
Hoofd- en aansluitleidingen
Watermeters
Andere vaste bedrijfsmiddelen

22 Elektrische energie

x 1.000 m³

2011

2010

3.870

3.846

23 Milieubelasting
		
In het verslagjaar bedroeg de totale milieubelasting € 12,8 miljoen. Dit betreft de heffing rijksbelasting € 12,1 miljoen, zijnde € 0,1963
per m3. (In 2010 bedroeg deze heffing € 12,3 miljoen). Verder bevat deze post nog € 0,7 miljoen provinciale belasting (in 2010 bedroeg
deze heffing € 0,7 miljoen).
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Personeel
27 Overige bedrijfskosten

Het aantal personeelsleden per 31-12-2011 verdeeld naar sector bedraagt:

De overige kosten hebben betrekking op:

Ingehuurd personeel / Uitzendkrachten
Materialen
Onderhoudsabonnementen
Werken voor derden
Autokosten
Telefoonkosten
Contributies en abonnementen
Portikosten
Verzekeringen
Kantoorbenodigheden/drukwerk
Onroerendzaakbelasting
Kosten betalingsverkeer
Overige kostensoorten

2011

2010

4.401
2.298
2.756
1.494
1.047
460
1.405
593
493
391
354
214
4.692

5.751
2.892
2.545
580
1.239
624
1.553
480
441
391
330
263
3.618

20.598

20.707

Directie, Bedrijfs-control, OR en Jobcenter
Markt & Infra
Klant & Operatie
Bedrijfsondersteuning

2011

2010

Langlopende leningen
Kasgeldleningen
Rekening-courant banken

15.981
182
95

14.789
322
163

Rente ten laste van exploitatie:

16.258

15.274

In verband met de toepassing van de effectieverentemethode, zijn de resultaten op interest afdekkingsinstrumenten verantwoord
onder de betaalde rente op langlopende leningen. In 2011 bedroeg het gerealiseerde resultaat (kosten) op interest afdekkingsinstrumenten € 0,7 miljoen (2010: € 0,8 miljoen).
29 Aandeel resultaat deelnemingen

Onder de opbrengst deelnemingen zijn de navolgende posten opgenomen:
Resultaat 2011 - Evilim regulier 50%
Resultaat 2011 - e-Water group
e-Water group vpb 2010
Resultaat buiten de groep inzake inbreng projecten e-Water group
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2010

24
57
245
94

23
59
264
93

420

439

Gedurende het boekjaar waren nagenoeg geen medewerkers werkzaam in het buitenland (2010 idem).

Accountantskosten
De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming en haar dochtermaatschappijen, een
en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

28 Rentelasten en soortgelijke kosten
De rente is als volgt samengesteld:

2011

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

KPMG Accountants N.V.
2011

Overig KPMG-netwerk
2011

Totaal KPMG
2011

51
10
-

-

51
10
-

61

-

61

KPMG Accountants N.V.
2010

Overig KPMG-netwerk
2010

Totaal KPMG
2010

75
13
-

-

75
13
-

88

-

88

39624203431
192-
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Beloning directie en Raad van Commissarissen

Vennootschapsbelasting

Het door de Raad van Commissarissen vastgestelde totale vaste jaarinkomen (incl. CAO-loonontwikkeling) van de directeur bedroeg in
2011 € 155.544 (2010: € 150.604) waarvan € 2.269 als onkostenvergoeding.
In het totale vaste jaarinkomen zijn de volgende werkgeverslasten niet opgenomen: sociale premies, pensioenpremies, premies
arbeidsongeschikheidsverzekering en autokosten.

Ingevolge artikel 2, lid 3 en 7 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is de onderneming niet onderworpen aan de heffingen
van deze wet.				
				

De vergoeding aan de Raad van Commissarissen bedraagt over 2011 € 54.065 (2010: € 53.436).
De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen bedraagt in €:
6.361
6.361
6.361
6.361
9.538
6.361
6.361
6.361

drs. B.J.M. Bettinger
M.L.H. Depondt-Olivers
mr. M.F.C. Gilissen
Th.J.L.A. Neijnens
mr. R.S.M.R. Offermanns
drs. M. Pit
prof. dr. F.A.M. Stroink
F.J.A.M. Pistorius RA

54.065

Naast de vergoeding ontvangen alle leden van de Raad van Commissarissen jaarlijks een vaste belaste onkostenvergoeding van
€ 1.815 per persoon.

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 27 juni 2012
w.g. de directeur

H. Doedel

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.
w.g. RvC
In de normale bedrijfsactiviteiten verricht WML incidenteel transacties met verbonden partijen waarin de onderneming een belang
van 50% of minder bezit. Deze transacties worden over het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die
vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden. Per 31 december 2011 bedroegen de vorderingen op verbonden partijen € 0,5
miljoen, terwijl de schulden aan verbonden partijen € 0,3 miljoen bedroegen.
Van deelnemingen werd noch in 2011 noch in 2010 dividend ontvangen.

drs. B.J.M. Bettinger
M.L.H. Depondt-Olivers
mr. M.F.C. Gilissen
Th.J.L.A. Neijnens
mr. R.S.M.R. Offermanns
drs. M. Pit
prof. dr. F.A.M. Stroink
F.J.A.M. Pistorius RA

De bezoldiging van de bestuurders en commissarissen is separaat toegelicht.
Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 juni 2012
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Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V.
Waterleiding Maatschappij Limburg
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport op pagina’s 92 tot en met 119
opgenomen jaarrekening 2011 van N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg te Maastricht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011, de winst- en
verliesrekening over 2011 en het kasstroomoverzicht over 2011
met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen
van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over
de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze
risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de
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jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in
de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van
de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.

