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WML heeft haar ritme
hervonden
Directeur Ria Doedel kijkt
terug en vooruit
WML heeft een goed jaar achter de rug. In 2012 vond de organisatie
haar natuurlijke ritme terug. Het leidde tot tal van goede resultaten in de
bedrijfsvoering, op financieel gebied, maar ook in de waardering door
de medewerkers en de klanten van WML. Resultaten die bovendien
werden behaald in een goede sfeer. Volgens Ria Doedel was dat dan ook
het mooiste resultaat van 2012: het werkplezier bij de WML-medewerkers
is helemaal terug en dat komt in alle projecten van het bedrijf tot uiting.

Bekijk de film en lees het interview op pagina 8
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Ria Doedel kijkt terug
en vooruit
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Vorig jaar hielden we eenzelfde interview als dit.
Je zei toen dat WML in 2012 haar kadans moest terugvinden.
Medewerkers moesten het gevoel krijgen lekker aan het werk
te zijn. Is dat gelukt?
‘Dat is heel goed gelukt. Met name de sector Klant en Operatie,
feitelijk het hart van onze organisatie, was haar ritme kwijt.
Dat ritme hervinden stond in 2012 centraal. De ondersteuning
van Klant en Operatie was voor alle afdelingen prioriteit
nummer een. Iedereen heeft zich daar consequent aan
gehouden. Er is gewerkt aan het versterken van de ketenprocessen binnen de sector. De gedachte is om verbeteringen
‘van binnen uit’ tot stand te brengen. In januari is daartoe
het programma ‘Continu Verbeteren’ gestart bij de afdelingen
Distributie en Productie. Vertegenwoordigers van verschillende disciplines hebben knelpunten geïnventariseerd en
oplossingen uitgewerkt. Deze oplossingen zijn in de praktijk
beproefd en bij gebleken geschiktheid structureel ingevoerd.
In beide afdelingen heeft dit geleid tot verschillende aanpassingen van werkprocessen en instructies. Resultaat is een
betere procesbeheersing en -wederom- een goede score op
het gebied van klanttevredenheid. Klant en Operatie draait nu
weer goed. Bij de afdeling Klantenservice zijn de achterstanden in de back office ingelopen, de resultaten in het debiteurenbeleid verbeterden, er kwam webselfservice voor particuliere
klanten, het serviceniveau aan de telefoon steeg en vijftien
collega’s begonnen op geheel vrijwillige basis met een
opleiding tot call center medewerker.’

Waar denk je nog meer met voldoening aan terug?
‘WML heeft in oktober een nieuw logistiek concept ingevoerd.
We hebben de hele logistieke stroom van materialen veranderd,
tot in de bussen van monteurs. Een ingrijpende operatie die
geruisloos is verlopen, zonder enige wanklank. Het is een
mooi voorbeeld van hoe medewerkers uit de meest uiteenlopende disciplines gebroederlijk met elkaar samenwerken.
Natuurlijk was het een proces van bloed, zweet en tranen,
maar hier zie je dus hoe bevlogen en betrokken mensen van
WML hun werk doen. Diezelfde goede samenwerking, nu
aangevuld met externen, zie je bij de vernieuwing van onze
procesautomatisering. Daarin hebben we in 2012 weer
belangrijke stappen gezet. De proof of concept in Ospel
verliep soepel en straalde teamgeest, enthousiasme en trots
uit. Als laatste noem ik nog het feit dat we in 2012 van onderop hebben gewerkt aan de herijking van onze visie. We
vroegen onze vier expertgroepen - Assets, ICT, Markt en HR
- om de lange termijnontwikkelingen in kaart te brengen en
te beoordelen welke impact deze kunnen hebben voor WML.
Daar is hard aan gewerkt. De groepen hebben eind 2012
mooie bouwstenen opgeleverd voor een nieuwe visie.
Gelet op de geïnvesteerde hoeveelheid tijd en energie vind
ik ook dat een dik compliment waard.’

‘In de benchmark van drinkwaterbedrijven hebben we bij
de operationele kosten onze vierde plaats na de grote drie
Vitens, Evides en Brabant Water teruggewonnen. We zijn
weer ‘the best of the rest’. Allemaal zaken die laten zien dat
de organisatie goed functioneert. Als ik 2012 daarom in één
zin moet samenvatten, zeg ik: WML heeft haar cadans
teruggevonden en zit weer in een gezond ritme.’

WML heeft de kernwaardes geherformuleerd. Waarom?
‘Met de nieuwe kernwaardes willen we in het bedrijf positieve
energie losmaken. We hadden als kernwaardes betrouwbaar,
professioneel en ondernemend. Dat betrouwbare wilden we
handhaven, omdat het in de genen van ons bedrijf zit.
Professioneel hebben we vervangen door vakmanschap omdat
dat een wat warmere term is. Vakmanschap past ook beter bij
de manier waarop mensen bij WML hun werk doen. Het zijn

Zijn er ook dingen minder goed gelukt in 2012?
‘Nee, eigenlijk niet. Het is echt een jaar om heel tevreden
over te zijn.’

vakmensen die trots zijn op hun vak. Voor ondernemend is
bevlogen in de plaats gekomen. Dat bevlogene zie je als je
onze mensen ziet werken. Als er ergens iets aan de hand is,
zijn ze er gewoon en wordt er niet op een uur extra gekeken.
De drie kernwaardes verwoorden samen de drijvende kracht
die onze medewerkers beweegt. Ze geven weer hoe WMLmedewerkers hun werk ervaren. Het zijn begrippen die bij
hen de trots op het eigen werk naar boven halen. Ik zal niet
zeggen dat het door deze nieuwe kernwaardes komt, maar
het is een feit dat 2012 de organisatie van WML nieuwe
positieve energie heeft gebracht.’
Hoe staat WML er financieel voor?
‘Heel gezond. We hebben in 2012 een mooi resultaat behaald,
beter dan we met onze aandeelhouders hadden afgesproken.
De inspanningen uit het verleden om de budgetdiscipline te
vergroten, beklijven. Mensen hebben zich dat eigen gemaakt
en stellen er een eer in om binnen het budget te blijven. We
hebben het financieel goed gedaan en dat is belangrijk voor
onze toekomst. We staan voor een fors toenemende saneringsopgave van waterleidingen. Die opgave kunnen we door de
goede financiële ontwikkeling volgens plan jaarlijks intensiveren.’

Wat zijn voor WML de speerpunten voor 2013?
‘We blijven doorgaan met de dingen die we in 2012 succesvol
hebben ingezet. Doordat de organisatie meer cadans heeft
gevonden, is er ruimte ontstaan voor doorontwikkeling. Een
voorbeeld daarvan is innovatie. En dan niet alleen op het
gebied van water, maar ook op dat van de algemene bedrijfsvoering, zoals de inzet van ict.’
Een organisatie als WML is continu in beweging.
Hoe zou je tot slot de beweging in 2012 willen karakteriseren?
‘De beweging is veel gerichter geworden. Er is meer focus
gekomen en dat zal zich in 2013 voortzetten. Pas als je een
duidelijke richting hebt, heeft het ook zin aan innovatie te
werken. Verder zou ik de beweging rustig willen noemen. Het
hoeft niet allemaal hectisch te zijn. WML is in 2012 in een
natuurlijker, bijna organische ontwikkeling terechtgekomen.’

Is er vooruitgang geboekt in de samenwerking in de waterketen?
‘In dat traject worden steeds kleine stapjes vooruit gezet. Wat
duidelijk begint te werken, is de aanhoudende investering in
het opbouwen van relaties en contacten. Men vraagt WML er
steeds vaker bij als het om relevante zaken gaat. We blijven
daarom kijken naar waar samenwerking toegevoegde waarde
biedt. In 2013 gaan we met het waterschapsbedrijf onderzoek
doen naar de mogelijkheden om bij onderhoudswerkzaamheden samen te werken en om buiten de reguliere werktijden
een gezamenlijke wachtdienst in te stellen.’
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Werken vanuit
bevlogenheid
in woord en
beeld
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Opening eerste
openbaar
drinkwatertappunt

Bekijk de film en lees het interview op pagina 14

Leverancier van vers
en gekoeld drinkwater
bij Pinkpop

Bekijk de film en lees het interview op pagina 28
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Interviews in één oogopslag

WML maakt een goed product, goedkoper dan bronwater, gezonder dan frisdrank. Een product waar je
van houdt en graag wilt verankeren in de Limburgse
gemeenschap. WML bood gemeenten in 2012 aan
gratis een openbaar drinkwatertappunt te plaatsen.
De gemeente Beesel heeft de primeur. Pagina 14

“

Bevlogenheid is prima, maar doe je als bedrijf ook
wat je je vanuit je bevlogenheid hebt voorgenomen?
Bij uitstek een vraag voor de afdeling Bedrijfscontrol.
In 2012 verlegde ze haar koers en kwam WML meer
in control. Pagina 16

“
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“

“

De afdeling Klantenservice van
WML werkte in 2012 de achterstanden weg en kreeg nieuw
elan. Zo ging ze aan de slag
met een actief debiteurenbeleid.
Met veel bevlogenheid wordt
altijd geprobeerd met mensen
met betalingsachterstanden een
regeling te treffen. Pagina 20

Een bevlogen bedrijf kijkt vooruit. WML volgde in 2012
een bijzondere aanpak om een nieuwe toekomstvisie
op te stellen. Zo’n veertig medewerkers, verdeeld over
vier expertgroepen, droegen bouwstenen aan voor
een stip aan de horizon. Pagina 18

“

“

Je eigen vak bijhouden en jezelf blijven ontwikkelen. Dat is
wat bevlogen medewerkers doen. De helft van de medewerkers van Klantenservice volgde in 2012 op eigen initiatief
een mbo-opleiding tot medewerker callcenter. Pagina 22

De ICT-servicedesk van WML is ondergebracht bij
een extern bedrijf dat werkt met een roulatiesysteem,
waarbij de jonge medewerkers en studenten regelmatig wisselen. Zo blijven zij fris en komt er regelmatig verse energie in de organisatie. Pagina 24

“

WML introduceerde in 2012 een nieuw Logistiek Concept.
Een operatie met ingrijpende gevolgen voor met name de
monteurs. De verandering verliep zonder slag of stoot.

“

WML-medewerkers laten, als puntje bij paaltje komt,
zien dat ze hart voor de zaak hebben. Pagina 26

WML werkt graag voor bevlogen klanten. Zoals
het popfestival Pinkpop. WML deelde in 2012 voor
de vierde keer gratis koel drinkwater uit. Het past
perfect bij het streven van Pinkpop om een duurzaam en groen evenement te zijn. Pagina 28
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Interview Veerle van der Ven (productmanager) / Jan Smolenaars (wethouder)

WML-Watertaps: het eerste
rondje is van WML
WML heeft in 2012 alle gemeenten in Limburg aangeboden gratis één openbaar drinkwatertappunt aan te leggen. Zo’n vijftien gemeenten zijn op het
aanbod ingegaan. Op 26 april 2013 is de eerste WML-Watertap geplaatst in
de kern Reuver, gemeente Beesel. Een feestelijke gebeurtenis voor beide
partijen: de gemeente toont zo haar gastvrijheid, WML profileert zich met
haar goede product.
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WML, en ook de andere drinkwaterbedrijven in Nederland,
promoten al jaren hun product als een duurzaam, gezond
en goedkoop alternatief voor bronwater en frisdrank. Het
aanbod aan de Limburgse gemeenten past goed in deze
campagne, vertelt productmanager Veerle van der Ven van
WML. ‘Wij maken het zo voor mensen mogelijk om gewoon
op straat kraanwater te nemen. Het eerste rondje is daarbij
van WML. Wij betalen de eerste WML-Watertap in een
gemeente, inclusief de aanleg van de aansluiting op het net.
Wel vragen we een vast jaarlijks bedrag voor onderhoud,
opslag in de winter en bemonstering. Hierdoor kunnen wij
verzekeren dat de WML-Watertap altijd water van goede
kwaliteit blijft leveren. En wij hopen natuurlijk dat gemeenten net als wij zo enthousiast worden dat ze later meerdere
tappunten plaatsen. Sommige gemeenten hebben deze keuze
al gemaakt; de extra tappunten betalen ze dan zelf.’
Schappelijk
Zo’n vijftien Limburgse gemeenten hadden in februari 2013
laten weten van het aanbod gebruik te maken. Een aantal van
hen neemt de aanleg mee in een al eerder geplande ingreep
in de openbare ruimte, anderen laten het tappunt sneller plaatsen.
Het ontwerp van het tappunt is gemaakt door PWN, het drinkwaterbedrijf van Noord-Holland. De gemeenten bepalen in

overleg met WML waar ze het tappunt plaatsen. Ze kunnen
daarbij tegen een geringe meerprijs een eigen ontwerp
toevoegen, bijvoorbeeld het gemeentelogo. De gemeente
Beesel had op 26 april 2013 de primeur. Wethouder Jan
Smolenaars vertelt dat zijn gemeente recreatie en toerisme
hoog in het vaandel heeft staan. ‘Daarom tonen we graag
onze gastvrijheid door mensen vers water aan te bieden. Het
tappunt staat op een prominente plek bij het gemeentehuis
en VVV-kantoor midden in de kern Reuver. Goed in het zicht
en dichtbij alle voorzieningen. Dat we in Limburg de eerste
zijn, is natuurlijk leuk en een goede manier om Beesel weer
eens voor het voetlicht te brengen.’
Smolenaars vindt de jaarlijkse vergoeding voor de WMLWatertap alleszins schappelijk en redelijk. ‘Als je samen
iets doet, moet je het ook samen betalen. Ik kan me goed
voorstellen dat we besluiten later nog meer tappunten aan te
leggen, bijvoorbeeld in het toeristische kerkdorp Beesel, op
het kruispunt van wandel- en fietsroutes in de kern Offenbeek
of in het gebied de Witte Stein aan de grens met Duitsland.
We zullen gauw genoeg merken hoe het tappunt wordt
ontvangen. Ik ben er alvast heel positief over.’
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Interview Joost Verleisdonk (Controller)

WML raakt steeds
meer in control
WML is in 2012 meer in control gekomen.
Het bedrijf heeft meer greep gekregen op de
prioritering van projecten, de uitvoering
ervan, de wijze van rapporteren en de
financiële resultaten. En misschien nog
belangrijker: de afdeling Bedrijfscontrol van
WML wordt niet louter meer gezien als luis in
de pels. Ze denkt ook steeds meer mee
in oplossingsrichtingen.
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De afdeling Bedrijfscontrol bestaat sinds eind 2009 en is
daarmee betrekkelijk nieuw binnen WML. Doel van
Bedrijfscontrol is om bij WML een werkwijze te introduceren die controller Joost Verleisdonk omschrijft als plan,
do, check, act. ‘Wees je bewust van wat je plant, voer de
plannen uit, kijk terug naar hoe ze zijn uitgevoerd en
gebruik de evaluatie om het de volgende keer beter te
doen. We zijn daarmee voortvarend aan de slag gegaan,
maar hebben in 2012 gekozen voor een realistisch tempo.
We volgen nu een groeimodel dat uiteindelijk moet leiden
tot een integrale en geoptimaliseerde risicobeheersing.’
Focussen
Joost somt de verbeteringen op. Ten eerste is de planning
van projecten realistischer geworden. ‘We hebben de
opdrachtgevers van projecten binnen de afdelingen
gevraagd een prioritering aan te brengen en zich meer
te focussen op de belangrijkste projecten. WML beschikt
over road maps: lange termijnplannen met daarin alle
projecten en de relaties daartussen. Deze zijn leidend bij
het leggen van prioriteiten. Het zijn de opdrachtgevers die
de uiteindelijke keuzes voorleggen aan het Management
Team, waarbij de projectmanagers zorgen voor de financiële
vertaling. Dan is het vooraf ook duidelijk dat er financiële
ruimte is voor projecten.’
Naast de planning verbeterde ook de uitvoering van
projecten. Met ingang van 2012 worden alle projecten
drie keer per jaar nagelopen, financieel en inhoudelijk.
Ook op de processen van WML kwam meer grip.
Bedrijfscontrol stelde samen met de verantwoordelijke
proceseigenaren kwaliteitscontroleplannen op, die per
proces de risico’s benoemen en aangeven hoe de werking
van maatregelen ter beheersing van die risico’s kan
worden getest. Per kwartaal haalt Bedrijfscontrol de
informatie hierover uit de organisatie. Zo nodig worden
de proceseigenaren vervolgens gewezen op de noodzaak
om zaken bij te sturen of te verbeteren.

Nog twee laatste verbeteringen: budgethouders rapporteren nu maandelijks op een uniforme manier, met een
focus op de financiële resultaten. ‘WML heeft daardoor
ook op de kosten meer grip gekregen’, aldus Joost. ‘Tot
slot zijn we aan de slag gegaan met de uitkomsten van de
landelijke benchmark van waterbedrijven. Zo hebben we
met collega-drinkwaterbedrijven zoals Brabant Water en
Oasen een aantal van onze processen vergeleken. Het was
leerzaam om bij collegabedrijven in de keuken te kijken
en daarmee tot procesverbeteringen te komen.’
Stilstaan
Alles overziend vindt Joost dat WML in 2012 veel meer
in control is gekomen. ‘Mensen, ook bij WML, doen snel
dingen in de waan van de dag. Onze toegevoegde waarde
is dat we de organisatie dwingen stil te staan bij wat ze
doet. Ik merk dat medewerkers van WML dat steeds meer
als positief ervaren. In 2011 had men nog een houding
van ‘daar heb je ze weer’. In 2012 werkten we meer
samen en konden we meedenken in oplossingen. De
organisatie heeft een flinke beweging gemaakt. Daarbij
realiseren we ons allemaal dat dit veranderproces voortduurt en dat we er nog niet zijn.’
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Interview Jeroen Ronden (Afdelingshoofd Bedrijfscontrol) / Hedwig van Berlo (medewerkster Strategie en Innovatie)

WML werkt aan een nieuwe
Een bevlogen bedrijf kijkt vooruit. WML volgde in 2012 een bijzonder
traject om een nieuwe visie op de toekomst te ontwikkelen.
Samen met ongeveer veertig medewerkers, verdeeld over vier expertgroepen, werden vanuit de organisatie enkele deelvisies op de toekomst
gemaakt. Een proces van onderop waarbij het vakmanschap van
WML-ers optimaal kon worden ingezet.

Start van het traject was een onderzoek onder de klanten
van WML, een enquête onder de medewerkers en gesprekken met de Ondernemingsraad, medewerkers en leidinggevenden. Afdelingshoofd Bedrijfscontrol Jeroen Ronden
en medewerkster Strategie en Innovatie Hedwig van Berlo
leggen uit. ‘Doel was te achterhalen welke beelden er
leven over WML. Wie zijn wij, wat zijn onze normen
en waarden en wie willen we zijn in de toekomst? De
beelden bij de verschillende ondervraagden bleken niet
veel te verschillen. Eerste conclusie was dat er veel is om
trots op te zijn. Bij iedereen komt onze grote betrouwbaarheid heel nadrukkelijk naar voren. De uitdaging voor
de toekomst is om ons daarin te blijven evenaren. Ook
onder veranderde omstandigheden willen wij 24 uur per
dag, zeven dagen per week een betrouwbare drinkwater-
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voorziening realiseren en veilig stellen, tegen aanvaardbare kosten. En daar heb je een waterhart voor nodig.’
Trots
Tweede vaststelling was dat WML het vakmanschap in de
organisatie wil koesteren. ‘Dat lijkt soms op gespannen
voet te staan met het streven naar standaardisering,
uniformering en meer efficiency’, aldus Hedwig en Jeroen.
‘Toch wil WML nadrukkelijk ruimte blijven geven aan
vakmensen om met passie en een zekere autonomie hun
werk te doen. Dat was ook aanleiding om de kernwaarde
professionaliteit te vervangen door vakmanschap. Mensen
moeten op een feestje kunnen vertellen dat ze trots zijn
bij WML te werken. Daarvoor moeten ze de ruimte krijgen
hun vakmanschap uit te oefenen en ontwikkelen.’

stip aan de horizon

Na de zoektocht naar de identiteit volgde het tweede deel
van het traject naar een nieuwe toekomstvisie. WML
werkt met vier expertgroepen op de gebieden assets,
markt, ICT en HRM. In 2012 kregen zij de ruimte om
omgevingsanalyses te maken. Jeroen en Hedwig: ‘Welke
ontwikkelingen zijn op de vier gebieden in de komende
jaren te verwachten? Waar liggen de kansen en bedreigingen? Welke scenario’s zijn denkbaar? En hoe zou WML er
in 2020, en zelfs in 2040, dus uit moeten zien om adequaat
op de uitdagingen van de toekomst in te spelen? Lastige
vragen die de vier groepen toch hebben weten te vertalen
in deelvisies op de toekomst. In 2013 gaat de organisatie
er mee aan de slag, om missie, visie, doelstellingen en
bijbehorende strategie te herijken. Daar werken we met
bevlogen vakmensen aan verder.’