Statutaire bepaling winst

Resultaatbestemming

Statuten, Hoofdstuk VI, artikel 40

De Raad van Commissarissen stelt voor om het positieve resultaat ad € 4.048.000,-- toe te voegen aan de algemene reserve.

Indien de goedgekeurde winst- en verliesrekening een bedrag
aanwijst als winst, zal deze winst bij voorkeur worden aangewend tot versterking van het bedrijf en verwezenlijking van
het doel van de vennootschap.
Overigens is het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek
van toepassing.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons
oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van N.V.
Waterleiding Maatschappij Limburg per 31 december 2011 en
van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat
ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van
het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en
of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Maastricht-Airport, 27 juni 2012

KPMG ACCOUNTANTS N.V.
D.J. Zonneveld RA
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Bijlagen
Vaste aansluitingen

Aandeelhouders

Overzicht per genoemde gemeente van het aantal vaste aansluitingen
(woningen, flats, scholen, bedrijven, weilanden, grootverbruikers enzovoorts) per 31 december 2011.

op 31 december 2011

Gemeente

Beek
Beesel
Bergen
Brunssum
Echt-Susteren
Eijsden-Margraten
Gennep
Gulpen-Wittem
Heerlen
Horst aan de Maas
Kerkrade
Landgraaf
Leudal
Maasgouw
Maastricht
Meerssen
Mook en Middelaar
Nederweert
Nuth
Onderbanken
Peel en Maas
Roerdalen
Roermond
Schinnen
Simpelveld
Sittard-Geleen
Stein
Vaals
Valkenburg aan de Geul
Venlo
Venray
Voerendaal
Weert
Buiten Voorzienings Gebied

Totaal
2010
7.696
6.152
5.681
14.990
14.887
10.968
7.401
6.836
47.409
17.546
24.863
18.466
16.075
10.763
60.790
8.764
3.593
7.327
7.192
3.673
18.196
9.542
27.770
5.982
5.079
47.094
11.847
5.057
8.048
48.161
18.630
5.773
22.740

Langs
hoofdleiding1
2
3
7
11
1
3
5
1
2
3
4
6
1
1
2
2
9
15
1

Niet langs
hoofdleiding1
2
13
1
5
3
5
2
2
7
5
1
2
2
2
1
1
6
6
5
5
13
3
1
1

Totaal
2011
7.713
6.150
5.742
15.041
14.978
11.012
7.481
6.916
47.443
17.690
24.856
18.496
16.143
10.796
60.907
8.805
3.595
7.400
7.199
3.671
18.349
9.548
28.085
5.977
5.167
47.260
11.871
5.064
8.157
48.756
18.787
5.767
22.948
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535.010

537.790

Gemeente
Beek
Beesel
Bergen
Brunssum
Echt-Susteren
Eijsden-Margraten
Gennep
Gulpen-Wittem
Heerlen
Horst aan de Maas
Kerkrade
Landgraaf
Leudal
Maasgouw
Maastricht
Meerssen
Mook en Middelaar
Nederweert
Nuth
Onderbanken
Peel en Maas
Roerdalen
Roermond
Schinnen
Simpelveld
Sittard-Geleen
Stein
Vaals
Valkenburg aan de Geul
Venlo
Venray
Voerendaal
Weert

Aantal geplaatste aandelen
6
5
5
10
11
9
6
5
31
14
17
13
13
8
41
7
3
6
6
3
15
7
19
5
4
33
9
3
6
35
15
4
17

Totaal

391

Provincie Limburg
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Totaal generaal

500

1 ‘Langs hoofdleiding’ en ‘niet langs hoofdleiding’ zijn percelen die niet zijn aangesloten op het waterleidingnet.
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Productiegegevens pompstations en ingekocht water

(in m3)
Gedistri
Infiltratie
water bueerd water

Pompstations

Gewonnen
water

Spoelwater

Uitgave /
Inname

Beegden
Beesel
Bergen
Borgharen
Breehei
Californië
Craubeek
De Tombe
Geulle
Grubbenvorst
Hanik
Heer
Helden
Herten
Hoogveld
Hunsel
Ospel
Pey
Plasmolen
Roodborn
Roosteren
Schinveld
Susteren
Venlo
Waterval
IJzeren Kuilen
Heel
OPB IJzeren Kuilen
OPB De Beitel

1.216.162
654.368
1.794.558
953.242
1.865.877
2.358.650
1.208.266
2.421.980
1.877.648
3.697.408
1.688.860
1.998.273
1.761.971
3.087.957
878.790
4.471.764
7.004.013
3.760.506
4.775.282
3.447.233
1.018.877
4.145.951
15.883.009
-

71.112
39.856
95.082
62.124
208
351
2
128.883
42.963
31
62.632
48.730
79.374
110.258
26.810
73.425
94.925
101.227
103.981
18.340
293.972
-

1.842.734
1.388.360
1.068.557
551.557
-1.865.669
-2.358.299
-1.208.264
-3.697.377
2.524.162
3.785.082
872.848
1.766.094
-4.469.580
-6.930.588
6.057.740
2.163.528
-1.000.537
-4.145.951
-15.090.074
12.320.555
6.348.754

30.414
2.184
-

2.987.784
1.388.360
584.098
2.768.033
1.442.675
2.293.097
1.834.685
2.524.162
3.785.082
2.499.076
1.949.543
3.448.691
2.977.699
851.980
3.665.581
10.731.795
5.506.780
498.963
12.320.555
6.348.754

Totaal

71.970.645

1.454.286

76.368,00-

32.598

70.407.393

Waterinkoop
Enwor GmbH
Overigen

5.070.723
46.100
5.116.823
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Correctie ongemeten verbruik van 5,5% (meet-, lek- en productieverliezen)

75.524.216
4.153.832-

In rekening gebracht cq in rekening te brengen bij klanten

71.370.384
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Cijfers HRM
Ontwikkeling personeelsbestand NV WML met peildatum 31 december 2011

Verzuimgegevens

Aantal medewerkers					
Aantal medewerkers per 31 december 2010		
439
Aantal medewerkers uit dienst				
38
Aantal medewerkers in dienst				
19
					

Verzuimpercentage 2011		
Aantal	
Gemiddelde duur	

Aantal medewerkers per 31 december 2011		
Afname in % ten opzichte van 2010			

420
4,33%

Aantal fte
Aantal fte per 31 december 2010
Aantal fte uit dienst
Aantal fte in dienst
Aantal fte wijziging % dienstverband

421,0
34,6
16,4
0,9

Aantal fte per 31 december 2011
Afname in % ten opzichte van 2010

401,9
4,75%

Personeelsverloop
				
Instroom (nieuwe medewerkers)
Doorstroom (verticaal/horizontaal)
Uitstroom (vertrokken medewerkers)

19
6
38

Leeftijden
					
Leeftijden
<25 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-60
>60 jaar

Mannen
3
19
72
156
67
17

Vrouwen
1
19
29
25
8
4

Totaal
4
38
101
181
75
21

%
1,0%
9,0%
24,0%
43,1%
17,9%
5,0%

Totaal
334
86
420
100,0%
						

3,26%
419
11,40

Vacatures
2011 waren er 32 vacatures:
Horzontale doorstroom	
Verticale doorstroom	
Vacatures ingevuld extern	
Openstaande vacatures	

2
4
19
7
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Aantal fte’s ultimo 2011
Aantal medewerkers

Aantal fte	

Totaal fte

medewerkers
medewerkers
medewerker
medewerkers
medewerkers
medewerkers
medewerker
medewerkers
medewerker

1,00 	
0,90 	
0,875 	
0,80 	
0,70 	
0,60 	
0,525 	
0,50 	
0,40 	

358,000 fte
11,700 fte
0,875 fte
13,600 fte
4,900 fte
5,400 fte
0,525 fte
6,500 fte
0,400 fte

420 medewerkers

	

totaal 401,900 fte

358
13
1
17
7
9
1
13
1

Gemiddelde leeftijd
		
Gemiddelde leeftijd per medewerker	

47,3

Diensttijd
					
Dienstjaren
t/m 5 jaar
6-10 jaar
11-15 jaar
16-20 jaar
21-25 jaar
26-30 jaar
31-35 jaar
36-40 jaar
>40 jaar
Totaal
124

Mannen
51
9
8
79
92
40
44
10
1

Vrouwen
31
9
6
16
14
5
4
1
0

Totaal
82
18
14
95
106
45
48
11
1

%
19,5%
4,3%
3,3%
22,6%
25,2%
10,7%
11,4%
2,6%
0,2%

334

86

420

100,0%
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Corporate Governance
De Raad van Commissarissen (RvC) hecht grote waarde aan helder en transparant ondernemingsbestuur, waarin de belangen van
stakeholders van WML tot hun recht komen.
Daarom hanteert WML sinds 2005 de Nederlandse Corporate Governance Code en heeft de RvC de spelregels van zijn eigen functioneren en handelen vastgelegd in het “Reglement voor de Raad van Commissarissen van de N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg”.
Dit reglement is in 2011 afgestemd op de geactualiseerde Nederlandse Corporate Governance Code van 2007 (commissie Frijns) en
opnieuw vastgesteld. Nagenoeg alle bepalingen van de Corporate Governance Code die gelden voor de RvC zijn opgenomen. Tevens is
de samenvoeging van de selectie- en benoemingscommissie en remuneratiecommissie tot de bezoldiging-, selectie- en benoemingscommissie verwerkt.
De RvC heeft in 2011, in nauwe samenwerking met de directie, onder meer aandacht besteed aan de opvolging van het WML-medewerkertevredenheidsonderzoek. Tevens heeft de raad stil gestaan bij zijn eigen functioneren. Een uitgebreide evaluatie heeft in 2011
niet plaatsgevonden vanwege de benodigde aandacht voor de actualisatie van het bezoldigingsbeleid van het statutair bestuur alsook
de vijfjaarlijkse herverdeling van de aandelen. Daarnaast is gesproken over productontwikkeling binnen de primaire markt, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het programma Procesautomatisering en de meerjaren-investeringsraming.
Over deze en overige werkzaamheden legt de raad, in het navolgende ‘Verslag van de Raad van Commissarissen en zijn commissies’,
verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).
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Verslag
van de Raad van
Commissarissen
en zijn commissies
Raad van Commissarissen
Van links naar rechts:
prof. Dr. F.A.M. (Frits) Stroink
Th. J.L.A. (Thei) Neijnens
drs. B. (Ben) Bettinger
mr. M.F.C. (Maurice) Gilissen
drs. M. (Meine) Pit
mr. R.S.M.R. (Ricardo) Offermanns
Niet op de foto:
F.J.A.M. (Frans) Pistorius RA
M. (Mirjam) Depondt-Olivers
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Algemeen

Werkzaamheden van de raad

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft twee permanente subcommissies: de auditcommissie en de bezoldiging-, selectie- en benoemingscommissie. Voor beide commissies is er een reglement. De leden van de raad en zijn commissies zijn allen onafhankelijk in de
zin van de Corporate Governance Code. Voor de samenstelling van de raad wordt een profielschets gehanteerd op basis waarvan een
goede spreiding van expertise en ervaring wordt geborgd.