Omslag van denken
Hedwig heeft een rol in het coördineren en regisseren
van het proces en in het opstellen van de deelvisies. ‘We
kijken er met veel voldoening op terug. De zoektocht was
lastig en ging gepaard met veel trial and error, maar ze
leverde heel goede bouwstenen op voor de nieuwe
toekomstvisie. Het succes zat met name in de multidisciplinaire aanpak van onderop, met inschakeling van
vakmensen die er verstand van hebben. En WML heeft de
expertgroepen bewust de tijd gegund hieraan te werken.
Zo was het voor iedereen mogelijk los te komen van het
hier en nu. Alleen dan kun je de bepaald niet vanzelfsprekende beweging maken naar een andere, strategische
manier van denken.’
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Interview Denise Tonnaer (Medewerkster debiteurenbeheer)

WML strenger én socialer
tegen wanbetalers
WML is in 2012 begonnen met het afsluiten van mensen met een forse
betalingsachterstand. Onsympathiek? Nee, vindt medewerkster debiteurenbeheer Denise Tonnaer. Het optreden tegen wanbetalers is eerlijk ten
opzichte van de klanten die wel netjes betalen. Bovendien volgt WML een
zorgvuldige procedure en wordt altijd geprobeerd met de klant een betalingsregeling te treffen.

Voor het afsluiten van het water bij wanbetalers volgt WML
al jaren een bepaalde procedure: eerst een herinnering
sturen, dan een incassobureau inschakelen. Na afloop van
de incassoperiode van dertien weken en drie dagen komt
de zaak weer terug bij het waterleidingbedrijf. Bij WML
bleef het daar lange tijd bij, tot begin 2012. Sindsdien
stuurt WML klanten met een betalingsachterstand, na het
aflopen van de incassoprocedure, een afsluitbrief. Daarbij
zit een aanbieding om een schuldhulpverlenende instantie
te informeren en een formulier waarin de klant kan aangeven dat hij door het afsluiten gezondheidsrisico’s loopt.
In 2012 heeft WML de nodige afsluitbrieven verstuurd.
‘Als de klant op de brief reageert, proberen we altijd een
betalingsregeling te treffen’, aldus Denise. ‘Zo nodig
nemen we daarvoor contact op met de kredietbank,
gemeente of schuldhulpverlening. Alleen als de klant
zich ook na de afsluitbrief niet meldt, gaan we echt tot
afsluiting over. Als de monteur vervolgens op de stoep
staat, komen mensen soms alsnog in actie door contact
met ons op te nemen. Dan volgt wel afsluiting, maar als
mensen meteen betalen of een regeling treffen, worden
ze binnen uiterlijk twee werkdagen weer aangesloten.’
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Continu bezig met verbeteren
Vanwege de zorgvuldige procedure noemt Denise het
debiteurenbeleid van WML streng maar ook sociaal. ‘Bij
mensen die uiteindelijk worden afgesloten, is dat terecht.
Omdat ze zich niet aan de regels houden en gewoon nooit
wat laten horen.’ Vanwege de zorgvuldigheid vindt Denise
haar werk ook leuk en waardevol. ‘Ik werk nu twaalf jaar
bij WML en ben steeds bezig geweest met iets nieuws. Nu
ook weer met dit nieuwe debiteurenbeleid. We zijn met
ons team continu bezig met verbeteringen. Natuurlijk is
het niet leuk om mensen af te sluiten, maar het geeft wel
veel bevrediging om hen aan een goede regeling te helpen
en contact te hebben met andere instanties. Zo blijft de
watervoorziening in stand en wordt de rekening uiteindelijk
toch betaald.’
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Interview Leon Cuijpers (afdelingshoofd) / Carin Mestrom (medewerker klantenservice)

Vrijwillig weer naar school
Het gaat goed met de afdeling Klantenservice van WML. Dus was er in
2012 ruimte om een opleiding tot medewerker callcenter te volgen. Op
vrijwillige basis en daar maakte de helft van de afdeling gebruik van.
Terug naar de schoolbanken, maar dan in het WML-kantoor en voor
een deel met een specifiek op WML toegesneden programma.
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De achterstanden weg, een verbeterde telefonische
bereikbaarheid, een afname van het debiteurensaldo,
een stijging van de klanttevredenheid en bovenal een
sterk gestegen medewerkerstevredenheid van 6,0 naar
7,7. De klantenservice van WML boekte in 2012 goede
resultaten, vertelt afdelingshoofd Leon Cuijpers. ‘En dat
is niet eens bereikt door harder te werken, maar door
slimmer te werken, met meer focus op de zaken die er
toe doen. Dat heeft op de werkvloer een enorme drive
veroorzaakt en die herwonnen energie voel ik hier
dagelijks.’
Investeren
Als de achterstanden zijn verdwenen, zou je normaal
zeggen dat de capaciteit kan worden verminderd. WML
koos voor de klantenservice, waarbij 34 vaste krachten
werken, een andere weg, aldus Leon. ‘De gewonnen tijd
investeren we in de medewerkers om de kwaliteit van
onze diensten nog hoger te krijgen. Daarom kon iedereen
op vrijwillige basis een mbo-opleiding tot medewerker
callcenter volgen, een eenjarige opleiding bij het ROC
Leeuwenborgh in Maastricht. Een docent van Leeuwenborgh komt één dag in de week naar WML. De ene helft
van de medewerkers die de opleiding volgen, krijgen
’s ochtends les, de andere helft ’s middags. In de baas zijn
tijd dus. Het huiswerk moet thuis worden gedaan.
Daarnaast komen er stagebezoeken aan het callcenter van
Vodafone en Brabant Water en maken we samen met

Leeuwenborgh een specifiek lesonderdeel dat gaat over
watergerelateerde zaken. Dat heb je niet direct nodig aan
de telefoon, maar helpt wel om het eigen bedrijf beter te
leren kennen. De echte stage lopen onze medewerkers op
de eigen Klantenservice.’
Routines
Carin Mestrom is één van de medewerkers van Klantenservice die de opleiding volgt. Ze doet het omdat ze nieuw
is op de afdeling. ‘Op de opleiding krijgen we onder meer
Engels. Dat is nuttig omdat we steeds meer klanten in het
Engels te woord moeten staan. We leren verder onder
meer Nederlands, rekenen en burgerschap. Dat laatste is
meer gericht op onze algemene ontwikkeling.’
Carin vindt de lessen heel nuttig, niet alleen voor haarzelf
als nieuweling, maar ook voor medewerkers die al langer
op de afdeling werken. ‘Er sluipen altijd routines in je
werk die je graag wil kwijtraken. Daar krijgen we goede
tips voor. Door bijvoorbeeld klanten met de naam aan te
spreken of hen aan het eind van het gesprek een fijne dag
te wensen. Maar we leren ook hoe we moeten omgaan
met bijvoorbeeld weerstand. Ik moet bekennen dat het
lastig is ook het huiswerk te doen, maar we leren er veel
van. En het helpt mij om zekerder te worden in mijn werk.’
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Interview Samir Verkuijlen (student)
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Werken naast
je studie
WML heeft haar ICT-servicedesk sinds 2010 ondergebracht bij het bedrijf OGD. Dit zet onder meer
studenten in, die zo naast hun studie werkervaring
opdoen. Zo werkt Samir Verkuijlen twee dagen in
de week bij WML en studeert hij daarnaast Netwerk
Infrastructuur Design aan de Hogeschool Zuyd in
Heerlen. Een prima manier om de ict-wereld ook
vanuit de optiek van de klant te leren kennen.
De ICT-servicedesk bij WML bestaat uit vijf mensen. Daarvan rouleren er normaal
gesproken vier om de negen maanden; alleen de coördinator blijft langer zitten.
Samir Verkuijlen is op het moment van schrijven van dit stuk de enige student die
voor OGD bij WML werkt. Hij en zijn collega’s zijn voor WML-medewerkers het
eerste aanspreekpunt als zij problemen hebben op ict-gebied. De servicedesk lost
deze problemen zelf op of schakelt bij ingewikkelder zaken de juiste specialist in.
Geen sleur
Samir is blij met zijn werk bij WML. Behalve zijn leuke collega’s waardeert hij ook
het feit dat hij ervaring opdoet vanuit de optiek van de klant. ‘Die komt naar ons toe
met de simpele boodschap dat iets niet werkt. Wat ik daaruit tot nu toe heb geleerd,
is dat een probleem niet perse wordt opgelost door de ict zelf. Veel hangt ook af van
een goede communicatie. Die ervaring is een goede en erg nuttige aanvulling op mijn
studie. WML geeft mij daarnaast de mogelijkheid om naast mijn studie relevante werkervaring op te doen. Veel andere studenten lukt dat niet.’
Door het roulatiesysteem komt aan de inzet van Samir bij WML onherroepelijk een
eind. Naar verwachting zal dat ergens na de zomer van 2013 zijn, als Samir ook hoopt
af te studeren. Hij vindt het goed dat de servicedesk regelmatig wisselt. ‘Als je te lang
op dezelfde plek blijft, verlies je de motivatie om je verder te ontwikkelen. Dan loop
je het gevaar in een sleur te komen. Het is goed als mensen steeds een nieuwe
uitdaging krijgen. Het zijn juist de nieuwe mensen die in een organisatie nieuwe
energie en beweging brengen.’
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Interview Dietrich de Lannoy (projectmanager)
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WML krijgt meer grip
op voorraden
In 2012 heeft WML via het project Logistiek Concept meer zicht en grip
gekregen op de materiaalstromen in het bedrijf en de kosten die hiermee
zijn gemoeid. Een veel groter deel van de materialen waarmee de monteurs
werken, is nu geregistreerd. Dit moet het op termijn mogelijk maken de
voorraden kleiner te houden. WML werkt ook aan een efficiëntere aanpak
waarbij de leverancier rechtstreeks levert aan de aannemers.
Aanleiding voor het project Logistiek Concept was de landelijke
benchmark, waaraan de Nederlandse drinkwaterbedrijven
verplicht meedoen. ‘Daaruit bleek dat het logistiek apparaat
van WML in vergelijking met andere bedrijven duur was’,
vertelt projectmanager Dietrich de Lannoy. ‘Het nieuwe
Logistiek Concept is bedoeld om de kwaliteit te verbeteren
en de kosten omlaag te brengen. Het draait hierbij in de
eerste plaats om het beter registreren van de materialen die
de monteurs gebruiken bij een klus, waarmee meteen ook
meer zicht ontstaat op de kosten van werkzaamheden.
Vroeger werkte WML met een centraal magazijn dat de
verschillende regiomagazijnen bevoorraadde. De monteurs
gingen daar wekelijks hun materialen ophalen. Wat ze
meenamen, hoefde toen niet per se geregistreerd te worden.
Alles was ‘grijpvoorraad’. WML had daardoor niet genoeg
zicht op de materiaalstromen in het bedrijf. Het kon gebeuren
dat in een magazijn tien koppelstukken à 90 euro lagen,
terwijl er in een jaar misschien maar twee werden gebruikt.’
Gedisciplineerd
In het nieuwe logistieke concept werkt WML met een centraal
voorraadpunt in Echt en wisselpunten in de provincie. De
voorraden in de wisselpunten zijn voor het overgrote deel
geregistreerd. Alleen in hun bussen hebben de monteurs nog
‘grijpvoorraden’, die als één kostenpost worden geregistreerd.
Verder hebben de wisselpunten nog grijpvoorraden van
enkele materialen, die te groot zijn om in de bus mee te
nemen. Tweede pijler van het concept is dat de materialen
voor de vooraf geplande werkzaamheden wekelijks voor de

monteurs worden klaargelegd in een kratje in het wisselpunt.
Alleen voor de niet-voorbereide werkzaamheden, bijvoorbeeld
het verhelpen van acute storingen, neemt de monteur zelf
materiaal mee uit het wisselpunt. Hij moet dat wel registreren
en de niet-gebruikte materialen netjes terugleggen. Volgens
Dietrich gebeurt dat gedisciplineerd, op wat incidenten na.
‘De monteurs waren eerst bang voor deze verandering, maar
ze hebben het wonderwel snel opgepakt. Ik werk nu drie jaar
bij WML en heb dit fenomeen vaker gezien. Als puntje bij
paaltje komt, zorgen de WML-ers altijd dat het goed komt.
Daaraan kun je wel zien dat iedereen hart heeft voor de zaak.’
Beter beheersen
WML heeft in 2012 verder de materialencommissie nieuw
leven ingeblazen. Deze moet toezien dat het assortiment niet
onnodig toeneemt. Ook buigt de commissie zich over de
keuze van de materialen. In 2013 werkt WML verder aan de
verbetering van de logistiek. Het bedrijf wil toe naar een
systeem waarbij de leverancier de door WML voorgeschreven
materialen rechtstreeks aan de aannemer van een klus levert.
Nu haalt deze de materialen nog uit het centraal voorraadpunt van WML. Ook wil het bedrijf met de aannemers
duidelijke afspraken maken over het terugbrengen van de
bakken waarin ze op de werkplaats de materialen bewaren.
‘Allemaal maatregelen om de kwaliteit en de kosten van
werkzaamheden beter beheersbaar te maken’, aldus Dietrich.
‘Het is nog te vroeg om te zeggen of de genomen maatregelen
succesvol zijn, maar de beweging is alvast gemaakt.’
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Interview Jan Smeets (baas van Pinkpop)

WML-water bij Pinkpop
is doorslaand succes
WML heeft in 2012 voor de vierde keer gratis gekoeld water uitgedeeld
op het festival Pinkpop. Een doorslaand succes waarmee beide partijen
zich kunnen profileren: Pinkpop als groen evenement, WML als leverancier
van een duurzaam en gezond product. Jan Smeets, baas van Pinkpop,
zet de samenwerking dan ook graag voort.

WML ondersteunt in haar sponsorbeleid evenementen
waar de relatie tussen water drinken, bewegen en
gezondheid kan worden uitgedragen. Voorbeelden zijn
de hardloopevenementen Maastrichts Mooiste, de VGZ
Marathon Meerssen en het WK Wielrennen 2012.
Daarnaast sponsort het bedrijf evenementen die van
grote waarde zijn voor het behoud van het Limburgs
cultureel erfgoed en die net als WML zijn geworteld
in Limburg, zoals het Oud Limburgs Schuttersfeest en
Pinkpop. De sponsoring gebeurt in natura, door het
beschikbaar stellen van de infrastructuur voor het
gratis beschikbaar stellen van drinkwater.
De verbintenis met WML begon toen Jan Smeets voor
de veertigste jubileumeditie werd benaderd door
de provincie Limburg met de vraag of Pinkpop wat
kon betekenen bij het uitdragen van de gedachte van
Cradle-to-Cradle. ‘En dat konden wij natuurlijk prima’,
aldus Smeets. ‘Wij boden al langer gratis water aan
tijdens Pinkpop omdat we vinden dat mensen niet
moeten betalen voor een primaire levensbehoefte.
Verder waren we al langer in bezit van de Green ‘n’
Clean Award van de Europese club van popfestivals.
Een duurzame en professionele drinkwatervoorziening
door WML paste uitstekend in onze groene aanpak.’
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Septic-vrij
Vier jaar later heeft WML in opdracht van Pinkpop drie
leidingen aangelegd met aparte drinkwatertappunten.
Het water wordt door vrijwilligers van WML verstrekt
in bekertjes van composteerbaar plastic. ‘In de hete editie
van 2012 was dat een enorm succes. Er zijn in totaal
340.000 bekertjes drinkwater doorheen gegaan. Daar
hebben zowel wij als WML veel bij te winnen’, vertelt
Smeets. ‘Wij omdat we uitdragen dat bij Pinkpop niemand
dorst of honger hoeft te hebben, WML omdat ze zo laat
zien iets terug te doen voor de inwoners van Limburg.’
Pinkpop en WML breiden de samenwerking dan ook
verder uit. Voor de editie van 2013 legt het waterleidingbedrijf in opdracht van Pinkpop een nieuw watertappunt
aan, later wellicht gevolgd door nog meer tappunten.
Verder worden de komende jaren ook afvoerleidingen
gemaakt voor de nog resterende chemische toiletten
op het terrein. ‘Pinkpop wordt zo nog groener’, besluit
Smeets. ‘We zijn dan binnen vijf jaar een volledig septicvrij festival.’
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Werken vanuit
vakmanschap
in woord en
beeld

30

Besmet met
het puttenvirus

Bekijk de film en lees het interview op pagina 34

Leidingnetwerk
WML steeds beter
in beeld
door geodesie

Bekijk de film en lees het interview op pagina 36
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Interviews in één oogopslag

Het puttenvirus. Daaraan lijdt Wim Kessels, coördinator en ondersteuner van de ‘puttenploeg’ van WML.
Het is een functie waarbij ouderwets vakmanschap
centraal staat. Pagina 34

“

De geodetisch medewerkers van WML stellen hun
landmeetkundige kennis en ervaring graag ten
dienste om de leidingregistratie van het bedrijf te
verbeteren. Een bijzonder vak waarbij alles draait
om nauwkeurigheid. Pagina 36

“
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“

“

Je vak inzetten om de werkdruk van een andere afdeling te
verminderen. De webselfservice
van WML ontwikkelde zich in 2012
zodanig dat de Klantenservice
van het bedrijf werd ontlast en de
achterstanden kon wegwerken.
Pagina 38

De jeugd heeft de toekomst, maar heeft zij het vak
voldoende in de vingers? WML leidde in eigen huis een
aantal jongeren op tot monteur. Het opleidingsinstituut
dat het examen afnam, keek met bewondering toe.
Pagina 40

“

“

De secretaressepool van WML zorgt voor meer continuïteit
in de secretariële ondersteuning. En voor meer onderlinge
uitwisseling van kennis en kunde. Een goede manier om je
vak meer inhoud te geven.. Pagina 42

WML startte in 2012 een traject om een nieuwe
toekomstvisie op te stellen. Een aanpak van onderop,
waarbij het vakmanschap in de organisatie optimaal
werd ingezet. Pagina 44

“

De maatschappij wordt mondiger en de procedures in onder
meer de ruimtelijke ordening zijn complex. Goed omgevingsmanagement wordt een nieuw vak dat WML tot in de vinger-

“

toppen gaat leren beheersen. Pagina 46

Goede vakmensen wisselen hun ervaringen uit en
zijn altijd nieuwsgierig naar de kunde van collega’s.
WML deelt kennis met het in de Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen actieve drinkwaterbedrijf RWW.
Pagina 48

33

Interview Wim kessels (opzichter)
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Besmet met
het puttenvirus
WML haalt nog steeds het grootste deel van het water uit de grond. Dat
gebeurt in zo’n driehonderd grondwaterputten, verspreid over de provincie.
De diepste ‘pompput’ is 367 meter diep. Grondwaterputten en de pompen
die daarin het water naar boven halen, moeten goed worden onderhouden.
En wie dan besmet is met het puttenvirus, vindt dat prachtig werk waarin
ouderwets vakmanschap centraal staat.
Wim Kessels werkt al 33 jaar bij WML. De laatste acht jaar is
hij een van de twee opzichters winmiddelen bij het bedrijf.
Samen met zijn collega coördineert en ondersteunt hij het
werk van de ‘puttenploeg’, die niets anders doet dan onderhoud aan en metingen in de grondwaterputten van WML.
Een put is, heel eenvoudig gesteld, een pvc-buis die tot zo’n
vierhonderd meter de grond in gaat, tot in de watervoerende
zand- en grindlagen. In deze lagen heeft de buis openingen,
waardoor het water de put binnen stroomt. Verder naar boven
zit de pomp die het water naar boven haalt en wegpompt
naar een pompstation van WML. Aan de grondwaterputten
en de pompen is regelmatig onderhoud nodig. Zo kunnen
bijvoorbeeld de filters in pompputten die betrekkelijk ondiep
liggen door de werking van zuurstof verstopt raken. De
puttenploeg gebruikt camera’s om dit te controleren. Ze
kunnen met een lier tot vierhonderd meter de diepte in, al
moet daarvoor altijd eerst de pomp worden verwijderd.
Verder doet de ploeg metingen naar de hoeveelheid water die
in een put stroomt en controleert ze of er bijvoorbeeld geen
lekkages zijn.
Gevarieerd
Wim vindt het werk aan de pompputten een prachtig vak. Hij
is dan ook, zoals hij zelf zegt, besmet met het puttenvirus.
‘Van al mijn banen bij WML is dit het werk waarbij ik alles
wat ik ooit heb geleerd het best kan toepassen. Van wiskunde
tot natuur- en scheikunde. Het is verder heel interessant om
samen te werken met de geohydrologen en het team Nieuwbouw bij WML. Bij het boren van een nieuwe put komt het er

op aan de juiste watervoerende laag te vinden. Daar is kennis
van de bodem voor nodig en die is nergens anders in Nederland zo gevarieerd van samenstelling als in Limburg.’
Bij het maken en onderhouden van de putten komt een hoge
mate van ouderwets vakmanschap kijken, met gebruikmaking
van de modernste middelen, vervolgt Wim. ‘Er zijn maar een
paar aannemers in Nederland die zich hiermee bezig houden.
Daar werken zeer ervaren mensen met een gedegen opleiding.
Het onderhoud aan de putten doen we zelf in de eigen werkplaats. Dat maakt ons werk ook zo gevarieerd. Er is nog nooit
een dag hetzelfde geweest. Soms bieden we onze diensten
aan bedrijven aan. We onderhouden onder andere twee
pompputten op het terrein van het universiteitsziekenhuis
en we meten de grondwaterstanden in de A2-tunnel en voor
de ENCI.’
Geen vogels of vissen
Gevraagd naar het gekste wat de puttenploeg ooit bij een
inspectie tegenkwam, hoeft Wim niet lang na te denken. In
een pompput bij Eys in Zuid-Limburg zat nog een pomp uit
de oorlog, in tweeën gespleten en in de wand van de put
gedrukt. ‘Verder komen we bij het boren natuurlijk regelmatig
fossielen tegen. Bij het boren wordt de put altijd goed afgedekt.
Je werkt niet in een operatiekamer, maar in een bos of open
veld. Een dode vogel zijn we daarom nog nooit tegengekomen
in een pompput. Laat staan vissen, maar een vis in het grondwater, dat zou pas echt gek zijn.’
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Interview Dennis Jansen / Hans Berghmans (geodetisch medewerker)