De raad heeft in 2011 zeven keer vergaderd om met de directie diverse onderwerpen te bespreken. Besproken is onder meer de
aanpassing van het bezoldigingsbeleid, welke op 29 juni 2011 door de AvA is vastgesteld. Tevens heeft de RvC de samenvoeging
van de bezoldigingscommissie en de selectie- en benoemingscommissie vastgesteld. Daarnaast zijn de jaarlijks terugkerende zaken onderwerp van beraadslaging in de raad geweest. Het betreft onder andere de jaarstukken en het accountantsverslag 2010, de
halfjaarrapportage januari-juni 2011, de Managementletter interim-controle 2011 van de accountant, het WML-auditplan 2012, de
verantwoording van het directiebudget 2010, de vaststelling van het directiebudget voor 2012, de Meerjarennota 2012-2016 en het
Treasury jaarplan 2012. Andere onderwerpen op de agenda van de raad waren de benchmark 2010, de herziene procuratieregeling,
de vijfjaarlijkse herverdeling van aandelen, het programma Procesautomatisering, de herbenoeming van de algemeen directeur, het
sponsorbeleid, de tussenrapportage over het plan van aanpak voortvloeiend uit het WML-medewerkertevredenheidonderzoek en de
voordrachten tot herbenoeming van de heren Bettinger en Pistorius als commissaris.

Samenstelling van de raad
De RvC bestaat uit acht personen. Deze worden door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) benoemd. Twee personen
worden benoemd op voordracht van de Provincie Limburg, vier personen zijn afkomstig uit de kring van de Limburgse gemeenten
en twee personen uit andere kringen. Deze laatste twee personen worden benoemd op basis van het wettelijk ‘versterkt aanbevelingsrecht’ van de Ondernemingsraad. Van de vier commissarissen afkomstig uit de kring van de Limburgse gemeenten zijn twee
commissarissen gemeentelijke bestuurders (burgemeester of wethouder). De andere twee commissarissen zijn ‘buitengemeentelijke
commissarissen’. Dit wil zeggen dat deze personen geen gemeentelijke bestuurder zijn, maar wel kennis van en ervaring met de
gemeentelijke overheid, bestuurlijke vraagstukken en verhoudingen, alsook de ‘publieke zaak’ hebben. De verhouding tussen de gemeentelijke bestuurders en de buitengemeentelijke commissarissen is daarmee in balans.
Per 1 juli 2011 is de heer drs. B. Bettinger voor een tweede, en tevens laatste, termijn van vier jaar als commissaris herbenoemd.
Tevens is per 1 januari 2012 de heer F.J.A.M. Pistorius RA voor een tweede, en tevens laatste, termijn van vier jaar als commissaris herbenoemd. Het rooster van benoeming/aftreden van de leden van de RvC is per 31 december 2011 als volgt.
Naam
Benoeming
		
Th. J.L.A. (Thei) Neijnens
Gemeentelijke commissaris
Secretaris RvC
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Jul-04

Laatstelijk			
Jaar van aftreden
herbenoemd		 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jul-08			

•

					

M. (Mirjam) Depondt-Olivers
Buitengemeentelijke commissaris
Plaatsvervangend voorzitter RvC

Jul-05

Jul-09				

prof. Dr. F.A.M. (Frits) Stroink
Commissaris op aanbeveling OR

Jul-06

Jul-10					

•

mr. R.S.M.R. (Ricardo) Offermanns
Gemeentelijke commissaris
Voorzitter RvC

Jul-06

Jul-10					

•

mr. M.F.C. (Maurice) Gilissen
Commissaris op voordracht van de Provincie

Jan-07

Jan-11						

drs. M. (Meine) Pit
Commissaris op aanbeveling OR
Plaatsvervangend secretaris RvC

Jan-07

Jan-11						

drs. B. (Ben) Bettinger
Buitengemeentelijke commissaris

Jul-07

Jul-11						

F.J.A.M. (Frans) Pistorius RA
Commissaris op voordracht van de Provincie

Jan-08

Jan-12							

Werkbezoek
Begin 2011 heeft de Raad van Commissarissen, samen met de directie, een werkbezoek aan PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
gebracht. Dit werkbezoek stond in het teken van de thema’s assetmanagement en ontwikkeling & innovatie. Beide thema’s zijn de
komende jaren binnen WML actueel.

RvC Auditcommissie
De auditcommissie heeft in 2011 vijf keer vergaderd. De vergaderingen zijn gewijd aan het adviseren van de RvC over de herziene
procuratieregeling, de herverdeling van de aandelen en de status van het programma Procesautomatisering. Daarnaast zijn de jaarstukken, het accountantsverslag 2010, de verantwoording van het directiebudget 2010, de analyse van de leningportfolio, de halfjaarrapportage 2011 en de Managementletter interim-controle 2011 behandeld. Ook stonden de benchmark 2010, het Treasury Jaarplan
2012, het WML-auditplan 2012 en de Meerjarennota 2012-2016 centraal. Alle adviezen die de auditcommissie aan de RvC heeft uitgebracht zijn door de raad overgenomen. Eind 2011 bestond de auditcommissie uit de heren drs. B. Bettinger (voorzitter), prof. dr. F.A.M.
Stroink en F.J.A.M Pistorius RA.

RvC Bezoldiging-, selectie- en benoemingscommissie

•

De selectie- en benoemingscommissie is in 2011 samengevoegd met de bezoldigings-commissie. De ‘nieuwe’ bezoldiging-, selectie- en
benoemingscommissie heeft in 2011 een beoordelingsgesprek gevoerd met de algemeen directeur. Het resultaat van dit gesprek is
gerapporteerd aan de RvC. Binnen de kaders van het door de aandeelhouders op 29 juni 2011 vastgestelde bezoldingsbeleid voor het
statutair bestuur van WML is de bezoldiging van de algemeen directeur voor 2012 vastgesteld. De commissie heeft positief geadviseerd over de herbenoeming van de algemeen directeur, alsmede de herbenoemingen van de commissarissen Bettinger en Pistorius.
De bezoldiging-, selectie- en benoemingscommissie bestond eind 2011 uit mevrouw M. Depondt-Olivers (voorzitter) en de heren
Th.J.L.A. Neijnens en mr. R.S.M.R Offermanns.

•
•
•
•
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Bezoldigingsbeleid en bezoldiging statutair bestuur WML

Verantwoording Risicobeheersing

De structuurregeling van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) stelt dat de Structuur-NV een beleid op het terrein van bezoldiging
van het bestuur heeft en dat dit beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De bezoldiging
zelf wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen (RvC) binnen de kaders van het vastgestelde beleid. Het in 2011 geactualiseerde ‘Beleid tot Bezoldiging van het Statutaire Bestuur van N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)’ is op 29 juni 2011 door
de aandeelhouders vastgesteld en is gebaseerd op de maatschappelijke conformiteit, het bedrijfstak- en risicoprofiel, het bedrijfsprofiel (omzet/balanstotaal, diversiteit producten en diensten, aantal werknemers) en de korte en lange termijn bedrijfsstrategie.

De WML Corporate Governance bepalingen vereisen en adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem. De Directie en de Raad
van Commissarissen (=RvC) kennen hieraan hoge prioriteit toe. Risicomanagement en auditing zijn onderdeel van de reguliere planning & control cyclus van de organisatie.

Bezoldiging algemeen directeur
Het salaris van de statutair bestuurder, de algemeen directeur, volgt de loonontwikkeling van de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWB)-CAO. Op basis van het bezoldigingsbeleid kan het totale vaste jaarinkomen van de algemeen directeur (inclusief vakantietoeslag, vaste maandelijkse onkostenvergoeding en eindejaarsuitkering) ultimo 2011 maximaal € 155.000,- bedragen. Het door de RvC
vastgestelde totale vaste jaarinkomen van de algemeen directeur bedroeg in 2011 € 155.544,- waarvan € 2.269,- als vaste onkostenvergoeding. De RvC verbindt jaarlijks vooraf aan het functioneren van de algemeen directeur een aantal reguliere doelen. Additioneel
kan de RvC een aantal bijzondere doelen vaststellen, waaraan een resultaat- c.q. performance-afhankelijke prestatiebeloning van
maximaal 10% van het totale vaste jaarinkomen van de algemeen directeur toegekend kan worden. Deze variabele beloningsregeling
is tot dusver nog niet toegepast.

Bezoldiging Raad van Commissarissen
De RvC doet een voorstel over de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de RvC aan de AvA. De vergoeding is niet
afhankelijk van de resultaten. De jaarlijkse vergoeding van de voorzitter bedraagt € 9.538,-. De vergoeding van de overige leden bedraagt € 6.361,-. Naast de vergoeding ontvangen alle leden van de Raad jaarlijks een vaste belaste onkostenvergoeding van
€ 1.815,-. Aan geen van de leden zijn leningen of voorschotten verstrekt, noch werden garanties te hunnen behoeve afgegeven.
Een overzicht van de bezoldiging van de individuele leden van de RvC over 2011 wordt weergegeven op pagina 116.

Ontwikkeling van risicomanagement en auditing
Het woord audit betekent volgens van Dale ‘kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering’. Deze betekenis is in letterlijke zin van toepassing op WML. Het uitvoeren van audits is één van de kerntaken van de onafhankelijke stafafdeling Bedrijfscontrol en heeft primair
als doel om toezicht te houden op beheersing van risico’s door naleving van regels, procedures en richtlijnen, die binnen WML zijn
vastgesteld.
Door enerzijds een toenemende vraag om risicobeheersing vanuit de maatschappij en anderzijds de vraag vanuit de eigen WML organisatie blijft er een behoefte aan controle en aantoonbare beheersing van risico’s. Daarom zijn in het verslagjaar 2011, op basis van
een in gang gezette koers in 2010, binnen WML diverse instrumenten doorontwikkeld en zijn tal van maatregelen getroffen. Zo is er
een integraal WML auditplan opgesteld op basis van een organisatiebrede risico-inventarisatie waarbij de bevindingen naar aanleiding van de audit werkzaamheden uit 2010 uiteraard zijn meegenomen.
De focus van het WML auditplan is gebaseerd op de bevindingen uit de WML risicomatrix. Deze geeft inzicht in de mate van beheersing van specifieke risico’s in de bedrijfsprocessen. De samenhang van de WML risicomatrix met het WML auditplan en de bijbehorende beheersmaatregelen is in onderstaande figuur afgebeeld:

WML
Risicomatrix

Auditplan
Kwaliteit Controle Plannen (KCP’s)
IT General Controls (ITGC’s)
Thema audits
Overige beheersmaatregelen

Risico analyse & classificatie

Prioriteitstelling & planning

Beheersmaatregelen & mormenkaders

Figuur 1. Onderlingen afhankelijkheid WML risicomatrix met auditplan en beheersmaatregelen