Leidingnetwerk WML
steeds beter in beeld
door geodesie
WML krijgt met de kennis van landmeetkunde
(geodesie) en apparatuur zoals GPS een steeds
nauwkeuriger beeld van de precieze locatie
van zijn honderden kilometers leidingen.
Medeverantwoordelijk hiervoor zijn de twee
geodetisch medewerkers Dennis Jansen en
Hans Berghmans. Al heel lang werkzaam in
het veld en achter de computer weten zij als
geen ander hoe je leidingen in kaart brengt.
Sinds 2012 maken ze onderdeel uit van het
team Geodatabeheer van WML. Een nieuwe
stap om de nauwkeurigheid van de leidingdata verder te verhogen.
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Een ‘beetje geflipt’ maar toch vooral heel bevlogen, noemen
Dennis en Hans zichzelf. De ene keer gaan ze met hun
terreinwagen het veld in en belanden ze tussen stieren,
vossen en roofvogels. De andere keer slaan ze piketten
omdat ergens een leiding wordt gelegd. Een volgende keer
krijgen ze van een archeoloog uitgelegd wat die potjes en
scherfjes zijn die op een bouwplaats tevoorschijn komen.
En daarna zitten ze achter de computer, om hun collega’s
van Geodatabeheer te helpen bij het verder op orde brengen
van de digitale informatie over het leidingnetwerk van
WML. Het hoort allemaal bij hun werk als geodetisch
medewerker, kortweg geodeet. Dennis en Hans worden

van A tot Z ingeschakeld bij de aanleg van nieuwe leidingen.
‘Dat gaat van het onderzoeken van het potentiële tracé
op gevoeligheden voor bijvoorbeeld flora en fauna en
archeologie, het landmeetkundig uitzetten van het tracé
voor de aannemer in het veld en het ontwerp van de
leiding tot het steekproefsgewijs controleren of de
aannemer de eenmaal gelegde leidingen goed heeft
ingemeten. Heel veelzijdig werk dus, waarbij we samenwerken met allerlei afdelingen binnen WML, maar ook
met veel organisaties daarbuiten.’
Nauwkeurigheid
In 2012 stapten Dennis en Hans over van het team Nieuwbouw van WML naar het team Geodatabeheer. Ze leggen
uit waarom dat voordelen heeft: ‘Geodatabeheer houdt
zich bezig met het digitaal en zo nauwkeurig mogelijk
vastleggen van het leidingnetwerk van WML. Dit doen wij
door digitaal te meten in het Rijksdriehoekstelsel. Wij zijn
daardoor in staat met een nauwkeurigheid van vijf
centimeter de leiding terug te vinden in het veld. Veel
oude leidingen stammen af van analoge tekeningen
waarvan de nauwkeurigheid onzeker is. Tot enige jaren
geleden bepaalden bedrijven zelf hoe en met welke
nauwkeurigheid ze hun leidingen registreerden. Tegenwoordig is dat wettelijk bepaald.’
Hans en Dennis weten met hun ruime landmeetkundige
ervaring veel, zo niet alles, over de risico’s op onnauwkeurigheid van gegevens en de manieren waarop je wel
nauwkeurige informatie krijgt. ‘Die kennis delen we graag
met onze collega’s van Geodatabeheer. Zodat ze beter
begrijpen waar ze allemaal rekening mee moeten houden.
Een nauwkeurige leidingregistratie is van groot belang.
WML heeft een strategisch net van duizenden kilometers
lang. Je moet zien te voorkomen dat daar bij graafwerkzaamheden iets mee gebeurt. Hoe preciezer de informatie,
hoe beter dat lukt.’
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Interview Ellen Broekmans (projectmanager)

Klantenservice
ontlast door
webselfservice

De webselfservice op de site van WML bevat nu zeven
functies voor particuliere klanten. Zij kunnen er een
verhuizing, de meterstand en een wijziging van het
rekeningnummer of andere persoonsgegevens doorgeven.
Klanten die een brief hebben gekregen dat de meter wordt
gewisseld, kunnen via de site zelf een afspraak regelen
of wijzigen. Ook kunnen ze het maandelijkse voorschot
verhogen en het rekeningoverzicht inzien. Deze functies
zijn volledig geautomatiseerd: de melding via de website
wordt automatisch verwerkt in het systeem van WML.
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Efficiënter
De automatische verwerking is volgens Ellen Broekmans,
projectmanager bij WML, het grote voordeel van de
nieuwe webselfservice. ‘Mensen konden vroeger al via
internet zaken doorgeven, maar dat werd dan omgezet in
een mail voor Klantenservice. Medewerkers moesten de
melding vervolgens overtikken in het systeem. Het is
veel efficiënter dat dit nu niet meer nodig is. Bovendien
reduceer je zo de kans op fouten. Bij het overtikken van
een melding kon er altijd wel eens iets mis gaan.’
Helemaal zonder tussenkomst van medewerkers werkt
het nieuwe systeem overigens niet, vertelt Ellen. ‘Het
systeem herkent meldingen of gegevens die afwijken van

WML heeft in 2012 de mogelijkheden voor de particuliere klant om via
de website zaken te regelen, uitgebreid en verbeterd. Het werk van de
Klantenservice is daardoor verlicht en vereenvoudigd. De medewerkers
van deze afdeling kunnen nu de klanten die nog niet via de verbeterde site hun WML-zaken regelen beter helpen. Ook hebben ze meer tijd
voor werkzaamheden die voorheen te weinig aandacht kregen, zoals
het omgaan met betalingsachterstanden.

wat gebruikelijk is. Ook dat verhoogt echter de efficiency.
Medewerkers van Klantenservice hoeven zich alleen daarop
te concentreren. Ook op fouten hoeven ze niet te reageren.
Als de klant bij het invoeren van de gegevens namelijk
een fout maakt, geeft de website dat zelf al aan.’
Achterstanden wegwerken
De webselfservice wordt steeds vaker gebruikt, aldus
Ellen. ‘Medewerkers van Klantenservice wijzen klanten
die bellen altijd op deze mogelijkheid. Zij hebben er zelf
ook het meeste profijt van. De verbetering van de webselfservice heeft geleid tot een enorme ontlasting van het
werk van Klantenservice. Ook het proces van het meter

verwisselen verloopt soepeler nu klanten zelf kunnen
aangeven in welk tijdsblok de monteur kan langskomen.
We zijn daarom heel tevreden over deze verbetering.
Processen zijn een stuk vereenvoudigd en Klantenservice
heeft nu de tijd om achterstanden weg te werken. De
webselfservice is daarmee een goede oplossing voor
zowel WML als onze klanten. Alle reden om dit in de
toekomst verder uit te breiden.’
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Interview Han Smedts (distributiemonteur)

Opleiding in eigen huis
WML leidt jonge monteurs in eigen huis op. Tussen 2010 en 2012 gebeurde
dat met vijf aankomende monteurs. Han Smedts, al ruim twintig jaar
distributiemonteur bij het bedrijf, nam de jongeren onder zijn hoede.
Een leerzame klus die hij met veel passie en plezier volbracht.
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Van de vijf jongeren kwamen er drie van een installatiebedrijf, een van een onderaannemer van WML en een uit
de detailhandel. Twee van hen hadden al een opleiding
Eerste Monteur Installatietechniek; zij moesten nog het
diploma Eerste Monteur Distributietechniek halen. De
overige drie moesten beide diploma’s nog halen. Han
Smedts maakte voor hen een opleidingsprogramma
waarbij ze één keer in de maand les kregen in bijvoorbeeld een meteropstelling maken, buizen in elkaar
monteren of het werken met speciale materialen. Eerst
gebeurde dat in Sittard, later op zolder in het oude
centrale magazijn in Schimmert. ‘Ik had bijvoorbeeld
een stuk hoofdleiding uitgedokterd dat ze zelf in elkaar
moesten zetten. Ook moest een aantal van hen nog leren
solderen. Ik kreeg hierbij veel steun van de begeleiders
van de jongeren, Roy Groen, André Philips en Robert
Laeven.’

Gemotiveerd
Het was voor Han de eerste keer dat hij jongeren zelf
opleidde. Daarvoor had hij wel vaker aankomende
monteurs begeleid. ‘Ik vond het een mooie ervaring om
zelf het praktijkgedeelte op te zetten en daarvoor een
ruimte in te richten. Ik heb ook zelf bedacht om het
examen voor een deel in het veld af te nemen. Voor de
monteursopleiding distributie kun je hier in Limburg
alleen examen doen aan het Arcus-college in Heerlen. De
twee leraren zijn komen kijken hoe onze jongens in het
veld de opdrachten deden. Dat vonden ze zelf een unieke
ervaring. Ze hadden nog nooit zo’n examen in het veld
meegemaakt.’
Han vertelt dat hij zijn werk als monteur bij WML met
veel plezier doet. ‘Ik ben altijd buiten en heb veel contact
met klanten. Die zijn bovendien meestal blij omdat we
een storing komen verhelpen en ze weer water krijgen.
Ik ga daarom nog steeds elke dag met plezier naar mijn
werk. En mocht het vanwege een storing een keer later
worden, is dat geen enkel probleem.’ Met veel voldoening
merkt Han dat de door hem opgeleide jongeren hetzelfde
plezier in het werk krijgen. ‘Tijdens de opleiding merkte
ik al dat ze voor hun opgaven echt vol aan de bak gingen.
Ze zijn nu nog steeds gemotiveerd. Het kost geen enkele
moeite hen te stimuleren hun werk goed te doen.’
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Interview Esther Bijsman (teamleider Secretariaat)
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Secretaressepool zorgt
voor meer continuïteit
Sinds 2009 werkt WML met een secretaressepool. De secretaresses van de
twaalf afdelingshoofden zitten nu bij elkaar en zijn niet meer gekoppeld aan
een afdeling. Een goede manier om in de secretariële ondersteuning meer
continuïteit te bieden. En om in beweging te blijven in een tijd dat ook WML
door technologische ontwikkelingen anders en slimmer gaat werken.
De secretaresses in de pool van WML hebben vier taken:
telefonische bereikbaarheid, agendabeheer, archivering en
verslaglegging. ‘Daarmee is onze functie scherper begrensd
dan vroeger’, vertelt teamleider Secretariaat Esther Bijsmans.
‘Voorheen waren we op een afdeling toch een beetje een
manusje-van-alles. Als er een bosje bloemen moest worden
gehaald, deed de secretaresse dat. Dat is nu verleden tijd. De
secretaresses zitten nu samen. Ze zijn nog wel gekoppeld aan
een afdelingshoofd, maar de hiermee verbonden werkzaamheden kunnen zonder enig probleem worden overgenomen
door een collega. Daardoor ontstaat meer continuïteit in de
secretariële ondersteuning. Je vangt elkaars afwezigheid op
bij vakanties, ziektes, vrije dagen of opleiding en cursussen.
Zo kunnen er in het werk geen achterstanden ontstaan en
heb je per saldo minder mensen nodig om hetzelfde niveau
van dienstverlening te leveren.’

WML speelt zo bovendien in op de nieuwe ontwikkelingen in het
werken, besluit Esther. ‘Door de technologische ontwikkelingen
gaat ook WML slimmer werken. Dat stelt nieuwe eisen aan je
vakmanschap. Je kunt in deze tijd niet meer vasthouden aan
‘ja maar zo doen we het toch altijd al’. Het is belangrijk kritisch
te blijven over je eigen kennis en kunde. Dat lukt ons team
heel goed. En uit metingen blijkt dat deze nieuwe manier van
werken elk jaar hoger wordt gewaardeerd.’

Nieuwe eisen
Volgens Esther hebben de secretaresses moeten wennen aan
de nieuwe manier van werken. ‘Je bent niet meer de spil van
een afdeling en mist daardoor bepaalde informatie, die je
overigens ook niet meer nodig hebt. Hier staat tegenover dat
je nu een eigen team vormt en in de keuken van andere
afdelingen meekijkt. En je kunt makkelijker gebruik maken
van elkaars kennis en specialiteiten. Als je bijvoorbeeld niet
helemaal vertrouwd bent met bepaalde software en je collega
naast je is dat wel, ben je snel geholpen.’
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Interview Inge Schreurs (afdelingshoofd Markt) / Eddy Toonen (afdelingshoofd ICT)

Dromen en denken
over de toekomst

Neem afscheid van de waan van de dag en maak een sprong in de
(verre) toekomst. Met die opdracht gingen in 2012 de vier expertgroepen
van WML aan de slag om bouwstenen aan te dragen voor de nieuwe
toekomstvisie van het bedrijf. Een proces dat met veel enthousiasme
werd doorlopen en ‘knalde van de energie’.
WML werkt toe naar een nieuwe toekomstvisie. Het
bedrijf wil voorbereid zijn op de ontwikkelingen die op
ons afkomen, op een zodanig robuuste manier dat het
klaar is voor de verschillende mogelijke toekomstscenario’s. Er wordt bewust gekozen voor een aanpak van
onderop. Niet een extern bureau inschakelen, maar
collega’s in de organisatie inzetten als experts in de
zogenaamde expertgroepen. Zo was het mogelijk de
kennis en bevlogenheid van medewerkers van WML zelf
te benutten en een basis te leggen die in de organisatie
eerder op draagvlak kan rekenen. ‘Het proces zorgde voor
een stevige inbreuk in de agenda’s van ons en de ongeveer veertig medewerkers in de expertgroepen’, aldus
afdelingshoofd Markt Inge Schreurs en afdelingshoofd ICT
Eddy Toonen, tevens voorzitters van de gelijknamige twee
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expertgroepen. ‘Maar het was vanzelfsprekend om
hieraan hoge prioriteit te geven. We zagen het als een
kans en uitdaging om het in eigen kring te doen en niet
over te laten aan anderen. De organisatie gaf ons er
bovendien alle ruimte voor.’
Toekomstbeelden
De expertgroepen kwamen regelmatig bijeen. In ontbijtof pizzasessies werd eerst de omgeving geanalyseerd:
welke trends zien we die relevant zijn voor WML en
waarop het bedrijf moet reageren of anticiperen? Om de
dagelijkse routine te doorbreken, werd soms gebruik
gemaakt van een bijzondere omgeving. Zo zat de expertgroep ICT, genietend van een zomerzonnetje, een keer
met zitzakken op het dak om inspiratie op te doen. Na de

omgevingsanalyse werd, met hulp van het kennisinstituut
voor de drinkwaterbranche KWR, de volgende stap gezet
naar toekomstscenario’s en bouwstenen voor een nieuwe
visie en strategie. ‘Van KWR kregen we daarbij een dik
compliment voor onze analyses. Die waren compleet en
goed getroffen. Een teken dat de groepen hun werk goed
hadden gedaan’, aldus Inge en Eddy.
De expertgroepen, vakkundig aangestuurd door de WMLstrategen, werkten allemaal toe naar een beknopte
beschrijving van hun deelvisie op hoe WML in 2020 of
2040 zou moeten functioneren. Een beschrijving die
bovendien steeds in één foto met slogan werd verbeeld.
De expertgroep Markt kwam bijvoorbeeld met het beeld:
‘In 2020 drinkt heel Limburg heerlijk Limburgs drinkwater’. De droom van de expertgroep ICT voor 2020 is:
‘Altijd en overal in contact’. ‘Hieruit spreekt de verwachting dat WML-medewerkers in de toekomst altijd en
overal toegang tot informatie willen hebben en een
gepersonaliseerde dienstverlening willen krijgen’, leggen
Inge en Eddy uit. ‘Zo zijn er nog tal van andere trends die
je op deze manier terugbrengt naar heldere en richtinggevende bouwstenen voor een nieuwe visie.’

Energie
Het Management Team van WML heeft begin 2013 de
resultaten van de expertgroepen enthousiast omarmd.
Ook Inge en Eddy kijken met veel voldoening terug. ‘Het
was een proces van vallen en opstaan. Zeker in het begin
was het moeilijk om ons los te maken van de wereld van
nu en morgen. Gaandeweg de rit lukte dat steeds beter en
wisten we onze dromen en ambities te combineren met
de realiteit uit de toekomstscenario’s. WML heeft een
toekomst geschetst door de ogen van de eigen experts.
Dat proces heeft heel aanstekelijk en enthousiasmerend
gewerkt. Het knalde echt van de energie.’
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Interview Frans Habets (projectmanager)

Omgevingsmanagement
steeds belangrijker

De maatschappij wordt mondiger, de procedures
ingewikkelder en de belangentegenstellingen groter.
Het maakt omgevingsmanagement en communicatie
steeds belangrijker bij het plannen van nieuwbouw.
Projectmanager Frans Habets van WML geeft een
kijkje in de keuken.
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Het stond al in de krant en houdt de gemoederen in de
gemeente Gulpen-Wittem al jaren in beweging: WML wil
een nieuwe drinkwaterkelder aanleggen op De Planck,
hoogste plek in de wijde omgeving en dus zeer geschikt
om een drinkwaterkelder aan te houden. In mei 2009
diende WML het eerste principeverzoek in bij de gemeente
om voor de bouw van de kelder het bestemmingsplan te
wijzigen. Ruim 3½ jaar later is er nog geen nieuwe kelder.
De grondeigenaar wil de voor de kelder benodigde grond
niet verkopen. En de gemeente vindt dat de kelder niet
naast maar achter de huidige en verouderde kelders moet
worden aangelegd, omdat hij daar beter planologisch en
ruimtelijk kan worden ingepast.
Twee sporen
Zo moeizaam als in Gulpen-Wittem is het op andere
plaatsen de laatste jaren niet gegaan, vertelt Frans
Habets, maar het is nergens meer vanzelfsprekend om
zo maar in het algemeen belang een nieuwe drinkwaterkelder aan te leggen. ‘Burgers worden mondiger en de
procedures in de ruimtelijke ordening steeds ingewikkelder. Een procedure duurt minimaal een jaar, omdat er
onderzoeken moeten worden gedaan naar onder meer

archeologie en cultuurhistorie, flora en fauna, luchtkwaliteit, geluidshinder en bodemkwaliteit. Dat is het publiekrechtelijke spoor, dat door de gemeente wordt gevolgd.
Daarnaast is er het privaatrechtelijke spoor van de grondaankoop. Om een nieuwe kelder te kunnen bouwen,
moeten wij de benodigde grond kopen. Als de eigenaar
niet wil verkopen, kunnen we uiteindelijk wel onteigenen,
maar daarvoor moet er eerst een onherroepelijk bestemmingsplan zijn. Daar is de gemeente voor, maar die laat
soms de privé-belangen uit het privaatrechtelijke spoor
meewegen in haar handelen.’
Waarom dan niet een kelder op een andere plek bouwen,
waar je makkelijker de grond kunt kopen? ‘In De Planck
kunnen de kelders worden aangesloten op het bestaande
leidingnetwerk’, aldus Frans. ‘Als we elders gaan bouwen,
moeten we ook nieuwe leidingen aanleggen en een
drukverhogingsinstallatie bouwen. Dat maakt het
duurder. Uiteindelijk is het de burger die dat betaalt.’
Krachtenveld
Frans heeft van alle ervaringen inmiddels geleerd dat je in
deze zaken heel strategisch moet opereren en rekening
moet houden met de vele belangen. ‘Daarnaast is communicatie met de omwonenden van groot belang. Mensen
moeten worden geïnformeerd over alles wat we doen
zodat ze zich serieus genomen voelen. En waar nodig,
komen we hen tegemoet. Zo opereer je in een complex
krachtenveld waarin je voortdurend attent moet blijven
en je je op alles moet voorbereiden.’
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Interview Christoph Donner (directeur techniek bij RWW) / Jelle Roorda (sectormanager Markt en Infra bij WML)

WML zoekt samenwerking

WML heeft in 2012 de samenwerking met het Duitse drinkwaterbedrijf
RWW geïntensiveerd. De beide bedrijven, die qua omvang van het
verzorgingsgebied, aantal aansluitingen en omzet veel op elkaar lijken,
staan voor dezelfde uitdagingen. Experts van beide bedrijven werken
samen om antwoorden te vinden op de vragen van vandaag en morgen.