Uit de in 2011 verrichtte audits en de opgestelde WML risicomatrix blijkt opnieuw dat veel benodigde beheersmaatregelen reeds zijn
getroffen en dat bijbehorende instrumenten al zijn ontwikkeld. Deze hebben allen als doel om nadelige gevolgen van bedrijfsrisico’s
te mitigeren. Uit dezelfde audits blijkt ook dat verbetering mogelijk is op het gebied van naleving van interne regelgeving. In audit
termen kan worden gesteld dat de opzet en het bestaan van beheersmaatregelen in 2011 verder zijn doorontwikkeld en voldoende
zijn, maar dat het verbeterpotentieel in de (door)ontwikkeling van de beheersmaatregelen zit.
Er is door de gehele WML organisatie hard gewerkt aan verdere verbetering van de interne processen en procedures. WML heeft
interne verbeterplannen opgesteld en er is sprake van een duidelijke vooruitgang ten opzichte van het voorgaand boekjaar. Dit betekent overigens nog niet dat de eindstreep is behaald.
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De proces- en thema audits in 2012 zullen gericht zijn op het verder ‘in control’ brengen van de WML-organisatie. Het ondersteunende instrument bestaat uit de in 2010/2011 ontwikkelde Kwaliteitscontroleplannen (=KCP’s), die als brede risicobeheersinginstrumenten binnen WML worden gehanteerd. In 2012 worden deze (in lijn met de in 2010 in gang gezette koers) een stap verder gebracht,
waarbij de nadruk naast doorontwikkeling vooral ligt op werking en bestendiging in de vorm van gerichte periodieke toetsingen aan
de hand van KCP’s.
Tot slot zijn voor WML de bedrijfsbrede SAP oplossing en de onderliggende ICT infrastructuur belangrijke onderdelen om “in control”
te zijn. Het is hiervoor van belang om solide beheersmaatregelen in te richten. WML heeft onder andere IT General Controls en
Application Controls vastgesteld die periodiek op opzet, bestaan en werking worden getoetst.
In 2010 is met hulp van externe specialisten een bedrijfsbreed Control Framework opgesteld dat in 2011 is toegepast en bestendigd.
Dit framework richt zich per onderkend proces op de in SAP gewenste geautomatiseerde controles en daarnaast ook op onder andere
wenselijke beheersmaatregelen in de vorm van autorisaties, procedures, richtlijnen, werkinstructies en rapportages. In het verslagjaar heeft er tevens een onafhankelijke externe audit plaatsgevonden ten aanzien van bestaan en werking van de relevante onderdelen van dit framework. De bevindingen hieromtrent waren overwegend positief, de aanbevelingen naar aanleiding van de externe
audit zijn direct opgepakt en meegenomen in de verbeterplannen.

Waterkwaliteit en leveringszekerheid
Om een goede waterkwaliteit te waarborgen, zorgt WML voor adequate winning, zuivering en distributie. We controleren het drinkwater op verschillende punten in het proces en bij de klant conform een door het ministerie vastgesteld meetprogramma. Belangrijke
risico’s zijn in dit kader geïdentificeerd en waar overschrijdingen plaats dreigen te vinden worden  adequate maatregelen getroffen.

Jaarterugblik
Ondernemingsraad

Voor lange termijn leveringszekerheid zijn plannen opgesteld over de (grond- en oppervlakte)waterwinning en de benodigde infrastructuur met een vervangingsreserve.
Een leveringsplan met beheersmaatregelen voor eventuele rampen of calamiteiten wordt momenteel volgens overheidsvoorschriften
(conform nieuwe Drinkwaterwet) doorontwikkeld.

Wet- en regelgeving
De voornaamste wet- en regelgeving waaraan WML is onderworpen, wordt gevormd door de medio 2011 in werking getreden Drinkwaterwet, het hieruit voortvloeiende Drinkwaterbesluit, de Europese Kaderrichtlijn Water, milieuwetgeving en arbeidsomstandighedenwet. In de periode 2010/2011 zijn binnen de WML organisatie voorbereidingen getroffen in verband met de inwerkingtreding van
de nieuwe Drinkwaterwet.

Op zoek naar rust en focus op het werk
Een gesprek met Guy Feij en Oliviëra Jennekens, voorzitter en secretaris van de
Ondernemingsraad.
Verslag Ondernemingsraad 2011

Rapportage
Twee keer per jaar wordt aan directie en managementteam alsmede aan Auditcommissie en RvC gerapporteerd over risico’s en het
bestaan en de werking van beheersmaatregelen. Daarnaast monitort de proceseigenaar zelf voortdurend de getroffen beheersmaatregelen en stuurt hierop (bij). Deze zaken zijn opgenomen in de reguliere WML planning & control cyclus.

Evenwicht
Een belangrijke randvoorwaarde binnen de invulling van het WML risicobeheersing mechanisme is het behalen en behouden van een
gezond evenwicht in de mate van “in control” zijn versus de organisatorische belasting en werkbaarheid. Bij het inregelen van het
beheersingsniveau zal deze balans tussen regels en vertrouwen continu in ogenschouw worden genomen.
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Op zoek naar rust en focus
op het werk
Het jaar 2011 stond voor de Ondernemingsraad van WML in het teken van de nasleep van het grote Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) uit 2010. De directie schreef, in samenspraak met de OR, een plan van aanpak om de knelpunten op
te lossen. Er kwamen daarna verbeteringen, maar ze worden nog onvoldoende gevoeld op de werkvloer. Een gesprek met
Guy Feij en Oliviëra Jennekens, voorzitter en secretaris van de Ondernemingsraad.

Weinig vertrouwen in het Management Team, angst om openlijk
voor een mening uit te komen. Twee belangrijke resultaten uit het
grote MTO uit 2010. Is het tij in 2011 ten goede gekeerd?
‘In oktober is een tussentijds, uit zes vragen bestaand, MTO
gehouden. De scores waren niet beter dan die van een jaar
geleden, op sommige terreinen waren ze zelfs slechter. Dat zou
suggereren dat er niets verbeterd is. Wij zien een genuanceerder beeld.’