Het is geen kritische prestatie-indicator en er zijn geen
efficiency-doelstellingen aan verbonden. ‘Onze samenwerking
is gebaseerd op transparantie en vertrouwen. Het moet
natuurlijk tot concrete resultaten leiden, maar dat mag wel
leuk zijn. Experts zijn gedreven om met andere experts
kennis en ervaringen uit te wisselen’, zo kenschetsen
Christoph Donner, directeur techniek bij RWW, en Jelle
Roorda, sectormanager Markt en Infra bij WML, de manier
waarop beide bedrijven elkaar hebben gevonden. De oorsprong ligt in 2011. WML en RWW, het drinkwaterbedrijf in
het stroomgebied van de Roer aan de Duitse kant van de
grens met Limburg, kwamen met elkaar in contact via de
twee kennisinstituten in de waterbranche, het Nederlandse
KWR en het Duitse IWW. Het klikte tussen Donner en Roorda,
die al snel inzagen dat WML en RWW grotendeels voor
dezelfde uitdagingen staan. ‘We hebben alle twee te maken
met de demografische omslag, die leidt tot een afname van
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de waterconsumptie. We staan voor de toenemende vervuiling
van het oppervlakte- en grondwater met microverontreinigingen
zoals medicijnresten, pesticiden en nitraat. We hebben beiden
een uitdaging in de communicatie: enerzijds zeggen we tegen
de klant dat het water steeds beter en schoner wordt, wat ook
zo is, anderzijds proberen we de boeren te bewegen minder
kunstmest en liefst geen pesticiden meer te gebruiken.
Andere overeenkomstige uitdagingen zijn onder meer de
energiebesparing en het omgaan met een personeelsbestand
op leeftijd. Dat zijn vragen waar je vroeger zelf het wiel voor
uitvond. Onze generatie beseft dat je verder komt met samenwerking. Als er voor een probleem elders goede oplossingen
zijn gevonden, moet je die delen.’
Laagdrempelig
Donner en Roorda noemen de samenwerking een proces van
helpen, delen, verbinden en spiegelen. Er is bewust gekozen

over de grens

voor een praktische aanpak. Geen toeters en bellen met een
geformaliseerd samenwerkingsverband, maar twee teams
met zorgvuldig geselecteerde medewerkers die jaarlijks met
veel vrijheid aan twee thema’s werken: van elk bedrijf wordt
één onderwerp gekozen waar dat bedrijf verder in is gevorderd
of meer ervaring mee heeft. In 2012 stonden op de agenda het
reinigen van leidingen, een expertise van WML, en de zuiveringstechniek van de actieve koolfiltratie, een specialisme van
RWW. In 2013 volgen een optimalisering op automatiseringsgebied bij RWW, en het verbeteren van de detectie van
lekkages bij WML. ‘De twee teams bestaan uit vijf tot zes
mensen, die zo’n drie keer per jaar bij elkaar komen, bij RWW
of WML’, aldus Roorda en Donner. ‘Daarbuiten zijn er nog
aparte bezoeken. In 2012 heeft een medewerker van RWW
twee dagen meegekeken hoe wij de leidingen reinigen. Ook
het omgekeerde komt voor. Zo houden we de samenwerking
bewust heel laagdrempelig.’

Trots
Donner en Roorda merken dat de samenwerking tot enthousiasme leidt. ‘Mensen hebben er plezier in om als experts kennis
en ervaring te delen. Ze doen dat ook met een bepaalde trots.
Daarnaast is het waardevol om kennis te maken met een
andere werkcultuur, met de spreekwoordelijke gründlichkeit
in Duitsland en de opener manier van werken in Nederland.
In onze visie bestaan geen grenzen. Het is ook logischer dat
wij met elkaar samenwerken dan met bedrijven verder weg
in ons eigen land. En met de uitdagingen waar we voor staan,
kunnen we nog jaren samen verder. Wat ons betreft is dit een
neverending story.’
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Werken voor
een betrouwbare
drinkwatervoorziener
in woord en
beeld
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Zonder gezond water
geen goed product

Bekijk de film en lees het interview op pagina 56

Zuiver drinkwater
van levensbelang
voor dialysepatiënten

Bekijk de film en lees het interview op pagina 62

WML verlegt koers
in project bescherming
grondwater

Bekijk de film en lees het interview op pagina 64
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Interviews in één oogopslag

Varkensboer Tom Derikx koos bij de uitbreiding van
zijn bedrijf bewust voor drinkwaterlevering door WML.
Omdat hij zo verzekerd is van een betrouwbare
levering van kwalitatief hoogwaardig drinkwater.
Pagina 54

“

“

Directeur Food Jack Nijsen van Nijsen-Granico stelt
hoge eisen aan de grondstoffen van de producten
die het veevoederbedrijf maakt. Het betrouwbare
water van WML past daar naadloos in. Pagina 56

“

Een betrouwbare drinkwatervoorziening staat of valt bij het
uitsluiten van het risico op opzettelijk verstorend handelen door
de mens. WML heeft security dan
ook hoog in het vaandel staan.
Pagina 58

“
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WML is goed gevorderd met de ontwikkeling en introductie van slimme meters voor de klant. Judith Boonen
van het Designer Outlet Centre in Roermond is blij met
de snelle en betrouwbare informatie over het waterverbruik. Pagina 60

“

“

Een ononderbroken drinkwatervoorziening met een hoge
kwaliteit is soms letterlijk van levensbelang. Zoals bij
de patiënten die hun bloed thuis laten reinigen met een
dialyseapparaat. Pagina 62

Goed drinkwater nu en in de toekomst. WML werkt al
jaren samen met agrariërs in het project Duurzaam
Schoon Grondwater. In 2012 ondersteunt het bedrijf
de agrariërs bij hun deelname aan praktijknetwerken.
Pagina 64

“

De levering van drinkwater gebeurt via een groot aantal
installaties. WML zette in 2010 het programma Procesautomatisering op om de aansturing van de installaties trans-

“

paranter en nog betrouwbaarder te maken. In 2012 werden
met succes nieuwe stappen gezet. Pagina 66
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Interview Tom Derikx (varkensboer)

Gegarandeerd goed
water voor de varkens
Varkensboer Tom Derikx koos in 2007 voor uitbreiding van zijn bedrijf op
een nieuwe locatie. Gesteld voor de keuze tussen zelf water oppompen
of water betrekken bij WML koos hij voor het laatste. Omdat WML
water levert tegen een goede kwaliteit.
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Als we Tom Derikx eind februari spreken, bestaat zijn
bedrijf uit 420 zeugen en ruim 4300 vleesvarkens.
Een ‘gemiddeld groot bedrijf ’ heet dat in de sector,
met een navenant hoog waterverbruik van tussen 15
en 20 duizend kuub in 2012. Derikx is een bevlogen
ondernemer die streeft naar groei van zijn bedrijf.
De eerste jaren pompte hij zelf het water op uit een
bron van 180 meter diep. Na de uitbreiding en start
op een nieuwe locatie koos hij bewust voor een andere
oplossing.
‘Het prijsverschil tussen opnieuw zelf water oppompen
of water betrekken via WML was dermate klein, dat de
keuze snel was gemaakt. Een eigen pompinstallatie en
bron moet ik drie keer per jaar controleren. Bij het water
van WML hoeft dat niet. Dat wordt permanent gecontroleerd en heeft daarom een gegarandeerde kwaliteit.
Bovendien is het als grootverbruiker mogelijk binnen
bepaalde marges te onderhandelen over de prijs. Dat
heeft een leverings- en afnamecontract opgeleverd
waarmee ik tot nu toe tevreden ben geweest. Omdat
ik mijn bedrijf verder wil uitbreiden en het waterverbruik zal stijgen, wil ik wel onderhandelen over de
prijs.’
Goede oplossing
Derikx had in 2012 overigens enkele malen problemen
met de waterlevering. De leiding waarmee hij op het
netwerk was aangesloten, stamt uit 1956 en is aan
vervanging toe. Omdat dit bij WML niet op korte termijn
in de planning zit, besloot het drinkwaterbedrijf Derikx
op een transportleiding aan te sluiten. Een oplossing
die normaal zelden wordt gekozen, omdat WML op
transportleidingen zo weinig mogelijk aftakkingen wil.
Derikx is blij met de oplossing. ‘De storingen waren
behoorlijk vervelend, maar met de nieuwe aansluiting
zijn ze voorbij. Dat heeft me wel wat telefoontjes gekost,
maar toen puntje bij paaltje kwam, heeft WML het
netjes opgepakt.’
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Interview Jack nijssen (directeur food nijsen-granico)
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Zonder gezond water
geen goed product
Het innovatieve veevoederbedrijf Nijsen-Granico ziet goed en gezond
water als een essentiële grondstof voor zijn productieprocessen en de
dieren die zijn producten eten. Het bedrijf betrekt dan ook een belangrijk
deel van zijn water van WML. Dat biedt de beste garantie op een product
met een continue hoge kwaliteit.
Nijsen-Granico maakt mengvoeders voor met name
varkensbedrijven. De grondstoffen hiervoor maakt het
bedrijf voor een belangrijk deel zelf, door het recyclen
van resten uit de levensmiddelenindustrie (met name
bakkerijen en suikerwerkbedrijven). Het is een strategie
die succes heeft. Nijsen-Granico maakt al jaren een
gezonde groei door. In 2012 steeg het aantal fte’s van
zeventig naar tachtig. Ook de vooruitzichten voor 2013
zijn goed; er wordt wederom een groei van de omzet
verwacht.
Nieuwe uitdaging
Het succes van Nijsen-Granico is voor een belangrijk deel
te danken aan de bevlogenheid waarmee innovaties
worden nagestreefd. Dat blijkt uit de filosofie van Jack
Nijsen, directeur Food bij het bedrijf. ‘De restproducten
die wij betrekken uit de levensmiddelenindustrie zijn
soms makkelijk, soms moeilijk te verwerken. We gaan
vooral op zoek naar de producten die niet makkelijk zijn
te bewerken. Om innovatief te kunnen zijn, moet je iets
doen wat anderen niet doen. Alleen dan voeg je waarde
toe en ben je onderscheidend. We zoeken niet bewust
naar de speld in de hooiberg, maar zo nu en dan vinden
wij die. Vaak zijn dat producten die de concurrentie zelf
liever niet heeft. Ook ons personeel is er niet altijd blij
mee, maar het vinden van een oplossing voor moeilijk te
bewerken producten is essentieel voor ons bestaansrecht.’
In lijn met de hoge ambities stelt Nijsen-Granico dan ook
hoge eisen aan de kwaliteit van het water waarmee het

bedrijf werkt. Water is letterlijk van levensbelang in de
sector, aldus Jack Nijsen. ‘In het verleden hebben varkensbedrijven die vochtrijke veevoeders betrokken weleens
problemen gehad met de gezondheid van de dieren. Met
antibiotica en andere voeders probeerden ze de dieren
gezond te krijgen, zonder succes. Één ding hadden ze niet
gedaan: kijken naar de eigen watervoorziening, meestal
een eigen bron. Toen ze dat wel deden, bleek in sommige
gevallen het water de oorzaak van het probleem, door
bijvoorbeeld bacteriegroei. Gezond water is essentieel in
deze sector. Met het water van WML ben je daar in elk
geval van verzekerd.’

57

Interview Rob Hamers (Securitymanager):

Security blijft
mensenwerk

Security - de beveiliging tegen opzettelijk verstorend handelen door de factor
mens - staat sinds september 2001 extra hoog op de agenda van de bedrijven in de vitale sector in Nederland. Dus ook bij WML als leverancier van
drinkwater. Security-manager Rob Hamers houdt het bedrijf continu bij de les.
Hackers, saboteurs, vandalen, criminelen die materialen stelen
en zelfs terroristen. Er zijn heel wat mensen in deze wereld
die tegen WML iets kwaads in de zin zouden kunnen hebben.
Daarom werkt het drinkwaterbedrijf, zowel intern als in de
samenwerking met externe partners, al jaren aan het minimaliseren van effect en kansen op bewust verstorende handelingen
van kwaadwillenden. De aanpak bestaat uit zes onderdelen,
vertelt Rob Hamers. ‘Het belangrijkste is het vergroten van de
bewustwording bij de medewerkers. Veel mensen zijn zich
niet altijd voldoende bewust van securityrisico’s. Doel is om
dat bewustzijn continue onder de aandacht te brengen en
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alert te blijven. Dan heb je al heel veel gewonnen. Dat is niet
eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Als hulpmiddel hebben
we ‘De 10 Gulden regels’ opgesteld. Ze geven aan wat je zelf
als medewerker kunt doen om risico’s te beperken. De verantwoordelijke afdelingen houden voortdurend bij of mensen
zich hier voldoende aan houden. De afdeling Bedrijfscontrol
toetst de opvolging door zo nu en dan onverwacht een mystery
guest te sturen. De prestaties op securitygebied worden steeds
hoger.’
Het bewust omgaan met bedrijfskritische informatie staat in
sommige gevallen op gespannen voet met de openheid van

het bedrijf. Als monopolist en maatschappelijk relevante
entiteit wil WML in het kader van verantwoording graag
laten zien wat ze doet. Dat kan niet meer altijd. Zo is het
drinkwaterbedrijf kritisch op het toelaten van derden in haar
productielocaties en terughoudend in het organiseren van open
dagen of het inzicht geven in technische details via externe
media. De balans tussen openheid en security luistert uiterst
nauwkeurig. Aan de basis van een juiste inschatting staat
bewustwording.
Meer op routine
Naast bewustwording bevat de security-aanpak bij WML nog
vijf andere onderdelen: registratie, leren van incidenten, fysieke
beveiliging, informatiebeveiliging, de opzet van een crisisorganisatie en -documentatie en als vijfde opleiden, trainen
en oefenen. Oefeningen gebeuren intern, maar om de zoveel
jaren ook extern. Zo staat er in Limburg een grote oefening
met nooddrinkwatervoorzieningen op het programma. ‘Zijn

onze distributiemonteurs in staat om bij een calamiteit op
tijd een grote flexibele watertank op te bouwen? En weet de
transporteur van het water die op tijd te vullen? Dergelijke
zaken zijn we nu al aan het voorbereiden’, aldus Rob.
Rob vindt zijn functie als waakhond van WML interessant en
leuk. ‘Ik werk sinds 1993 bij het bedrijf en heb een goed beeld
van de processen. Dat is voor mijn functie belangrijk. Verder
heb ik veel contacten met externe partners. Die samenwerking
is interessant en waardevol. Ik vind dat WML op het gebied
van security al veel heeft bereikt, maar het kan altijd beter.
Uiteindelijk moet de organisatie in tijden van crisis 80% van
de dan spelende zaken in 20% van de tijd op routine kunnen
uitoefenen. De resterende tijd kun je dan besteden aan de zaken
die niet zijn voor te bereiden en waarin je moet improviseren.
Om dat hoge niveau te behalen, zal security continu om aandacht blijven vragen.’
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Interview Judith Boonen (Facility manager van McArthurGlen)

Slimme meter
geeft snel inzicht in
waterverbruik
WML heeft in 2012 verder gewerkt aan het pilot project met de Slimme Meters. Zo’n veertig zakelijke klanten konden gebruik maken van
een meter, die meteen de volgende dag inzicht geeft in het waterverbruik. Voor het Designer Outlet Centre in Roermond een goed hulpmiddel bij het streven naar een duurzame bedrijfsvoering.
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De Slimme Meter van WML stuurt elke nacht tussen
twaalf uur en half een via GPRS de meterstanden door
naar de data-server van het drinkwaterbedrijf. Die laat er
vervolgens een aantal analyses op los, vertelt Maureen
Vermeule, product-manager bij WML. ‘De klant kan de
gegevens meteen de volgende dag inzien. Daarvoor
hebben we in 2012 een online-applicatie gemaakt.
Klanten loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord
in en halen zo de informatie over het verbruik op. Die
is redelijk gedetailleerd. De site geeft niet alleen het
verbruik over de hele dag weer, maar kan ook inzoomen op
periodes van tien minuten. Zo is het mogelijk eventuele
pieken in het verbruik op te sporen. Voor de klant is dat
belangrijk. Sommige klanten worden in het vastrecht
afgerekend op de hoogste piek. In zo’n geval levert het
een voordeel op om de piek omlaag te brengen. De Slimme
Meter maakt het dus mogelijk het waterverbruik beter te
managen. Ook is het niet meer nodig de meters handmatig
op te nemen. Dat is prettig voor WML, maar vaak ook
voor de klant. Het is voor sommige bedrijven toch een
gedoe om een meter-opnemer te moeten toelaten.’

niet verklaarbaar, dan is er mogelijk een lekkage ergens.
Vroeger kwamen we daar pas achter als er ergens water
verscheen. We zijn dan ook blij met de Slimme Meter. We
krijgen zo meer grip op ons verbruik. En omdat ook wij
worden berekend op de piekbelasting, kan de meter voor
ons ook financiële voordelen bieden.’

Sneller handelen
Één van de bedrijven die de Slimme Meter gebruiken, is
het Designer Outlet Centre in Roermond. Facility manager
Judith Boonen vertelt dat McArthurGlen, eigenaar van het
centrum, actief zoekt naar manieren om de bedrijfsvoering
te verduurzamen. ‘Daarbij past dat we actief het waterverbruik, het energieverbruik en de afvalstromen monitoren. De Slimme Meter van WML past daar perfect in.
Ik rapporteer maandelijks aan het hoofdkantoor van
McArthurGlen over het waterverbruik in de afgelopen
maand. Vroeger was ik afhankelijk van WML om de meterstanden te ontvangen. Nu kan ik die zelf op de eerste dag
van de maand ophalen op de website.’
Door de Slimme Meter wordt het voor het Designer Outlet
Centre mogelijk sneller te handelen, aldus Judith. ‘We
kunnen pieken opsporen. Soms zijn die verklaarbaar, bijvoorbeeld als het een dag is met veel bezoekers of als
de planten water wordt gegeven. Maar zijn de pieken
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Interview peter Janssen (Coördinator thuisdialyse)

Zuiver drinkwater
van levensbelang
voor dialysepatiënten
Dialysepatiënten zijn veel gevoeliger
voor afwijkingen in het drinkwater dan
gezonde mensen. Vooral bij patiënten
die zich thuis laten dialyseren vraagt
dit om een zorgvuldige aanpak. WML
werkt daarom nauw samen met de
Limburgse nierdialysecentra en waarschuwt patiënten als er iets met het
water gaat gebeuren.
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In Maastricht zijn ongeveer twintig mensen die hun
bloed thuis laten reinigen via een dialyseapparaat. De
thuisdialyse wordt vanuit het academisch ziekenhuis
Maastricht (azM/MUMC+) gecoördineerd door Peter
Janssen. Hij vertelt dat het gewone drinkwater van
WML ongeschikt is voor de dialyse. ‘Daar is de kwaliteit
te hard voor. Daarom wordt het water, alvorens het in
het dialyseapparaat komt, eerst onthard door middel
van een r.o.-installatie (reverse osmose - red.). Deze staat
continu aan en spoelt om de tien minuten enige tijd
door. Als WML aan het leidingnetwerk werkt, is het van
groot belang dat de patiënten dat van tevoren weten. Er
kunnen dan immers tijdelijke kwaliteitsschommelingen
ontstaan. Bij dergelijke geplande werkzaamheden bekijk
ik samen met de patiënt of de dialyse nog thuis kan
plaatsvinden. Vinden de werkzaamheden plaats tussen
de dialyses door - een patiënt dialyseert drie keer per
week vier uur - dan zet de patiënt de installatie tijdelijk

uit. Na afloop van de werkzaamheden is het dan zaak om een
tijd lang de waterkraan goed te laten doorlopen. Pas als alle
mogelijke verontreinigingen zijn doorgespoeld, kan de installatie
weer aan.’
Goede protocollen
Vanwege het grote belang van zuiver water voor de dialysepatiënten heeft Hans Eijkelhardt van WML veelvuldig contact
met de dialysecentra in Limburg. ‘Ons systeem is er op gebouwd
dat het, zodra wij werkzaamheden plannen, meteen duidelijk
is of zich in dat gebied kwetsbare klanten bevinden. Die mensen
worden dan op tijd geïnformeerd zodat zij, in overleg met het
dialysecentrum, maatregelen kunnen nemen. Daarvoor zijn
protocollen afgesproken. We weten precies hoe we in specifieke
gevallen moeten handelen. Enkele keren per jaar spreken we
door of de werkwijze en samenwerking nog goed functioneren.’
De waarschuwingsfunctie van WML voor dialysepatiënten zal
in de toekomst nog belangrijker worden. De regering wil uit

kostenoverwegingen dat meer mensen met een hemodialyse
zich thuis laten behandelen. Nu gebeurt dat bij 2½% van de
patiënten in Nederland. Straks moet 10% van de patiënten
met hemodialyse zich thuis laten behandelen. Een maatregel
waar veel bij komt kijken, zegt Peter Janssen. ‘Bij al die
patiënten thuis nemen wij als extra controle maandelijks
watermonsters. Ook wordt bij elke patiënt bepaald wie bij de
dialyse aanwezig is, de eigen partner, een assistent-verpleegkundige of niemand. Mede door de goede afspraken met WML
is de toename van het aantal thuisdialyses wel te organiseren,
al wordt het complexer. En de kans op calamiteiten neemt
toe. Plotselinge leidingbreuken zijn nooit te voorkomen. Ook
daar bestaan goede afspraken over en de installatie bij de patiënt
thuis geeft meteen een alarm af. Soms weten de patiënt en ik het
dan sneller dan WML. WML lost dat altijd goed op, niet zelden
met een bloemetje voor de patiënt als extra.’
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Interview Henny moonen (projectmanager)