De OR heeft in 2011 vaak negatieve adviezen uitgebracht. Stellen
jullie je wel constructief op?
‘We snappen dat dit beeld misschien bestaat, maar in veel
negatieve adviezen zitten ook positieve uitspraken. Ze zijn dus
niet louter negatief. Over de procesautomatisering bijvoor-

beeld was ons advies over de technische kant positief. Het
negatieve advies betrof het organisatiedeel van de procesautomatisering. Op een bepaald moment dreigde er in 2011 wel een
meer structurele spanning te ontstaan tussen directie en OR.
We hebben daarom in december rondom de adviesaanvragen
nieuwe en goede afspraken gemaakt. Voordat directie of MT
een officiële aanvraag doet, polst ze eerst bij de OR hoe deze
over het onderwerp denkt. Door zaken meer in het voortraject
te behandelen, hoeven we in de toekomst waarschijnlijk minder vaak negatief te adviseren. Al kan dat uiteraard nog steeds
voorkomen. Hoe dan ook is hierdoor weer een werkbare en
constructieve verhouding ontstaan tussen OR en directie.’
Eind 2011 hielden jullie OR-verkiezingen. Tevreden over het
resultaat?
‘Zeer. De opkomst was maar liefst 89%. Bij eerdere verkiezingen waren we al heel tevreden met 70%. Verder hadden zich
veel kandidaten aangemeld. De OR heeft nu een evenwichtige
samenstelling met drie vrouwen en vertegenwoordigers uit
veel geledingen van de organisatie.’

Vinden jullie terugkijkend dat WML aan de beterende hand is?
‘De medewerkers op de werkvloer zullen zeggen van niet. Veel
mensen hebben ook het gevoel dat hen in deze sobere tijden
zaken worden afgepakt. De OR heeft een positiever beeld. De
intenties achter het plan van aanpak zijn goed. Het komt nu
aan op de uitvoering. Verder heeft de OR in 2011 een aantal zaken voor elkaar gekregen, zoals de winterbanden, de soepeler
arbeidstijdenregeling en de betere regeling voor verblijfskosten. Ook zien we dat de sfeer op de werkvloer nog steeds goed
is. Medewerkers blijven loyaal aan WML en elkaar.’
Eindconclusie?
‘De OR is eind 2011 optimistischer dan een jaar geleden. Het
lijkt heel voorzichtig weer de goede kant op te gaan. Maar die
zo gewenste rust om ons weer op het echte werk te kunnen
focussen, moet in 2012 wel komen. De organisatie staat nog
steeds te veel op scherp.’

Een genuanceerder beeld. Wat bedoelen jullie daar mee?
‘Ten tijde van het onderzoek lag er een landelijk cao-voorstel
dat slecht uitpakt voor een groot deel van de medewerkers van
WML. Afspraken van vier, vijf jaar geleden kwamen hierdoor
opeens ter discussie te staan. Daar wordt de directie snel op
afgerekend. Verder kwam de eerder gesignaleerde angstcultuur
uit het onderzoek niet meer duidelijk naar voren. Medewerkers
uiten hun mening nu directer en assertiever. We zien daarnaast nog andere verbeteringen. Het Management Team is in
2011 meer als een echt team gaan werken en de afstand tot de
medewerkers is verkleind nu de MT-leden bewust regelmatig
de werkvloer opzoeken. Dat wil niet zeggen dat medewerkers
daardoor opeens een stuk tevredener zijn geworden.’
Hoe komt dat?
‘De werkdruk blijft hoog en de communicatie schiet nog tekort.
Veel medewerkers hebben het gevoel dat ze onvoldoende toekomen aan hun echte werk. De voor WML ongekende reorganisatie van de laatste jaren heeft tot onrust geleid en deze werkt
nog steeds door. De organisatie is herstellende, maar krijgt
daar door de lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de procesautomatisering en het Logistiek Concept, weinig kans voor. Er
is bij WML-medewerkers een grote behoefte aan rust, maar die
is ook in 2011 niet gekomen.’
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Verslag Ondernemingsraad 2011
Samenstelling van de Ondernemingsraad
In 2011 bestond het dagelijks bestuur uit:
Guy Feij (voorzitter)
Raymond Vliegen (vice-voorzitter)
Oliviëra Jennekens (secretaris)
Peter Weijers (vice-secretaris) en
Pedro Huits (ambtelijk secretaris).
De OR-leden waren:
Jessie Haesen
Hans Broeren
Hans Eijkelhardt
Marcel Wijnhoven
Marcel Lenssen
Guus Lemmens en
Jack Senden.