WML verlegt koers in
project bescherming
grondwater

Sinds 1997 werkt WML samen met agrariërs. Vanaf 2007 gebeurt dat
in het project Duurzaam Schoon Grondwater. In 2012 werd de koers
verlegd. Om de grondwaterbescherming meer te borgen in de normale
bedrijfsvoering wordt de uitbetaling van stimuleringspremies afgebouwd
en ondersteunt WML de agrariërs in praktijknetwerken.
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Het project Duurzaam Schoon Grondwater richt zich op
de kwetsbaarste grondwaterbeschermingsgebieden in
Limburg. Doel is de agrariërs in deze gebieden te stimuleren
om maatregelen te nemen die de uitspoeling van nitraat
en bestrijdingsmiddelen verminderen. Daar hebben zowel
de agrariërs als WML baat bij, zegt Henny Moonen, projectmanager bij het drinkwaterbedrijf. ‘Wij beschermen graag
het grondwater, nog steeds de belangrijkste bron van ons
drinkwater. En de boeren hebben belang bij schoon drinkwater. Ook als ze hun eigen water oppompen, ontstaan op
den duur problemen als het grondwater minder schoon
wordt.’
Meer eigen initiatief
Tot aan 2012 deden aan Duurzaam Schoon Grondwater
120 landbouwers mee. WML werkte in het project samen
met de provincie Limburg. De twee partijen zetten onder
meer stimuleringspremies in om de werkzaamheden en
mogelijke opbrengstverlaging als gevolg van extra grondwaterbeschermende maatregelen voor agrariërs te compenseren. Omdat in 2012 de provincie als partner wegviel,
besloot WML de koers te verleggen. De eerste verandering
was dat het project zich meer is gaan concentreren op
Zuid-Limburg, omdat daar de risico’s voor de kwaliteit van
het grondwater het grootst zijn. Daardoor verminderde
het aantal deelnemende agrariërs naar tachtig. WML heeft
daarnaast besloten de uitbetaling van stimuleringspremies
verder af te bouwen tot een minimum. Frans Vaessen,
adviseur bij WML, legt uit waarom. ‘We willen dat de
grondwaterbescherming meer wordt geborgd in de bedrijfsvoering. De agrariërs moeten zelf duidelijker het belang

gaan inzien. Daarom werken we nu met hen samen in de
praktijknetwerken.’
De praktijknetwerken zijn een initiatief van het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).
Boeren kunnen subsidie krijgen als ze ideeën hebben die de
landbouw vooruit helpen. ‘Wij ondersteunen hen daarbij’,
vertelt Henny. ‘Bijvoorbeeld door mee te helpen bij het
schrijven van een goed projectplan. Het initiatief komt
dan meer vanuit de agrariërs zelf, maar we blijven als
betrouwbare partner met hen samenwerken.’
Risico’s
Frans vertelt dat WML in 2012 betrokken was bij vier subsidieaanvragen. ‘Daarvan zijn er drie gehonoreerd voor de
respectievelijke praktijknetwerken Rijenbemesting ZuidLimburg, Mechanische onkruidbestrijding Zuid-Limburg
en Demonstratieproject Bokashigebruik in de Nederlandse
akkerbouw. Het gaat dus om onderzoeken naar efficiënte
bemesting, mechanische onkruidbestrijding en mestbewerking. In alle gevallen blijft het doel om minder en/of
effectiever kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te
gebruiken. Agrariërs zien het belang daarvan in. Ze beseffen dat de afhankelijkheid van chemische middelen
risico’s met zich meebrengt en zoeken daarom naar alternatieven. In die zoektocht blijft WML hen ondersteunen.’
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Interview Hans Honée (projectmanager)

Procesautomatisering
vordert gestaag
én voorspoedig
WML hield eind 2012 in het pompstation in Ospel de eerste Proof of Concept
met de procesautomatisering nieuwe stijl. De proef verliep succesvol en
toonde aan dat het drinkwaterbedrijf op de goede weg is met dit bedrijfsbrede programma. Een zeer omvangrijk programma ook, dat de aansturing
en bediening van alle productie-installaties van WML efficiënter, transparanter
en dus beter moet maken.
Het programma Procesautomatisering bij WML loopt al enige
jaren. Hans Honée, als projectmanager verantwoordelijk voor
de Proof of Concept en de uitrol op andere locaties, legt de
achtergronden nog eens uit. ‘De complexiteit van de installaties
van WML wordt steeds groter. De onderlinge verwevenheid
en invloed nemen toe en de installaties moeten ook aan
hogere eisen voldoen dan vroeger. Dat maakt het steeds
moeilijker om ze nog handmatig te besturen en met name om
het overzicht te behouden. Daarnaast wordt de efficiency
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hoger als de aansturing van installaties op elkaar wordt
afgestemd. De oude procesautomatisering van WML was wel
betrouwbaar, maar weinig uniform en transparant. Er werden
op verschillende locaties voor hetzelfde probleem verschillende oplossingen gevolgd. Vaak had alleen de oorspronkelijke programmeur daar het overzicht van. Derde aanleiding
voor het project was dat de oude procesautomatisering
onderdelen bevat die binnen afzienbare tijd niet meer door
leveranciers worden ondersteund.’

Saamhorigheid
In de nieuwe procesautomatisering zijn alle besturingssystemen zo veel mogelijk geüniformeerd. Daarvoor heeft WML
eerst alle bedrijfsprocessen grondig geanalyseerd, vertelt
Hans. ‘Welke deelprocessen zijn bijvoorbeeld uniek voor één
locatie en welke komen op meerdere plekken voor? Wat zijn
de typische details voor een locatie, bijvoorbeeld de aansturing van een unieke pomp? Voor de gemeenschappelijke
onderdelen van de systemen hebben we modellen gebouwd
die zijn omgezet in uniforme software. Daarnaast zijn er de
unieke elementen op het niveau van apparaten, die we
‘typicals’ noemen. Zo zal bedrijfsbreed een zo uniform en
transparant mogelijk geheel aan besturingsinstallaties
ontstaan. Operators kunnen zo meer dan vroeger op verschillende locaties werken, al is voor de uiteindelijke bediening
van een installatie toch vaak specifieke proceskennis nodig. Je
kunt het vergelijken met het halen van een rijbewijs. Daarmee
kun je in elke auto rijden, maar in de ene auto heb je meer
ervaring en rij je makkelijker dan in de ander. Zo ook bij de

procesautomatisering: een filter wordt overal hetzelfde
aangestuurd, maar de instelling kan variëren.’
Hans werkt met veel plezier aan de procesautomatisering,
omdat het programma de hele productiekant van WML
beslaat, zowel qua techniek als organisatie. Bovendien biedt
het de mogelijkheid van de grond af aan iets nieuws op te
bouwen. Maar bovenal geniet hij van de grote betrokkenheid
waarmee aan de procesautomatisering wordt gewerkt. ‘Aan
de uitrol werken we bijvoorbeeld met een bouwteam.
Daaraan doen naast eigen medewerkers ook adviseurs en aannemers van buiten mee. Allemaal laten we bij de voordeur
onze bedrijfsidentiteit achter en gaan we in grote saamhorigheid aan de slag. Dat zie je vooral als het spannend wordt
en iets snel klaar moet. Iedereen neemt de eigen kennis mee
om samen een product met een 9 af te leveren. En door die
betrokkenheid liggen we nog steeds uitstekend op koers.’
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Financiën 2012

68

69

Interview Gaston Wijler (hoofd afdeling inkoop en financiën)

Huishoudboekje WML
in orde
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Jaarrekening 2012
De budgetdiscipline bij WML is in 2012 fors verbeterd. Door
de verhoogde kwaliteit van de maandrapportages is het
kostenbewustzijn van de budgethouders (management en
directie) hoger geworden. WML is daardoor niet alleen
inhoudelijk, maar ook financieel meer in control gekomen.
Geen wonder dat het financieel resultaat beter uitviel dan
begroot.
De oorsprong van de verhoogde budgetdiscipline bij WML ligt in 2011, vertelt Gaston Wijler, hoofd
van de afdeling Inkoop en Financiën. ‘We hebben toen aan de budgethouders het signaal afgegeven
dat het met de uitgaven van de verschillende afdelingen de verkeerde kant op dreigde te gaan.
Samen met de afdeling Bedrijfscontrol is toen een aanpak opgezet om meer greep te krijgen op de
besteding van budgetten. Dat betaalt zich in 2012 letterlijk uit. Uitgaven worden sneller en gedisciplineerder geboekt en de maandrapportages zijn, met dank aan de afdelingshoofden, kwalitatief
beter geworden. Budgethouders houden nu beter bij hoeveel van hun budget op ieder moment
is uitgegeven. Is dat te veel, dan trappen ze eerder op de rem. Tegelijkertijd zijn ze veel kritischer
op hun uitgaven. Ze beseffen dat iedere euro die niet wordt uitgegeven, aan andere zaken kan
worden besteed. Opvallend in 2012 is bijvoorbeeld dat er minder is uitgegeven aan de inhuur van
adviseurs. Ook werd mijn afdeling aan het eind van het jaar veel minder geconfronteerd met verrassingen, omdat afdelingen opeens nog allerlei uitgaven gingen opvoeren. Dat bewijst wat mij
betreft dat de discipline inderdaad is toegenomen.’
Geven en nemen
WML hanteert bij de opstelling van de begroting en het bepalen van budgetten een werkwijze van
onderop, met als strakke randvoorwaarde het meerjarenkostenkader. ‘WML wil the best of the rest
zijn, het drinkwaterbedrijf dat na de grote drie in Nederland (Vitens, Brabant Water en Evides - red.)
de laagste operationele kosten heeft per geleverde kubieke meter water’, aldus Gaston. ‘Om dat te
bereiken, krijgen de drie sectoren bij WML - Markt en Infra, Klant en Organisatie en Bedrijfsondersteuning - voorafgaand aan het opstellen van de begroting een kostenplafond toegewezen. Daarna
begint het spel tussen de budgethouders. Zij dienen hun plannen in en gaan met elkaar aan de
slag om te kijken of die samen binnen het plafond kunnen worden uitgevoerd. Dat is een kwestie
van geven en nemen. Vervolgens gaan de plannen naar Bedrijfscontrol, die toetst of bij bepaalde
kostensoorten op het niveau van het hele bedrijf niet te veel of juist te weinig wordt uitgegeven.
Dat kan dan nog tot bijstellingen leiden. Dit hele proces is bij de begroting voor 2013 soepeler
verlopen dan een jaar eerder. Juist omdat budgethouders meer in control zijn gekomen, hebben
ze nu minder de neiging om reservepotjes aan te leggen.’
Bijsturen
Gaston is benieuwd hoe de budgetdiscipline zich in 2013 verder zal ontwikkelen. Hij is er optimistisch over. ‘Budgethouders weten dat ze bij onvoorziene omstandigheden een beroep kunnen doen
op extra middelen. Die mogelijkheid om in een jaar tussentijds bij te sturen, blijft altijd bestaan.
Ik verwacht daarom geen verslechtering van de budgetdiscipline. WML zal ook in 2013 financieel
goed in control blijven.’
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Jaarrekening
Aan de Raad van Commissarissen
Hierbij bieden we u de jaarrekening 2012 ter goedkeuring aan. Tevens treft u hierbij het jaarverslag aan.
Maastricht, 26 juni 2013
H. Doedel, directeur

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders
Hierbij leggen we u de door onze Raad goedgekeurde jaarrekening 2012 ter vaststelling voor. Onder het
jaarverslag verstaan de leden van onze Raad achtereenvolgens: het Directieverslag, de enkelvoudige balans per
31 december 2012, de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012, het enkelvoudig kasstroomoverzicht
over 2012, de toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2012 en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 en de overige gegevens.
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 positieve resultaat ad € 7.420.000,- ten gunste van de algemene reserve te brengen.
Wij adviseren u de vereiste vaststelling aan de jaarrekening te hechten.
Maastricht, 26 juni 2013
Namens de Raad van Commissarissen
mr. R.S.M.R. Offermanns, voorzitter
drs. M. Pit, secretaris
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Directieverslag
Algemene informatie
WML voorziet in de behoefte aan drinkwater in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. WML bereikt dit
door het winnen, zuiveren, opslaan, inkopen, transporteren, distribueren en het leveren van drinkwater.
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.
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Tarieven

Resultaat

Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren én daarna een acceptabele en consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële
huishouding met beheersbare kapitaallasten. Hiertoe heeft in
2012 een laatste geplande verhoging plaatsgevonden van het
particuliere vastrechttarief met € 16,00. Deze vastrechtstijging
is gecompenseerd door een verlaging van het particuliere
variabele drinkwatertarief met € 0,09 per m3 naar € 0,72 per m3
(excl. BTW en overige belastingen).

Het resultaat in 2012 bedraagt + € 7,4 miljoen. Dit is aanzienlijk
hoger dan het resultaat van het vorig boekjaar: in 2011 bedroeg
het resultaat + € 4 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt
door enerzijds een toename van de netto-omzet (exclusief het
eerdergenoemde grondwaterbelasting effect) als gevolg van de
doorgevoerde tariefaanpassingen. Anderzijds is er sprake van
een daling van het kostenniveau. Het positieve resultaat van
€ 7,4 miljoen draagt conform de voorziene meerjaren koers bij
aan het realiseren van een gezonde financiële huishouding met
beheersbare kapitaallasten.

Daarnaast is er in 2012 sprake van een dalend effect van de totale drinkwaternota ten opzichte van 2011. Deze daling hangt
samen met de afschaffing van de landelijke grondwaterbelasting. Per saldo daalt de jaarlijkse waternota van het gemiddelde
Limburgs huishouden (met een verbruik van 105 m3 per jaar)
met afgerond € 14 tot € 189,96. Zie onderstaande tabel 1 voor
een nadere specificatie:
Alle bedragen in €
Drinkwaterlevering
Aansluitpunt
Bijdrage openbare blusvoorziening
Subtotaal autonoom WML

2012
75,40
80,00
3,27
158,67

2011
85,79
64,00
3,20
152,99

Subtotaal autonoom WML/m3

1,51

1,46

Belastingen
Bijdrage wettelijke taak
Controle & Inspectie
Totaal exclusief BTW
BTW 6%
Totaal factuurbedrag

18,80

37,74

1,74
179,21
10,75
189,96

1,70
192,43
11,55
203,98

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen
vermogen en het totale vermogen. In 2012 komt deze solvabiliteit uit op 28,9%. Dit is een stijging van 1,1% ten opzichte
van 2011. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door
de combinatie van een positief resultaat (+ € 7,4 miljoen)
waardoor het eigen vermogen stijgt en een lichte daling in het
totale vreemd vermogen (zowel kort- als langlopend). Deze
laatste is met name het gevolg van de positieve cashflow uit
operationele activiteiten. Hierdoor heeft WML minder nieuwe
leningen hoeven aan te trekken. Dit is in lijn met de voorziene
en geplande meerjaren koers zoals deze eind 2008 is ingezet.
Solvabiliteit in %

Tabel 1.
Jaarlijkse waternota gemiddeld Limburgs huishouden 2011 en 2012
Tot en met 2011 hebben particuliere klanten een opslag ontvangen van € 0,04 per m³ op het basistarief voor de particuliere
drinkwaterlevering. Particuliere klanten ontvingen deze opslag
omdat het vastrechttarief voor particuliere klanten de voorgaande jaren niet geheel kostendekkend was. Doordat in 2012
de vastrechttarieven voor particulieren zijn verhoogd, is de opslag in het variabele tarief voor de particuliere drinkwaterlevering komen te vervallen. Hierdoor zijn de variabele tarieven voor
de particuliere en zakelijke klanten in 2012 gelijkgetrokken. Voor
de zakelijke klant bedroeg het variabele tarief in 2012 dan ook
afgerond € 0,72 per m3 exclusief BTW en overige belastingen.
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Solvabiliteit en Current ratio

29,0
28,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
21,0
20,0
2012
2011
2010
Grafiek 1. Ontwikkeling solvabiliteit over de periode 2010 - 2012
De current ratio geeft de verhouding weer tussen de activa
welke op korte termijn in geld omgezet kunnen worden en de
verplichtingen die op korte termijn moeten worden voldaan. In
2012 komt de current ratio uit op 13,8%. Dit is een daling van
7,4% ten opzichte van 2011. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een verschuiving in de balans van langlopende naar
kortlopende schulden.

Opbrengsten
De totale bedrijfsopbrengsten 2012 bedragen € 110,4 miljoen
en dalen met € 10,4 miljoen in vergelijking met 2011 (- 8,6%).
De totale bedrijfsopbrengsten vallen uiteen in netto drinkwateromzet, interne manuren en overige bedrijfsopbrengsten. Deze
worden hieronder verder verklaard.
Netto drinkwateromzet 2012-2011 (in miljoen €)
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
2012

2011

ongemeten verbruik
aansluitpunt
overige tarieven
huishoudelijk tarief
Grafiek 2. Een vergelijk van de netto drinkwateromzet van 2012
ten opzichte van 2011

De vastrechtopbrengsten zijn in 2012 gestegen met € 8,6 miljoen.
De voornaamste reden voor deze stijging is de verhoging
van het particuliere vastrechttarief met € 16. Daarnaast heeft
ook het actief terugdringen van de opgelopen administratieve
achterstanden uit 2011 bijgedragen aan de stijging van de vastrecht opbrengsten. De omzet uit ongemeten verbruik is in 2012
gestegen met € 0,2 miljoen.
Interne manuren
De interne manuren die besteed zijn aan investeringsprojecten
in 2012 liggen met € 4,0 miljoen iets hoger dan 2011 (€ 3,8
miljoen). Dit is een logisch gevolg van het hogere investeringsvolume in 2012 ten opzichte van 2011. Een oorzaak van deze
stijging is een beperkte toename in het saneringsvolume
van het leidingnet. Tevens verklaart ook het programmatisch
vernieuwen van de procesautomatisering een deel van deze
stijging.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten dalen in 2012 ten opzichte van
2011 met bijna € 0,8 miljoen naar € 5,4 miljoen (- 12,4%). Deze
daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lager aantal
wijzigingtrajecten in verhouding tot voorgaand jaar. Hierdoor
dalen de opbrengsten in de categorie “aansluitingen op het
drinkwaternet” met € 0,5 miljoen.
Overige opbrengsten 2012-2011 (in miljoen €)
2,5
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1,5

Overige
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uitvoering
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De omzet uit drinkwaterlevering (huishoudelijk tarief en
overige tarieven) is in 2012 ten opzichte van 2011 met € 19,3
miljoen gedaald. De afschaffing van de landelijke grondwaterbelasting verklaart een daling van € 13,9 miljoen. Daarnaast
vindt er een beperkte stijging van de omzet uit drinkwaterlevering plaats van € 0,8 miljoen als gevolg van de hogere
gerealiseerde afzet. Tot slot is er sprake van een daling van het
variabele autonome drinkwatertarief, deze verklaart de overige
€ 5,8 miljoen daling. Verder zijn er diverse overige ontwikkelingen die per saldo hebben geleid tot een daling van de omzet
van € 0,4 miljoen.

1,0

Aansluitingen op
drinkwaternet

Netto drinkwateromzet
De totale netto drinkwateromzet 2012 bedraagt ruim € 101
miljoen en is bijna € 10,5 miljoen gedaald in vergelijking met
2011 (exclusief de in 2011 geboekte omzetcorrectie voorgaande
boekjaren).

Grafiek 3.
De overige opbrengsten van 2012 en 2011 met elkaar vergeleken
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De opbrengsten uit consultancy en uitvoering voor derden zijn
in 2012 bijna € 0,3 miljoen hoger door met name hogere detacheringopbrengsten. De categorie “overig” binnen de overige
opbrengsten vallen in 2012 ook € 0,5 miljoen lager uit. Door de
aanhoudende recessie is in 2012 wederom minder infrastructuur aangelegd/gebouwd waardoor WML in vergelijking met
2011 € 0,2 miljoen minder aan materialen heeft verkocht aan
de aannemerij. Tevens zijn de opbrengsten uit verkoop van
activa in 2012 ruim € 0,2 miljoen lager.

Kosten
De som der bedrijfslasten plus de rentelasten en soortgelijke
kosten (€ 103 miljoen) neemt af met € 13,6 miljoen (- 11,7%)
ten opzichte van boekjaar 2011.
In miljoen €
30,0
25,0

De afschrijvingskosten (inclusief de bijzondere waardevermindering materiële vaste activa) zijn in 2012 ruim € 0,3 miljoen
lager dan in het voorgaande verslagjaar, met name als gevolg
van een lager investeringsniveau in 2011. Verder heeft in
2011 de laatste afschrijving op de immateriële vaste activa
(goodwill) van € 1,6 miljoen plaatsgevonden. Hierdoor was de
verwachting dat de afschrijvingslasten in 2012 zouden dalen
met € 1,6 miljoen. Deze daling is niet zichtbaar in de cijfers
vanwege een bijzondere waardevermindering van € 1,6 miljoen
in boekjaar 2012. Deze bijzondere waardevermindering heeft
betrekking op activa die niet meer aanwezig zijn.
De rentelasten nemen ten opzichte van verslagjaar 2011 af met
€ 0,7 miljoen. De gemiddelde betaalde rente in 2012 bedraagt
4,54%, dit is 0,11% punten lager dan in 2011. WML heeft in
2012, door ontwikkelingen op de kapitaalmarkt, meer gebruik
gemaakt van korte termijn leningen met lagere rentepercentages, dit alles binnen de afgesproken kaders van het vigerende
treasury statuut.
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Grafiek 4. De totale kosten van 2012 vergeleken met 2011
De totale personeelskosten (inclusief sociale lasten en pensioenlasten) bedragen in 2012 € 28,3 miljoen, een stijging van
€ 2,6 miljoen ten opzichte van 2011 (+ 10%). In 2011 is ten
behoeve van de reorganisatievoorziening een vrijval geboekt
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van € 0,8 miljoen. In 2012 is echter op basis van de actuele inzichten een dotatie van bijna € 0,5 miljoen geboekt. Verder zijn
de pensioenkosten en sociale lasten in 2012 gestegen met € 0,9
miljoen. In 2012 is een reservering getroffen van € 0,7 miljoen
in verband met correcties uit voorgaande jaren naar aanleiding van een onderzoek door de pensioenuitvoerder APG. Een
deel van deze nagekomen correcties is door WML ter discussie
gesteld. Voorzichtigheidshalve is de volledige correctienota in
de kosten opgenomen. De overige € 0,4 miljoen stijging wordt
met name veroorzaakt door de WWB CAO stijging van 1,5%.

De afgedragen provinciale belasting bedraagt in 2012 € 0,8
miljoen, een daling van € 12,1 miljoen ten opzichte van 2011
(- 94,1%). Dit is het gevolg van de afschaffing van de landelijke
grondwaterbelasting.
De kosten gerelateerd aan de inkoop van Duits water bedragen
in 2012 € 4,6 miljoen hetgeen € 0,1 miljoen hoger is dan in
2011. Dit wordt veroorzaakt door een contractuele prijsstijging
van € 0,02 per ingekochte m³.
De energiekosten bedragen in 2012 € 3,6 miljoen, een daling
van € 0,3 miljoen ten opzichte van 2011. Dit komt door een
incidentele meevaller als gevolg van de teruggave van 50% van
de energiebelasting aangaande de boekjaren 2006 tot en met
2011. WML koopt haar energie, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor 100% groen in.
Het uitbesteed werk bedraagt in 2012 ruim € 5,5 miljoen en is

nagenoeg gelijk aan 2011 (- 1,6%). Wel zijn de laboratoriumkosten in 2012 gestegen maar deze stijging wordt bijna volledig
gecompenseerd door een daling in de kosten voor overige
aannemers.
De som van de overige bedrijfslasten is in 2012 € 17,7 miljoen
tegenover een bedrag in 2011 van € 20,6 miljoen. Dit betekent
een daling van € 2,9 miljoen (- 14,1%). De belangrijkste oorzaken voor deze afname zijn:
• Een sterke daling van de kosten gerelateerd aan inhuur van 		
uitzendkrachten en adviesbureaus (- € 1,6 miljoen);
• In 2012 is het debiteurenbeheer binnen WML verder doorontwikkeld en is een aantal procesverbeteringen doorgevoerd. Mede als gevolg van deze procesverbeteringen kon
de voorziening dubieuze debiteuren in 2012 met € 0,7
miljoen minder gedoteerd worden;
• Lagere materiaalkosten (- € 0,3 miljoen);
• De resterende kostendaling van € 0,3 miljoen hangt samen
met uiteenlopende overige kostensoorten.

Investeringen
Het investeringsniveau van de materiële vaste activa in 2012
bedraagt € 34,1 miljoen; een toename van 24% (€ 27,5 miljoen
in 2011). De investeringen op hoofd- en aansluitleidingen zijn
in 2012 in vergelijking met 2011 gestegen met € 2,9 miljoen.
Belangrijkste oorzaak voor deze stijging is een groot aanleg
transportleiding project welke in 2012 is afgerond. Daarnaast
neemt het investeringsniveau ook toe als gevolg van het
stijgend saneringsvolume van het leidingnet welke conform
meerjarenplan gerealiseerd wordt. Ook de ICT investeringen
nemen in 2012 toe (+ € 2,6 miljoen) vooral als gevolg van het
programmatisch vernieuwen/vervangen van de procesautomatisering.
De verwachting is dat het investeringsvolume de komende
jaren zal gaan groeien van € 34,1 miljoen naar ongeveer €
40 miljoen. Een belangrijke oorzaak van deze stijging is de
verwachte verdere toename van het saneringsvolume van het
leidingnet. Tevens verklaart ook het programmatisch vernieuwen/vervangen van de procesautomatisering de komende jaren
een deel van deze stijging.

Financiering

leningen en is een nieuwe lening van € 15 miljoen aangetrokken. Verder heeft er binnen de geldende treasury kaders ook
financiering plaatsgevonden door middel van korte termijn
kasgeldleningen. Ultimo 2012 bedraagt de totale vreemd
vermogenspositie afgerond € 390 miljoen, dit is 70% van het
totale balansvermogen. Van het totale vreemd vermogen is
26% kortlopend en 74% langlopend gefinancierd. Het gemiddelde rentepercentage van uitstaande leningen is gedaald van
4,65% in 2011 naar 4,54% in 2012.
De ontwikkeling van de financieringsbehoefte voor de komende jaren wordt voortdurend gemonitord. Door het herfinancieringsbeleid van de afgelopen jaren zijn de echte pieken
naar de toekomst toe al verdwenen, het streven van WML is
om een nog vlakker herfinancieringspatroon in de toekomst
te realiseren. Jaarlijks wordt een treasury jaarplan opgesteld
waarin vooruit gekeken wordt naar de financieringsbehoefte
en de hiermee samenhangende risico’s betreffende de financierbaarheid en rente. Dit alles vindt plaats binnen de geldende
treasury kaders die jaarlijks worden geëvalueerd. Voor de
komende jaren worden geen uitzonderlijkheden verwacht en
zal de financieringsbehoefte conform het geldende treasury
kader ingevuld kunnen worden. Wel worden de mogelijkheden
rondom nieuwe kredietverstrekkers verkend aanvullend op de
reguliere bancaire bullet financieringen.

Kasstroom 2012
WML heeft in 2012 een positieve kasstroom gerealiseerd van
ruim € 6,6 miljoen uit operationele- en investeringsactiviteiten.
De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg afgerond
€ 39,7 miljoen. Dit is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering
gecorrigeerd voor het totaal aan afschrijvingen en mutaties in
werkkapitaal. De investeringen in materiële vaste activa leiden
vervolgens tot een negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten van € 33,1 miljoen (na aftrek van de opbrengsten uit
desinvesteringen). De negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 24,6 miljoen wordt veroorzaakt door het feit
dat het totaal aan aflossingen op bestaande leningen groter is
dan het volume aan nieuwe leningen. Door de negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten komt de netto kasstroom
uit op € 18 miljoen negatief.
Kasstroom uit operationele activiteiten:
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Kasstroom uit financieringsactiviteiten:
Netto kasstroom:				

€ 39,7 miljoen
- € 33,1 miljoen
- € 24,6 miljoen
- € 18,0 miljoen

In 2012 heeft WML € 39,7 miljoen afgelost op bestaande
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Resultaat deelneming
Het minieme negatieve resultaat (- € 49k) uit deelnemingen in
2012 wordt met name veroorzaakt door een afwaardering van
een lening verstrekt aan G.O.B. Euroservices B.V. van ruim € 0,1
miljoen. WML is voor 10% aandeelhouder in G.O.B. Euroservices
B.V en voorziet middels deze deelneming de bedrijven op het
bedrijventerrein Avantis van drinkwater. Gezien een groot
aantal ontwikkelingen hebben de aandeelhouders besloten
uit te treden. Als gevolg hiervan heeft WML het leidingnet en
de waterleveringen aan klanten van G.O.B. overgenomen. In
het kader van de liquidatie van G.O.B. heeft WML een restant
lening met een boekwaarde van € 0,1 miljoen afgewaardeerd
ten laste van het aandeel resultaat deelnemingen.

Risicobeheersing
In 2011 is voor WML een traject vastgesteld waarmee het
Management Team van WML wil ontwikkelen naar een situatie
waarin het in staat is een gefundeerde ‘In Control’ verklaring af
te geven aan belanghebbenden. Hiervoor dient het stelsel van
beheersmaatregelen zodanig te worden doorontwikkeld dat
WML steeds minder onbewust risico’s loopt en meer bewust
risico’s kan nemen. Uit de in 2012 verrichtte audits en de opgestelde WML-risicomatrix blijkt opnieuw dat veel benodigde
beheersmaatregelen reeds zijn getroffen en dat bijbehorende
instrumenten zijn ontwikkeld. In het afgelopen jaar zijn de
audit- en rapportage werkzaamheden voor de belangrijkste
WML-processen geïntegreerd in de reguliere planning- en control cyclus. Dit beeld wordt ook bevestigd door de resultaten
van de ISO herhalingsaudit 2012. In 2013 zullen KCP (Kwaliteit
Controle Plan)-audits uitgevoerd worden op zowel de belangrijkste/kritische processen als het eerste deel van de overige
bedrijfsprocessen. Ook zullen de beheersmaatregelen van de
overige processen in 2013 en verder in controleprogramma’s
vastgelegd gaan worden.

Financiële instrumenten
WML maakt in haar reguliere bedrijfsvoering 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. In het Treasury beleid heeft WML procedures
en gedragslijnen vastgelegd ten behoeve van financiële instru80

menten. Buiten deze interest afdekkingsinstrumenten maakt
WML voornamelijk gebruik van de traditionele bancaire financieringsinstrumenten (leningen).
WML is wel blootgesteld aan een aantal financiële risico’s die
voortvloeien uit haar normale bedrijfsuitoefening. Het beleid
van WML is erop gericht de negatieve gevolgen van onvoorziene omstandigheden uit de financiële risico’s te mitigeren.
De volgende risico’s onderkennen we:
Kredietrisico
Debiteurenrisico is het risico dat een debiteur een vordering
niet zal voldoen. De meeste vorderingen zijn van beperkte
omvang en verdeeld over een zeer groot aantal debiteuren.
WML ziet hier geen concentratie van risico’s. Maatregelen die
worden toegepast om het debiteurenrisico te beperken zijn:
een actief incassobeleid, het gebruik van kredietlimieten voor
zakelijke partijen en de inzet van incassobureaus en gedifferentieerde incassomethoden voor al onze klanten.
Valutarisico
Vreemde valutarisico is het risico dat wordt gelopen bij waardeveranderingen in financiële instrumenten of een transactierisico als gevolg van inkopen in buitenlandse valuta’s. WML
heeft geen translatierisico. WML onderkent geen significante
valutarisico’s. Buiten een inkoopcontract afgesloten in Amerikaanse dollars heeft WML geen significante transacties in
vreemde valuta. Gezien de beperkte omvang van het inkoopcontract kan het valutarisico als laag worden ingeschat.
Prijsrisico
Het marktprijsrisico op de inkopen wordt in de eerste plaats
beperkt door langdurige contracten voor de strategische
artikelen. WML gebruikt hiervoor geen afgeleide financiële
instrumenten (‘derivaten’). Marktprijsrisico’s worden, indien
mogelijk en economisch gerechtvaardigd, gemitigeerd. Voor
de inkoop van energie heeft WML een meerjarig contract
afgesloten waarbij de omvang van tussentijdse prijsstijgingen,
middels het deels vastklikken van de prijzen, worden beperkt
(WML heeft niet de mogelijkheid noch de intentie om energie
tegen de vastgezette prijzen door te verkopen aan derden en
derhalve is er geen sprake van een afgeleid financieel instrument). WML onderkent geen transacties waarbij de prijzen
sterk volatiel zijn en acht de inzet van derivaten niet nodig.
Alle verkopen geschieden op basis van vaste prijzen die deels
afhankelijk zijn van het verbruik van de klanten. Het gemid-

deld jaarverbruik is niet zodanig volatiel dat de inzet van
afgeleide financiële instrumenten noodzakelijk wordt geacht.
Liquiditeitsrisico
WML is een kapitaalintensief bedrijf. Het financieringsbeleid is
gericht op het ontwikkelen en onderhouden van een optimale
financieringsstructuur, rekening houdend met de huidige
activa-basis en het investeringsprogramma. Uitgangspunten
zijn toegang tot de kapitaalmarkt en flexibiliteit tegen acceptabele financieringskosten.
Om te voorkomen dat WML niet in staat is te voldoen aan haar
financiële verplichtingen wordt groot belang gehecht aan het
beheersen van alle risico’s met betrekking tot de toegang tot
de kapitaalmarkt. Daarnaast wordt de liquiditeitsbehoefte
gepland op basis van lange, middellange en korte termijn kasstroomprognoses. Deze kasstroomprognoses omvatten onder
meer operationele kasstromen, investeringskasstromen, te
betalen interest en aflossing van schulden. De wijze waarop
de financieringsinstrumenten worden beheerd is vastgelegd
in een Treasury Statuut dat is vastgesteld door de Directie van
WML en door de Raad van Commissarissen. Bij het opnemen
van gelden is het tegenpartijrisico zeer beperkt. Bij het uitzetten van gelden is het algemeen uitgangspunt dat er geen uitzettingen plaatsvinden. Indien er toch sprake is van een uitzetting dan wordt rekening gehouden met de beoordelingscriteria
zoals deze in het Treasury Statuut zijn geformuleerd. Op grond
hiervan moet een tegenpartij een kredietwaardigheidkwalificatie hebben die ten minste gelijk is aan een rating ‘AA’ volgens
Standard & Poor’s.
Renterisico
Renterisico is het risico dat wordt gelopen bij waardeveranderingen in financiële instrumenten als gevolg van een renteverandering in de markt. Het renterisico wordt beheerst door
de Treasury commissie. Het renterisicobeleid is gericht op het
beheersen van de netto financieringslasten door fluctuaties
in de marktrente. Hiertoe wordt uitgegaan van een bepaalde
bandbreedte voor de verhouding tussen lang- en kortlopende
leningen. Indien alle overige variabelen constant blijven, zal
een algemene stijging van Euribor (over een periode van twaalf
maanden) met 100 basispunten naar schatting leiden tot een
daling van het resultaat met € 0,2 miljoen. WML maakt gebruik
van afgeleide financiële instrumenten zoals renteswap contracten om een gewenst renterisicoprofiel te bereiken (van variabel
naar vast). Ultimo 2012 is 95% van de langlopende financiering
gebaseerd op vaste rentecondities.

Toepassing gedragscode
In 2012 heeft WML haar gedragscode geactualiseerd waarbij
rekening is gehouden met nieuwe ontwikkelingen zoals social
media. Vervolgens is deze gedragscode opgenomen in het stelsel van beheersmaatregelen. Alle medewerkers met een WML
dienstverband, ontvangen bij aanvang van dit dienstverband
deze gedragscode en dienen deze te tekenen voor gezien. Over
het boekjaar 2012 zijn geen afwijkingen geconstateerd ten
aanzien van de vigerende WML gedragscode.

Bezoldigingsbeleid en bezoldiging
statutair bestuur WML
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.
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 2012 maximaal € 157.267
bedragen. Het door de RvC vastgestelde totale vaste jaarinkomen van de algemeen directeur bedroeg in 2012 € 157.267,
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. performanceafhankelijke prestatiebeloning van maximaal 10% van het totale vaste jaarinkomen van de algemeen
directeur toegekend kan worden.
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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 € 9.672. De vergoeding van de overige
leden bedraagt € 6.450. 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 2012 wordt weergegeven op pagina 112.

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. WML is een juridische
procedure gestart ten aanzien van deze transactie, die mogelijk niet op zakelijke gronden tot stand was gekomen. Door de
Rechtbank van Roermond is per vonnis van 28 maart 2012 de
koopovereenkomst en de leveringsakte nietig verklaard. De
betreffende activa zijn door WML in 2012 teruggenomen met
een boekwaarde van € 0,8 miljoen. Daarnaast heeft de Rechtbank van Roermond bepaald dat de tegenpartij een vergoeding
aan WML dient te betalen van € 0,2 miljoen voor een reeds
verkocht object en een compensatie voor de proceskosten. Dit
bedrag is door WML onder de overige vorderingen opgenomen.
De tegenpartij is tegen de gerechtelijke uitspraak in hoger
beroep gegaan en deze hoger beroepprocedure loopt nog. WML
heeft ten aanzien van de teruggenomen activa en de vordering
op de tegenpartij een reservering op de balans genomen van
€ 0,2 miljoen in afwachting op de uitspraak van de rechtbank
in de lopende beroepsprocedure.
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 moet hebben en dat dit beleid
moet worden 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. WML heeft in 2011 het ‘Beleid tot
Bezoldiging van het Statutaire Bestuur van N.V. Waterleiding
Maatschappij Limburg (WML)’ geactualiseerd, welke vervolgens
door de WML Aandeelhouders vergadering is vastgesteld.
De Eerste Kamer heeft in mei 2011 de Wet ‘bestuur en toezicht’
aangenomen en vervolgens op 25 september 2012 de ‘Reparatiewet bestuur en toezicht’ aangenomen. De Minister van
Veiligheid en Justitie heeft aangekondigd dat de Wet ‘bestuur
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en toezicht’ (zoals nader vorm gegeven via de Reparatiewet) op
1 januari 2013 in werking zal treden. De wet biedt een regeling die de evenwichtige participatie van mannen en vrouwen
in het bestuur en RvC’s van grote rechtspersonen bevordert.
Deze regels zien uitsluitend op ‘grote’ NV’s en BV’s. In de wet
is een streefpercentage opgenomen van 30%. Hiermee wordt
beoogd dat ten minste 30% van de zetels van het bestuur of
een RvC van een grote rechtspersoon bij voorkeur bezet wordt
door vrouwen. Voor het bestuur wordt dit streefpercentage wel
gehaald maar voor de RvC onderkent WML dat het met een
percentage van 14% (één vrouw op zeven leden) niet voldoet
aan deze diversiteitrichtlijn.
Ten aanzien van de thema’s risicobeheersing, milieu- en personeelsaangelegenheden, algemene toekomstverwachtingen,
onderzoek en ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord
ondernemen wordt voor aanvullende achtergrond- en detailinformatie verwezen naar het WML jaarverslag 2012.

Kerncijfers

Algemeen
Aantal aansluitingen
Lengte hoofdleiding in km
Eigen productie x 1.000 m3
Inkoop water x 1.000 m3
Waterafzet x 1.000 m3
Tarief
Gemiddelde drinkwaterprijs WML (Excl. BTW en BOL) x € 1+2
Personeel
Aantal medewerkers in dienst ultimo (fte)
Gemiddelde leeftijd medewerkers
Verzuimpercentage
Gemiddeld aantal fte’s per 1.000 aansluitingen
Financieel
Netto omzet x € 1.000
Resultaat x € 1.000
Investeringen in materiële vaste activa x € 1.000
Kasstroom uit operationele activiteiten x € 1.000
Rente x € 1.000
Rentedragende schuld per aansluiting in €
Rentedekking (o.b.v. operationeel resultaat)
Rentepercentage langlopende leningen
Afschrijvingen x € 1.000
- materiële vaste activa
- immateriële vaste activa
Afschrijving in % van aanschafwaarde van de materële vaste activa
Rente en afschrijving in € per aansluiting
Solvabiliteit in %
Current ratio in %
Aanschafwaarde materiële vaste activa x € 1.000
Boekwaarde materiële vaste activa x € 1.000
Boekwaarde in % van de aanschafwaarde
Boekwaarde per aansluiting in €
		
Vewin Benchmark
Kosten per aansluiting WML
- Belastingen
- Vermogenskosten
- Afschrijvingen
- Operationele kosten

2012

2011

2010

539.135
8.749
72.400
5.131
71.474

537.790
8.720
71.971
5.117
71.370

535.010
8.671
72.886
5.110
71.696

1,60

1,71

1,54

399,1
48,0
3,50
0,74

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

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

101.035
7.420
34.062
39.710
15.572
613
1,5
4,5
25.213
25.213
2,95
75,65
28,9
13,8
854.322
531.529
62
986

110.964
4.048
27.476
30.936
16.258
661
1,2
4,7
27.163
25.589
1.574
3,09
80,74
27,8
21,2
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
14,5
811.531
525.013
65
981

nnb
nnb
nnb
nnb
nnb

209
24
37
51
97

198
24
27
47
100

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.
2 In 2012 is de landelijke heffing op grondwaterbelasting afgeschaft en volledig teruggeven aan de klant.