Behandelde aanvragen en initiatieven
Instemmingaanvragen:
• Variabel belonen en Regeling Gratificatie
• Structurele opname van 1,5% (variabel belonen) in FAB,
1% in regeling Gratificatie
• Vaststellen verplichte vrije dagen 2012
• Opleidingsplan WML 2011 en 2012
• FAB, instemming voor de frequentie waarmee medewerkers
keuzes mogen aanpassen en waarmee aanpassingen
verwerkt worden en instemming voor welke producten voor
uitnutting van het FAB per 1 januari 2011 beschikbaar zijn.
• Bedrijfsregeling verlof
		Verzoek tot wijziging regeling: 50% bezetting en maximali		sering verlof. OR heeft niet ingestemd.
• Beoordelingsperiodiek
• Keuze nieuwe Arbodienst
Adviesaanvraag:
• Onderzoek Logisitiek Concept (is nog in behandeling)
• Overgang monsternemers naar Aqualab
• Na inwinnen juridisch advies, heeft de OR geen verdere
		stappen richting de ondernemingskamer genomen.
• Herbenoeming directeur (Door een zeer tegenvallende
		uitslag van het MTO OR volgde er een Plan van Aanpak (PvA)
van de bestuurder: “Koers houden met een gemotiveerde 		
bemanning”, dat in samenwerking met de organisatie en de 		
OR is opgesteld. 		
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Hieropvolgend heeft de directeur alle werkoverleggen
bezocht om de sfeer binnen WML te proeven.
		Begin oktober heeft (als afspraak vanuit PvA) een tussentijdse MTO-meting plaatsgevonden en heeft ook de OR de werkoverleggen bezocht. Uit beiden kwam naar voren dat WML 		
nog niet aan de betere hand is ten opzichte van 2010.)
• Adviesaanvraag Procesautomatisering
• Adviesaanvraag Integratie Hoofdleiding- en Aansluitleidingproces in afdeling Aanleg Leidingen
Initiatiefvoorstellen:
• Bedrijfsregeling Arbeidstijden
• Telewerken
• Regeling Verblijfskosten
Thema’s:
• Winterbanden
• Bedrijfsregeling Autoregeling
• Voortgang met betrekking tot implementatie SAP
• Voortgangsrapportage Vento
• OR verkiezingen
• FUWA-indelingscommissie
• Ontwikkeling Het Nieuwe Werken
• Voortgang Plan van Aanpak ‘Koers houden met een
gemotiveerde bemanning’
De OR heeft in 2011 ook gewerkt met enkele commissies, dit
om snellere besluitvorming te bewerkstelligen. Deze commissies verrichten voorbereidende werkzaamheden om zowel OR
als MT vroegtijdig te informeren. Onderstaande commissies
maakten hiervan in 2011 deel uit.
Commissie Personeelsbeleid
De commissie Personeelsbeleid bestond in 2011 uit Guy Feij
(voorzitter), Peter Weijers, Jessie Haesen, Marcel Lenssen, Petra
Stein, Peter Hoedemakers en Ambtelijk Secretaris Pedro Huits.
De commissie vergadert eenmaal per maand.
Commissie Arbo en Milieu
De commissie Arbo en Milieu bestond in 2011 uit de OR-leden
Hans Eijkelhardt (voorzitter), Jack Senden, Marcel Wijnhoven,
Guus Lemmens, Ambtelijk Secretaris Pedro Huits en collega’s
van de afdeling Advies en Beleid, Karin Reichrath. De commissie heeft in 2011 in totaal 6 maal vergaderd.

Commissie Communicatie
De commissie Communicatie bestond in 2011 uit de OR-leden
Oliviera Jennekens (voorzitter), Hans Eijkelhardt en Ambtelijk secretaris Pedro Huits. De Commissie is in 2011 6 keer bij
elkaar gekomen.
Verkiezingscommissie
De Verkiezingscommissie bestond in 2011 uit Danny Rijks
(voorzitter) en de OR-leden Oliviera Jennekens, Hans Eijkelhardt, Peter Weijers en Ambtelijk secretaris Pedro Huits. De
Commissie heeft in 2011 in totaal 11 keer vergaderd.

Teamdagen OR op 30 juni en 1 juli 2011
Dit jaar stond de evaluatie van de OR op de agenda voor de
teamdagen.
De OR als team heeft in het afgelopen jaar goed gefunctioneerd. Belangrijke thema’s en speerpunten zijn goed opgepakt.
De samenwerking met de stakeholders binnen de organisatie
en de onderlinge communicatie kenmerkt zich door openheid,
dialoog en onderling vertrouwen. Het hanteren van de WORrechten door de OR was adequaat en de WOR-procedures bij
advies en instemming zijn in samenwerking met de bestuurder
goed verlopen. De handelwijze van de OR als orgaan kan gekarakteriseerd worden als daadkrachtig, deskundig en vasthoudend.

Communicatie
De OR-leden hebben in 2011 ook weer werkoverleggen bezocht en verder waren er informele overleggen met bestuurder, sectormanagers en voordrachtscommissarissen.
De informatie was beschikbaar via de informatiebulletins op
het intranet en op de publicatieborden op het hoofdkantoor en
op de regiokantoren.
Vanuit de werkoverleggen werd er terug gegeven dat de informatiebulletins vaak een opsomming van punten zijn, waarbij
niet duidelijk is wat er nu precies besproken is. De Commissie
Communicatie heeft hier verbetering in aangebracht.

Verkiezingen
Er was dit jaar bij de verkiezingen een zeer hoge opkomst van
89,6 %. Na de verkiezingen bestaat de nieuwe OR bestaat uit:
Esther van Bun, Hans Eijkelhardt, Guy Fey, Jessie HaesenPartouns, Guus Lemmens, Marcel Lenssen, Dan Misere, Oliviera
Jennekens, Frans Reijerse, Raymond Vliegen en Peter Weijers.
Installatie per 1 december 2011. Op 7 december is de eerste
vergadering met de nieuwe OR.
De voorzitter is Guy Fey, de vicevoorzitter is Raymond Vliegen,
de secretaris is Oliviëra Jennekens en de vicesecretaris is Jessie
Haesen.

Op deze dagen is tevens beoordeeld of het huidige kiesstelsel,
met betrekking tot de naderende OR verkiezingen, mogelijk gewijzigd diende te worden. Op dit moment wordt het lijstenstelsel toegepast, waarbij kandidaten worden gekozen op volgorde
in de lijst. Alternatieven zijn het personenstelsel of een aanpassing binnen het huidige lijstenstelsel, waarbij sprake is van de
meeste stemmen gelden. Na een plenaire discussie heeft de OR
bij meerderheid van stemmen besloten het huidige lijstenstelsel ongewijzigd te handhaven.
Gesprek met de voordrachtscommissarissen
In de middag van de eerste dag heeft de OR een informeel
gesprek gevoerd met de voordrachtscommissarissen, de heren
Meine Pit en Frits Stroink. In de eerste plaats werd de relatie
tussen OR, RvC en beide voordrachtscommissarissen in het
bijzonder geëvalueerd. In de tweede helft van 2011 is er sprake
geweest van een nauwe samenwerking. De driehoeksrelatie
RvC-bestuurder-OR (“tripartiet overleg”) is goed.
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