83

Enkelvoudige balans per 31 december 2012
(vóór resultaatbestemming) / (alle tabellen x € 1.000)

Activa

Cf nummering
Toelichting
Balans en W&V

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Hoofd- en aansluitleidingen
Watermeters
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa in uitvoering
1
Financiële vaste activa
Deelnemingen en overige kapitaalbelangen
Vorderingen op deelnemingen en overige kapitaalbelangen
2

Vlottende activa
Voorraden
Voorraden
Werken in uitvoering

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen

84

3

4
5

6

Jaarrekening
2012

Jaarrekening
2011

96.060
74.117
292.401
6.610
27.704
34.637

98.342
70.609
286.120
5.742
28.207
36.165

531.529

525.185

7.350
166

7.359
362

7.516

7.721

539.045

532.906

1.936
288

1.785
310

2.224

2.095

9.908
1.890

11.877
2.021

11.798

13.898

158

193

14.180

16.186

553.225

549.092

Enkelvoudige balans per 31 december 2012
Passiva

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Algemene reserve
Winst lopend boekjaar

Voorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening reorganisatie

Langlopende schulden

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

Cf nummering
Toelichting
Balans en W&V

Jaarrekening
2012

Jaarrekening
2011

7
8

2.269
150.132
7.420

2.269
146.084
4.048

159.821

152.401

1.209
2.206

1.196
2.225

3.415

3.421

11

287.459

316.837

11
12

43.207
21.180
5.229
1.914
10.092
4.737
4.603
11.568

38.497
3.196
5.806
815
8.296
5.021
4.672
10.130

102.530

76.433

553.225

549.092

9
10

13
14
15
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012
(alle tabellen x € 1.000)

Cf nummering
Toelichting
Balans en W&V

Jaarrekening
2012

Jaarrekening
2011

16
17
18

101.035
4.038
5.355

110.964
3.753
6.113

110.428

120.830

4.636
3.608
753
5.500
22.466
2.160
3.706
25.213
1.644
17.701

4.516
3.870
12.844
5.586
20.778
2.092
2.885
27.163
20.598

Som der bedrijfslasten

87.387

100.332

Operationeel resultaat

23.041

20.498

15.572

16.258

15.572

16.258

49-

192-

7.420

4.048

Netto omzet
Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
Waterinkoop
Elektrische energie
Milieubelasting
Uitbesteed werk
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

19
20
21
22
23
23
23
24
24
25

26

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal aandeel resultaat deelnemingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

86

27
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Enkelvoudig kasstroomoverzicht over 2012
(alle tabellen x € 1.000)

Jaarrekening
2012

Jaarrekening
2011

23.041

20.498

27
24
1
2
2

25.213
491.644
76138
4

25.589
1.574
19229610
623

Dotatie en vrijval van voorzieningen:
- Vrijval voorziening vervroegde uittreders
- Dotatie voorziening jubilea
- Dotatie (vrijval) voorziening reorganisatie
- Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
- Dotatie voorziening incourante voorraad

9
10
4
3

127
479
502
106

99163
7691.228
46

Onttrekkingen aan voorzieningen:
- Onttrekking voorziening vervroegde uittreders
- Onttrekking aan de voorziening jubilea
- Onttrekking aan de voorziening reorganisatie
- Onttrekking aan de voorziening dubieuze debiteuren

9
10
4

114498511-

102321.353679-

25722
1.977
131

675
309
5.2892.075

3.944

3.243

55.823

47.114

16.113-

16.178-

39.710

30.936

Cf nummering
Toelichting
Balans en W&V
Operationeel resultaat
Gecorrigeerd voor:
- Afschrijvingen op materiële vaste activa
- Afschrijvingen op immateriële vaste activa
- Totaal aandeel resultaat deelnemingen
- Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa
- Behaalde boekwinsten op de verkoop van materiële vaste activa
- Afwaardering vordering op deelnemingen en overige kapitaalbelangen
- Resultaat deelnemingen

Mutatie werkkapitaal:
- Voorraden (exclusief de voorziening voor incourante voorraden)
- Werken in uitvoering
- Debiteuren (exclusief de voorziening dubieuze debiteuren)
- Overige vorderingen
- Kortlopende schulden (exclusief de kortlopende aflossingsverplichtingen van langlopende schulden, kredietinstellingen en
overlopende rente)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest
Kasstroom uit operationele activiteiten

88

24

3
4
5

Enkelvoudig kasstroomoverzicht over 2012 (vervolg)
(alle tabellen x € 1.000)

Cf nummering
Toelichting
Balans en W&V

Jaarrekening
2012

Jaarrekening
2011

1
1

34.062938

27.4762.011

33.124-

25.465-

15.000
39.668112
5
54-

51.000
39.30097-

24.605-

11.603

18.019-

17.074

158
21.180-

193
3.196-

Totaal geldmiddelen

21.022-

3.003-

Mutatie geldmiddelen

18.019-

17.074

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa (verkoopwaarde)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Opname langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden
Aflossingen leningen aan deelnemingen en overige kapitaalbelangen
Verkoop kapitaalbelang Futuro B.V.
Verstrekte leningen aan deelnemingen en overige kapitaalbelangen

11
11
2
2
2

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto kasstroom
De geldmiddelen bestaan uit:
Liquide middelen
Kredietinstellingen

6
12
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2012 en
de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012
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.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
De cijfers over 2011 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2012 mogelijk te maken. Dit betreft met name
de presentatie van de posten ‘vooruitontvangen op waterleveringen’ (onder de kortlopende schulden) en de presentatie van
‘nog af te rekenen verbruik’ (onder de overige vorderingen).
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.
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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,
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.
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.
De voornaamste schattingen hebben betrekking op:
• de inschatting van de levensduur van materiële vaste activa
(in 2012 geen wijzigingen doorgevoerd);
• de bepaling van bijzondere waardeverminderingen van
materiële vaste activa (in 2012 een bijzondere waardevermindering van € 1,6 miljoen verantwoord);
• de inschatting van de incourantheid van debiteuren,

vorderingen op deelnemingen en overige vorderingen (geen
significante wijzigingen in dit schattingsproces doorgevoerd
in 2012);
• de gehanteerde aannames voor de berekening van de voorziening jubilea en de voorziening reorganisatie, waaronder: 		
discontovoet, verwachte salarisgroei, blijfkans en re-integratiekans (gedurende het boekjaar 2012 zijn geen significante 		
wijzigingen doorgevoerd in de gehanteerde aannames);
• de opbrengsten uit waterleveringen zijn deels gebaseerd op
schattingen omtrent nog af te rekenen verbruik. Bij de
opbrengstenverantwoording wordt gebruik gemaakt van
productiegegevens (geproduceerd water en ingekocht water)
en een verwacht percentage voor ongemeten verbruik
(verondersteld 5,5% in lijn met voorgaande boekjaren). 		
Correcties uit voorgaande jaren worden verantwoord in het 		
boekjaar waarin alle afrekeningen zijn verwerkt.
Consolidatieoverwegingen
De financiële gegevens van groepsmaatschappijen dienen geconsolideerd te worden indien er sprake is van overheersende
zeggenschap. WML heeft alleen overheersende zeggenschap
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 vaste rente om te zetten
in een variabele 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-enverliesrekening 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.
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Grondslagen van waardering van activa en
passiva en van bepaling van het resultaat
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 (op bedrijfsterreinen
en materiële vaste activa in uitvoering wordt niet afgeschreven).
De kostprijs van de activa die door de onderneming in eigen
beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de directe kosten van vervaardiging en 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 (deze opbrengsten worden geamortiseerd ten gunste van het resultaat
op basis van een gelijke levensduur in overeenstemming met
het bijhorende actief).
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 waarderings-grondslagen 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.
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Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend (overige kapitaalbelangen), worden gewaardeerd tegen
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 jubilea
De voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante
waarde op basis van een discontovoet van 3% (2011: 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% (2011: 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.
Pensioenen
WML heeft een aantal toegezegde pensioenregelingen. Onder
een toegezegde 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
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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.
Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als
de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde
premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde
premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen
voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van
het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat
voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van
middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van
additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van
de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt
gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op
balansdatum af te wikkelen.
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 en materiële vaste activa in uitvoering 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
van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij
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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.
Belastingen
Ingevolge artikel 2 van de Wet op de Vennootschapsbelasting
zijn waterleidingbedrijven vrijgesteld van de heffing van
vennootschapsbelasting.

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

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2012
(alle tabellen x € 1.000)

Vaste activa
1 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

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

17.799
114.531
127.793
490.269
9.616
59.677
34.637

36.27053.676197.8683.00631.973-

17.799
78.261
74.117
292.401
6.610
27.704
34.637

100
68
58
60
69
46
100

854.322

322.793-

531.529

62

Totaal

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:
BoekInveswaarde teringen
1-1-2012

Reclassificatie1

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijzond.
waardevermind.

BoekDesinv.
Afschrij- waarde
ving 31-12-2012

17.534
80.808
70.609
286.120
5.742
28.207
36.165

416
625
553
5.051
1.406
1.879
24.132

481
9.782
11.333
4.064
25.660-

1511.8221.6588173.836-

2.6335.76710.1035386.172-

3371.054253-

1.139
1.652
817
3.815
-

17.799
78.261
74.117
292.401
6.610
27.704
34.637

Totaal 2012

525.185

34.062

-

8.284-

25.213-

1.644-

7.423

531.529

Totaal 2011

525.013

27.476

-

10.450-

25.589-

-

8.735

525.185

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.

De bijzondere waardevermindering heeft betrekking op activa die niet meer aanwezig zijn.
Gedurende het boekjaar 2012 zijn diverse desinvesteringen verantwoord, in totaal is een boekwaarde van € 0,9 miljoen gedesinvesteerd en bedraagt de totale boekwinst € 0,1 miljoen (2011: € 0,3 miljoen). De boekwinst op de verkoop van materiële vaste activa is
verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten.
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In het boekjaar 2012 is € 0,8 miljoen aan boekwaarde opgeboekt (verantwoord in de kolom ‘investeringen’) die betrekking heeft op
de terugneming van de boekwaarde van terreinen en bedrijfsgebouwen die in 2008 door de vennootschap zijn verkocht. WML
heeft de zakelijkheid van deze transactie in twijfel getrokken en heeft een onderzoek ingesteld. Door de Rechtbank Roermond zijn per
vonnis van 28 maart 2012 de koopovereenkomst en de bijbehorende leveringsakte uit 2008 nietig verklaard. WML heeft daartoe de
betreffende activa weer opgeboekt in de activaregistratie.
2 Financiële vaste activa
Een overzicht van het verloop van de financiële vaste activa is opgenomen in onderstaande opstelling:
Boekwaarde
1-1-2012

Resultaat
voorgaande
jaren

Resultaat
2012

Afgestoten
kapitaalbelangen

Boekwaarde
31-12-2012

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

1.718
4.675

-

1511

-

1.703
4.686

Totaal

6.393

-

4-

-

6.389

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

257
25
679
5

-

-

5-

257
25
679
-

Totaal

966

-

-

5-

961

7.359

-

4-

5-

7.350

Boekwaarde
1-1-2012

Stortingen

Aflossingen

Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2012

Vorderingen op deelnemingen en overige
kapitaalbelangen
Lening G.O.B. Euroservices B.V.
Lening Aqualab Zuid B.V.

231
131

19
35

112-

138-

166

Totaal

362

54

112-

138-

166

Totaal deelnemingen en overige
kapitaalbelangen

Totaal financiële vaste activa
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7.721

7.516

De deelneming G.O.B. Euroservices B.V. is gewaardeerd op nihil, vanwege een negatief eigen vermogen. 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 t.a.v. energie- en waterleveranties, diensten aan aanleg
leidingen, volgend uit de Rahmenvereinbarung.
De verstrekte leningen aan deelnemingen en overige kapitaalbelangen hebben een onbepaalde looptijd.
In 2012 is de uitgegeven lening aan G.O.B. Euroservices B.V. afgewaardeerd met € 138.000 in verband met tegenvallende
resultaten en de voorgenomen ontbinding van deze deelneming.
Gedurende het boekjaar 2012 is het aandeel in Futuro B.V. afgestoten. De vennootschap heeft ultimo 2012 geen kapitaalbelang meer
in Futuro B.V.
De financiële vaste activa betreffen deelnemingen in de volgende maatschappijen:
Aandeel in kapitaal
7,0%
8,0%
10,0%
17,5%
50,0%
100,0%

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

Vlottende activa
3 Voorraden
De samenstelling van de voorraden is als volgt:

Hoofdleidingen
Aansluitleidingen
Overige artikelen
Voorziening incourante voorraad

2012

2011

1.032
645
723
464-

950
572
621
358-

1.936

1.785

De voorraadwaardering op basis van de actuele waarde wijkt niet materieel af van bovenstaande waardering.
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4 Debiteuren
De debiteuren kunnen als volgt worden uitgesplitst:

Waterdebiteuren
Overige debiteuren
Dubieuze debiteuren

2012

2011

11.455
947
2.494-

12.701
1.678
2.502-

9.908

11.877

De debiteuren hebben een verwachte looptijd korter dan één jaar.
Gedurende het boekjaar 2012 is € 0,5 miljoen (2011: € 1,2 miljoen) aan de voorziening voor dubieuze debiteuren gedoteerd en
is € 0,5 miljoen (2011: € 0,7 miljoen) aan deze voorziening onttrokken.
5 Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten
Vorderingen op gelieerde ondernemingen
Nog te ontvangen BTW
Nog af te rekenen verbruik
Diversen

2012

2011

583
2
545
463
297

79
89
130
1.503
220

1.890

2.021

De vooruitbetaalde kosten hebben met name betrekking op vooruitbetaalde verzekeringspremies.
Het nog af te rekenen verbruik heeft betrekking op klanten die nog geen afrekening hebben ontvangen ten aanzien van (een deel van)
de waterleveringen in het boekjaar. Deze balanspositie is gebaseerd op schattingen van het management op basis van geproduceerd
water en een verwacht verlies voor niet in rekening gebracht verbruik van 5,5%.
6 Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

98

Eigen vermogen
7 Gestort en opgevraagd kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 2.269.000 verdeeld in 500 aandelen van € 4.538 nominaal. Alle aandelen zijn geplaatst en volgestort.
8 Algemene reserve
2012

2011

Stand per 1-1
Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar

146.084
4.048

145.920
164

Stand per 31-12

150.132

146.084

Voorzieningen
9 Voorziening jubilea
De voorziening jubilea heeft betrekking op aan werknemers toegekende jubileumrechten.
Vanwege de gewijzigde CAO vervalt in 2016 de voorziening jubileumuitkeringen van werknemers die in 2016 jonger zijn dan 55 jaar.
Hiermee is rekening gehouden bij de bepaling van de voorziening.
Voorziening jubilea
Stand per 1-1-2012
Onttrekkingen uit hoofde van jubileumuitkeringen
Dotatie ten laste van de exploitatie

1.196
114127

Stand per 31-12-2012

1.209

Deze voorziening kan overwegend als langlopend worden aangemerkt.
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10 Voorziening reorganisatie
De voorziening betreft nog te verwachten kosten in verband met de reorganisatie. Deze kosten zijn gebaseerd op het sociaal plan
Vento.
Voorziening reorganisatie
Stand per 1-1-2012
Onttrekkingen als gevolg van uitbetalingen aan (voormalige) medewerkers
Dotatie ten laste van de exploitatie
Stand per 31-12-2012

2.225
498479
2.206

Deze voorziening is opgenomen tegen contante waarde onder toepassing van een rekenrente ad 3,4%.
De voorziening heeft een overwegend langlopend karakter, ongeveer € 0,6 miljoen van de voorziening reorganisatie heeft een looptijd
korter dan één jaar.

Langlopende schulden
11 Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen onderhandse leningen.
Langlopende schulden
Hoofdsom
Afgelost tot en met 31 december 2011

545.809
190.475-

Restant hoofdsom per 1 januari 2012

355.334

Aflossingen in 2012
Nieuwe leningen

39.66815.000

Restant hoofdsom per 31 december 2012

330.666

Kortlopend deel per 31 december 2012

43.207-

Langlopend deel per 31 december 2012

287.459

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 2012 voldoet WML aan alle gestelde bankratio’s.
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Van de langlopende schulden kan de volgende rubricering naar rentevoet en aflossingsverplichting worden gegeven:
t/m 5e jaar

na 5 jaar

Totaal
ultimo 2012

Totaal
ultimo 2011

35.000
40.000
49.793
8.973
4.629

105.000
86.000
1.271

140.000
126.000
49.793
8.973
5.900

141.348
128.500
65.248
12.161
8.077

Totaal ultimo 2012

138.395

192.271

330.666

Totaal ultimo 2011

144.020

211.314

Rente in %

<4

4-5
5-6
6-7
7-8

In 2013 vervallende aflossingsverplichtingen belopen:
In 2012 vervallende aflossingsverplichtingen belopen:
Langlopende leningen

355.334
43.207
38.497
287.459

316.837

Het kortlopend deel van de langlopende leningen is opgenomen onder de kortlopende schulden als zijnde aflossingsverplichting
langlopende schulden.
De vermelde percentages betreffen de bruto rentepercentages. Hierbij is geen rekening gehouden met de effecten van de afgesloten
swap-contracten.

Kortlopende schulden
12 Kredietinstellingen
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING bedraagt per 31 december 2012 € 31,76 miljoen (2011: € 31,76 miljoen) en de rente
1 maands EURIBOR plus 0,85% tot € 15 miljoen en EURIBOR plus 1,00% vanaf € 15 miljoen.
Er zijn geen zekerheden als onderpand verleend.
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13 Schulden aan deelnemingen en overige kapitaalbelangen
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.

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

2012

2011

4.600

4.750

4
133

67
204

4.737

5.021

De door e-Water Group B.V. verstrekte lening heeft een onbepaalde looptijd. Er zijn geen zekerheden verstrekt.
WML leent van e-Water Group B.V. tegen de renteconditie Eonia + 0,05.
De schulden aan andere deelnemingen en overige kapitaalbelangen hebben betrekking op openstaande facturen inzake geleverde
diensten per ultimo boekjaar en hebben een verwachte looptijd korter dan één jaar.
14 Belastingen en sociale premies

Loonheffing
Sociale lasten
Pensioenlasten
Belasting op leidingwater
Grondwaterbelasting
Stand per ultimo

2012

2011

1.387
46
1.030
713
1.427

1.390
24
323
603
2.332

4.603

4.672

In het boekjaar 2012 is een reservering getroffen van € 0,7 miljoen in verband met correcties uit voorgaande jaren naar aanleiding
van een onderzoek door de pensioenuitvoerder. Een deel van deze nagekomen correcties is door WML ter discussie gesteld. Voorzichtigheidshalve is de volledige correctienota als schuld verantwoord.
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15 Overige schulden
De overige schulden betreffen:

Rente
Salarissen (incl. vakantietoeslag)
Reservering vakantiedagen
Diversen
Stand per ultimo

2012

2011

4.485
377
4.123
2.583

5.026
426
3.406
1.272

11.568

10.130

In de categorie ‘diversen’ is een reservering opgenomen van € 1,0 miljoen inzake een lopende juridische procedure (zie de toelichting
in deze jaarrekening ten aanzien van niet in de balans opgenomen verplichtingen onder ‘grondprocedure’).

Financiële instrumenten
Algemeen
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 2012 bedraagt € 15 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:

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 2012 bedraagt - € 7,4 miljoen (2011: - € 5,1 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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WML is blootgesteld aan een aantal financiële risico’s die voortvloeien uit haar normale bedrijfsuitoefening. Het beleid van WML
is erop gericht de negatieve gevolgen van onvoorziene omstandigheden uit de financiële risico’s te mitigeren. De volgende risico’s
onderkennen we:
Kredietrisico
Debiteurenrisico is het risico dat een debiteur een vordering niet zal voldoen. De meeste vorderingen zijn van beperkte omvang en
verdeeld over een zeer groot aantal debiteuren. WML ziet hier geen concentratie van risico’s. Maatregelen die worden toegepast om
het debiteurenrisico te beperken zijn: een actief incassobeleid, het gebruik van kredietlimieten voor zakelijke partijen, de inzet van
incassobureau’s en een differentiatie aan incassomethoden voor al onze klanten.
Valutarisico
Vreemde valutarisico is het risico dat wordt gelopen bij waardeveranderingen in financiële instrumenten of een transactierisico als
gevolg van inkopen in buitenlandse valuta’s. WML onderkent geen significante valutarisico’s.
Buiten een inkoopcontract afgesloten in Amerikaanse dollars heeft WML geen significante transacties in vreemde valuta. Gezien de
beperkte omvang van het inkoopcontract kan het valutarisico als laag worden ingeschat.
Prijsrisico
Het marktprijsrisico op de inkopen wordt in de eerste plaats beperkt door langdurige contracten voor de strategische artikelen. WML
gebruikt hiervoor geen afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’). Marktprijsrisico’s worden, indien mogelijk en economisch
gerechtvaardigd, gemitigeerd. Voor de inkoop van energie heeft WML een meerjarig contract afgesloten waarbij de omvang van
tussentijdse prijsstijgingen, middels het deels vastklikken van de prijzen, worden beperkt (WML heeft niet de mogelijkheid noch de
intentie om energie tegen de vastgezette prijzen door te verkopen aan derden en derhalve is geen sprake van een afgeleid financieel
instrument). WML onderkent geen transacties waarbij de prijzen sterk volatiel zijn en acht de inzet van derivaten niet nodig. Alle verkopen geschieden op basis van vaste prijzen die deels afhankelijk zijn van het verbruik van de klanten. Het gemiddelde jaarverbruik
is niet zodanig volatiel dat de inzet van afgeleide financiële instrumenten noodzakelijk wordt geacht.
Liquiditeitsrisico
WML is een kapitaalintensief bedrijf. Het financieringsbeleid is gericht op het ontwikkelen en onderhouden van een optimale financieringsstructuur, rekening houdend met de huidige activa-basis en het investeringsprogramma. Uitgangspunten zijn toegang tot de
kapitaalmarkt en flexibiliteit tegen acceptabele financieringskosten.
Om te voorkomen dat WML niet in staat is te voldoen aan haar financiële verplichtingen wordt groot belang gehecht aan het beheersen van alle risico’s met betrekking tot de toegang tot de kapitaalmarkt. Daarnaast wordt de liquiditeitsbehoefte gepland op basis
van lange, middellange en korte termijn kasstroomprognoses. Deze kasstroomprognoses omvatten onder meer operationele kasstromen, investeringskasstromen, te betalen interest en aflossing van schulden. De wijze waarop de financieringsinstrumenten worden
beheerd is vastgelegd in een Treasury Statuut dat is vastgesteld door de Directie van WML en door de Raad van Commissarissen. Bij
het opnemen van gelden is het tegenpartijrisico zeer beperkt. Bij het uitzetten van gelden is het algemeen uitgangspunt dat er geen
uitzettingen plaatsvinden. Indien er toch sprake is van een uitzetting dan wordt rekening gehouden met de beoordelingscriteria zoals
deze in het Treasury Statuut zijn geformuleerd. Op grond hiervan moet een tegenpartij een kredietwaardigheids-kwalificatie hebben
die ten minste gelijk is aan een rating ‘AA’ volgens Standard & Poor’s
Renterisico
Renterisico is het risico dat wordt gelopen bij waardeveranderingen in financiële instrumenten als gevolg van een renteverandering
in de markt. Het renterisico wordt beheerst door de Treasury commissie. Het renterisicobeleid is gericht op het beheersen van de netto financieringslasten door fluctuaties in de marktrente. Hiertoe wordt uitgegaan van een bepaalde bandbreedte voor de verhouding
tussen lang- en kortlopende leningen. Indien alle overige variabelen constant blijven, zal een algemene stijging van Euribor (over een
periode van twaalf maanden) met 100 basispunten naar schatting leiden tot een daling van het resultaat met € 0,2 miljoen. WML
maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals renteswapcontracten om een gewenst renterisicoprofiel te bereiken (van
variabel naar vast). Ultimo 2012 is 95% van de langlopende financiering gebaseerd op vaste rentecondities.
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Niet in balans opgenomen activa en verplichtingen
Geplaatste bestellingen
Het bedrag van de op 31 december 2012 verrichte aanbestedingen en geplaatste bestellingen bedroeg € 7,2 miljoen.
Schadeclaims
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
Grondprocedure
In 2008 heeft een transactie met betrekking tot een grond en onroerend goed verkoop plaatsgevonden door de vennootschap van circa
€ 0,1 miljoen (verkoopwaarde). WML is een juridische procedure gestart ten aanzien van deze transactie, die mogelijk niet op zakelijke
gronden tot stand was gekomen.
Door de Rechtbank Roermond is per vonnis van 28 maart 2012 de koopovereenkomst en de leveringsakte nietig verklaard. De betreffende
activa zijn door WML in 2012 teruggenomen met een boekwaarde van € 0,8 miljoen (zie tevens de toelichting op de materiële vaste
activa in deze jaarrekening).
Daarnaast heeft de Rechtbank Roermond bepaald dat de tegenpartij een vergoeding aan WML dient te betalen van € 0,2 miljoen voor een
reeds verkocht object en een compensatie voor de proceskosten. Dit bedrag is door WML onder de overige vorderingen opgenomen.
De tegenpartij is tegen de gerechtelijke uitspraak in hoger beroep gegaan en deze hoger beroepprocedure loopt nog. WML heeft ten
aanzien van de teruggenomen activa en de vordering op de tegenpartij een reservering op de balans opgenomen van € 1,0 miljoen in
afwachting op de uitspraak van de Rechtbank in de lopende hoger beroepprocedure (opgenomen onder de overige schulden).
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012
(alle tabellen x € 1.000)

16 Netto-omzet
De netto omzet voor zover het waterleveringen betreft, is bepaald uitgaande van de afgeleverde hoeveelheid water en kan als volgt
worden gespecificeerd:
2012

2011

Gemeten verbruik
m³

Tarief in euro

Euro

Gemeten verbruik
m³

Tarief in euro

Euro

52.988.886
18.485.280

0,7359 2
Overige tarieven

38.995
12.635

52.990.587
18.379.797

1,0184
Overige tarieven

53.966
17.001

51.630

71.370.384

71.474.166
Vergoedingen inzake gemeten verbruik:
Vastrechten
Vastrechten capaciteitstarief
Huur standpijpen en overige

Vergoedingen inzake gemeten verbruik:
40.823
4.637
172

Vastrechten
Vastrechten capaciteitstarief
Huur standpijpen en overige

45.632
Vergoedingen inzake ongemeten verbruik:
Vergoeding brandkranen
Overige vergoedingen

32.931
3.932
166
37.029

Vergoedingen inzake ongemeten verbruik:
2.978
795

Vergoeding brandkranen
Overige vergoedingen

3.773
Correctie omzet voorgaande boekjaren:

2.903
665
3.568

Correctie omzet voorgaande boekjaren:
-

Totaal netto-omzet

70.967

101.035

600-

Correctie 2009 - 2010 1
Totaal netto-omzet

110.964

De omzetverdeling naar geografisch gebied is achterwege gelaten, aangezien nagenoeg alle omzet in Nederland is gerealiseerd.
1 In het boekjaar 2011 is het verschil tussen het gecalculeerde ‘niet in rekening gebracht verbruik’ (NIRG) ad 5,5% en het werkelijke niet in rekening gebracht verbruik
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 m3 berekend worden. Dit heeft
geleid tot een correctie van € 0,6 miljoen in het boekjaar 2011. Een afwijking van 0,1% boven of beneden het gecalculeerde NIRG percentage zorgt voor een lager
respectievelijk hoger resultaat van € 75.000.
Gedurende het boekjaar 2012 is het afleveringsjaar 2011 geanalyseerd en is geen significante afwijking geconstateerd tussen het veronderstelde NIRG en het
werkelijke NIRG. Hierdoor is in 2012 geen correctie over het voorgaande jaar verantwoord.
2 In 2012 is de landelijke grondwaterbelasting afgeschaft en volledig teruggeven aan de klant.
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17 Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
Dit betreffen toegerekende kosten aan in eigen beheer vervaardigde ICT-bedrijfsmiddelen, waterwinnings- en distributiemiddelen,
welke zijn verantwoord onder materiële vaste activa.

Personeelskosten

2012

2011

4.038

3.753

2012

2011

1.801
1.138
910
31
1.475

2.322
1.178
636
34
1.943

5.355

6.113

2012

2011

4.636
5.131
90,35

4.516
5.117
88,26

2012

2011

3.608

3.870

18 Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten zijn als volgt samengesteld:

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

19 Waterinkoop

x € 1.000
x 1.000 m³
Kosten per m³ in centen

20 Elektrische energie

x 1.000 m³

21 Milieubelasting
		
In het verslagjaar bedroeg de totale milieubelasting € 0,8 miljoen. In 2011 bedroeg deze post € 12,8 miljoen. Dat was inclusief de
heffing rijksbelasting € 12,1 miljoen. In 2012 is de rijksbelasting afgeschaft, en volledig teruggeven aan de klant.
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22 Uitbesteed werk

Aannemers leidingwerk
Overige aannemers
Laboratorium
Dienstverlening klantenservice

2012

2011

1.433
1.093
2.551
423

1.184
1.790
2.042
570

5.500

5.586

23 Lonen en salarissen
De totale personele lasten (inclusief sociale lasten en pensioenlasten) zijn in 2012 met € 2,6 miljoen gestegen naar € 28,3 miljoen.
In 2009 is een voorziening reorganisatie gevormd, waarvan € 7,7 miljoen ten laste van de personele lasten is verantwoord in het
boekjaar 2009. In 2012 is er € 0,5 miljoen gedoteerd aan de voorziening reorganisatie, ten laste van de personele lasten (in 2011 is een
bedrag van € 0,8 miljoen als vrijval van de voorziening reorganisatie ten gunste van de personele lasten gebracht). Per saldo heeft
deze ontwikkeling een kostenverhogend effect van € 1,3 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar.
Daarnaast heeft er in 2012 een controle op de pensioenafdrachten door APG plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige
extra pensioenafdracht van € 0,7 miljoen.
24 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De afschrijvingen zijn als volgt samengesteld:

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

2012

2011

2.633
5.767
10.103
538
6.172

1.574
2.777
5.132
9.903
478
7.299

25.213

27.163

In het boekjaar 2012 is een bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa van € 1,6 miljoen verantwoord. Deze bijzondere
waardevermindering heeft betrekking op activa die niet meer aanwezig zijn.
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25 Overige bedrijfskosten
De overige kosten hebben betrekking op:
2012

2011

2.781
1.967
3.408
1.081
1.103
430
1.364
575
477
476
349
245
3.445

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

17.701

20.598

2012

2011

Langlopende leningen
Kasgeldleningen
Rekening-courant banken

15.510
29
33

15.981
182
95

Rente ten laste van exploitatie:

15.572

16.258

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

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

In verband met de toepassing van de effectieverentemethode, zijn de resultaten op interest afdekkingsinstrumenten verantwoord onder
de betaalde rente op langlopende leningen. In 2012 bedroeg het gerealiseerde resultaat (kosten) op interest afdekkingsinstrumenten
€ 0,8 miljoen (2011: € 0,7 miljoen).
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27 Aandeel resultaat deelnemingen
Onder de opbrengst deelnemingen zijn de navolgende posten opgenomen:

Resultaat Evilim Industriewater B.V.
Resultaat e-Water Group B.V.
Vrijval resultaat buiten de groep inzake inbreng
van projecten e-Water Group B.V. in Evilim
Industriewater B.V.
Afwaardering Lening G.O.B. Euroservices B.V.
Correcties voorgaande jaren inzake
e-Water Group B.V.
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2012

2011

1511

39624-

93
138-

431
-

-

203-

49-

192-

Personeel
Het aantal personeelsleden per 31-12-2012 verdeeld naar sector bedraagt:

Directie, Bussiness Control, OR en Jobcenter
Markt & Infra
Klant & Operatie
Bedrijfsondersteuning

2012

2011

21
57
244
94

24
57
245
94

416

420

Gedurende het boekjaar waren nagenoeg geen medewerkers werkzaam in het buitenland (2011 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.

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.
2012

Overig KPMG-netwerk
2012

Totaal KPMG
2012

52
19
-

-

52
19
-

71

-

71

KPMG Accountants N.V.
2011

Overig KPMG-netwerk
2011

Totaal KPMG
2011

51
10
-

-

51
10
-

61

-

61
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Beloning directie en Raad van Commissarissen
Het door de Raad van Commissarissen vastgestelde totale vaste jaarinkomen (incl. CAO-loonontwikkeling) van de directeur bedroeg
in 2012 € 157.267 (2011: € 155.544) waarvan € 2.269 als onkostenvergoeding.
In het totale vaste jaarinkomen zijn de volgende werkgeverslasten niet opgenomen: sociale premies, pensioenpremies, premies
arbeidsongeschikheidsverzekering en autokosten.
De vergoeding aan de Raad van Commissarissen bedraagt over 2012 € 51.579 (2011: € 54.065).
De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen bedraagt in €:
6.450
6.450
6.450
3.207
9.672
6.450
6.450
6.450

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 (voorzitter)
F.J.A.M. Pistorius RA
drs. M. Pit
prof. dr. F.A.M. Stroink

51.579

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.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.
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 2012 bedroegen de vorderingen op verbonden partijen
€ 0,2 miljoen, terwijl de schulden aan verbonden partijen € 0,1 miljoen bedroegen.
Van deelnemingen werd noch in 2012 noch in 2011 dividend ontvangen.
De bezoldiging van de bestuurders en commissarissen is separaat toegelicht.
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Vennootschapsbelasting

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.				
				

Opgemaakt door de Directie en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26 juni 2013,
w.g.
de directeur
w.g.

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

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op 26 juni 2013.
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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 84 tot en met 115
opgenomen jaarrekening 2012 van N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg te Maastricht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012, de winst- en
verliesrekening over 2012 en het kasstroomoverzicht over 2012
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.
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 2012 en
van het resultaat over 2012 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, 26 juni 2013

KPMG Accountants N.V.
D.J. Zonneveld RA

Statutaire bepaling winst

Resultaatbestemming

Statuten, Hoofdstuk VI, artikel 40

De Raad van Commissarissen stelt voor om het positieve
resultaat ad € 7.420.000,- 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.
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Bijlagen
Vaste aansluitingen
Overzicht per genoemde gemeente van het aantal vaste aansluitingen
(woningen, flats, scholen, bedrijven, weilanden, grootverbruikers enzovoorts) per 31 december 2012.
Gemeente

Totaal
2011

Langs
hoofdleiding1

Niet langs
hoofdleiding1

Totaal
2012

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

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

2
3
7
11
1
3
5
1
2
3
3
6
1
1
2
2
10
16
1

2
13
1
5
3
5
2
2
7
5
1
2
2
2
1
1
6
6
5
5
13
1
1
1

7.715
6.163
5.765
14.962
14.969
11.138
7.503
6.962
47.332
17.784
24.688
18.489
16.162
10.826
60.974
8.834
3.624
7.429
7.208
3.668
18.501
9.558
28.428
5.982
5.182
47.375
11.881
5.078
8.158
48.775
18.967
5.783
23.250

Buiten Voorzienings Gebied

20

22

537.790

539.135

1 ‘Langs hoofdleiding’ en ‘Niet langs hoofdleiding’ zijn percelen die niet zijn aangesloten op het waterleidingnet.
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Aandeelhouders
op 31 december 2012
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

109

Totaal generaal

500
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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
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

1.426.795
607.126
1.985.917
938.633
1.741.193
2.326.599
1.368.365
2.388.040
1.861.003
3.706.417
1.857.545
2.002.820
1.766.856
3.103.585
941.100
4.507.066
6.670.871
3.913.569
4.702.204
4.509.980
1.030.126
4.001.838
15.042.506
-

76.21034.06392.61549.60219362115.98947.67022569.68839.18271.624124.53923.7572107.24495.423119.167111.90420.574583.226-

1.644.096
1.307.148
830.784
675.564
1.741.0002.326.5931.368.3633.706.4172.507.485
4.006.809
739.557
1.772.742
4.502.1006.563.6275.824.070
1.228.090
1.009.5524.001.83813.972.71812.331.207
6.243.361

27.9684.964-

2.994.681
1.307.148
545.095
2.724.086
1.564.595
2.272.051
1.813.333
2.507.485
4.006.584
2.527.414
1.963.638
3.467.974
2.979.046
917.343
3.818.146
10.407.107
5.626.166
486.562
12.331.207
6.243.361

Totaal

72.400.154

1.782.905-

81.295-

32.932-

70.503.022

Waterinkoop
Enwor GmbH
Overigen

5.083.762
47.254
5.131.016

Correctie ongemeten verbruik van 5,5% (meet-, lek- en productieverliezen)
In rekening gebracht cq in rekening te brengen bij klanten
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75.634.038
4.159.87271.474.166
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Interview Patricia van der Poel (HRM-adviseur) / Peter hoedemakers (hoofd afdeling Personeel en advisering)

WML in beweging
Bevlogen
Vakmanschap
Betrouwbaar
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Nieuwe kernwaardes geven sturing aan HRM-beleid
WML introduceerde in 2012 nieuwe kernwaardes voor haar organisatie:
‘betrouwbaar’ bleef, voor ‘ondernemend’ kwam ‘bevlogen’ en ‘professioneel’
werd ingeruild voor ‘vakmanschap’. Geen wereldschokkende verandering,
wel een bijsturing die beter aansluit bij de gemiddelde WML-er en het HRMbeleid van de organisatie.
Een bevlogen, betrouwbare vakman of -vrouw, dat is het
profiel van een medewerker van WML. Hoe komt dat zo, is de
vraag aan Peter Hoedemakers, afdelingshoofd Personeel en
Advisering bij WML, en Patricia van der Poel, HRM-adviseur
bij het bedrijf. ‘Water stroomt door de aderen van een WMLer. Het zit in de genen om er voor te zorgen dat de klant altijd
alleen maar de kraan hoeft open te draaien om goed drinkwater te krijgen. Die betrouwbaarheid naar de klant is essentieel; de klant is bij WML geen koning, maar keizer. Bevlogenheid wijst op passie. Medewerkers van WML hebben iets met
ons kwalitatief hoogwaardige product. Ze leveren graag een
bijdrage aan een primaire levensbehoefte. In ons aannamebeleid doen we er ook alles aan om mensen aan te nemen
die deze passie met ons delen. We zoeken geen mensen die
alleen maar geld willen verdienen. Vakmanschap is belangrijk
omdat het mensen boeit en bindt. Medewerkers moeten het
leuk vinden zich voortdurend te blijven ontwikkelen en met
hun collega’s over hun vak te praten om daarmee kennis te
vergaren en te delen.’

Ontwikkelen
De kernwaardes komen terug in het hele HRM-beleid van
WML. Sinds 1 januari 2009 kijkt het bedrijf met een andere
bril naar het aannemen van mensen. ‘Er zijn bewust medewerkers uit andere omgevingen en sectoren gehaald dan de
waterwereld en semi-overheid. Ook is er gekeken naar jong
bloed. Dat houdt onze organisatie in beweging’, aldus Peter
en Patricia. ‘We werken nu toe naar een soort meester-gezel
model dat we Meesterschap noemen. Mensen die minder ervaren zijn, komen hier binnen en leren het vakmanschap van
hun meesters. Dat geeft ruimte voor ontwikkeling. Ook van
de meesters verwachten we echter dat ze zich ontwikkelen.
WML besteedt daarom aandacht aan trainingen en opleidingen. Dat houdt medewerkers scherp en voorkomt dat kennis
verloren gaat. Niet pamperen dus, maar mensen aansporen
hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te blijven ontwikkelen. We noemen dat fit for the job: medewerkers moeten
ervoor zorgen dat ze zowel mentaal, fysiek als kennis- en
ervaringstechnisch geschikt zijn en blijven. De organisatie
van WML pikt dat goed op. Het verloop onder het personeel
is laag. Dat is prima. Zo blijft er steeds een goede vaste kern
over met daaromheen een kleinere, flexibele schil voor de
gezonde doorstroming.’
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Cijfers HRM
Ontwikkeling personeelsbestand NV WML met peildatum 31 december 2012
Aantal medewerkers					
Aantal medewerkers per 31 december 2011		
420
Aantal medewerkers uit dienst				
14
Aantal medewerkers in dienst				
10
Aantal medewerkers per 31 december 2012		
Afname in % ten opzichte van 2011			

416
0,95%

Aantal fte
Aantal fte per 31 december 2011
Aantal fte uit dienst
Aantal fte in dienst

401,9
12,2
9,4

Aantal fte per 31 december 2012
Afname in % ten opzichte van 2011

399,1
0,70%

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

10
7
14

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

Mannen
1
22
56
158
68
26

Vrouwen
0
18
26
30
8
3

Totaal
%
1
0,2%
40
9,6%
82
19,7%
188
45,2%
7618,3%
29
7,0%

Totaal
331
85
416100,0%
						

Gemiddelde leeftijd
		
Gemiddelde leeftijd per medewerker	
48,0

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
122

Mannen
51
9
10
53
106
43
49
5
5

Vrouwen
28
8
11
11
15
7
4
1
0

331

85

Totaal
79
17
21
64
121
50
53
6
5

%
19,0%
4,1%
5,0%
15,4%
29,2%
12,0%
12,7%
1,4%
1,2%

416100,0%

Verzuimgegevens
Verzuimpercentage 2012		
Aantal ziekmeldingen	
Gemiddelde duur	

3,50%
348
13,44

Vacatures
2012 waren er 39 vacatures:
Horzontale doorstroom	
Verticale doorstroom	
Vacatures ingevuld extern	
Openstaande vacatures*	

5
2
10
22

		
		

39

* Betreft o.a. vacatures inzake reorganisatie PA en Logistiek Concept die per 1 januari 2013 worden ingevuld, voornamelijk intern

Aantal fte’s ultimo 2012
Aantal medewerkers

Aantal fte	

Totaal fte

medewerkers
medewerkers
medewerker
medewerkers
medewerker
medewerkers
medewerkers
medewerker
medewerkers
medewerker

1,00 	
0,90 	
0,875 	
0,80 	
0,75 	
0,70 	
0,60 	
0,525 	
0,50 	
0,40 	

357,000 fte
11,700 fte
0,875 fte
12,000 fte
0,750 fte
4,200 fte
6,600 fte
0,525 fte
5,000 fte
0,400 fte

416 medewerkers

	

totaal 399,050 fte

357
13
1
15
1
6
11
1
10
1
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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 daar waar van toepassing
de Nederlandse Corporate Governance Code. In het kader van goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording
heeft de RvC zijn eigen functioneren en handelen vastgelegd in het ‘Reglement Bestuur en Toezicht NV Waterleiding
Maatschappij Limburg’. Dit reglement is in 2012 afgestemd op de inwerkingtreding van de Drinkwaterwet en een aantal andere wettelijke ontwikkelingen, zoals de Wet Bestuur en Toezicht.
Als gevolg van de Drinkwaterwet is WML in 2012 van het versterkt structuurregime overgegaan naar het verzwakt
structuurregime. Het verplicht verzwakt structuurregime sluit aan op de keuze van het kabinet voor decentraal toezicht op de Drinkwaterwet. De bevoegdheid tot benoeming, ontslag en schorsing van het bestuur is bij de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (AvA) komen te liggen. Tevens schrijft de Drinkwaterwet voor, dat de bevoegdheid tot
goedkeuring van de tarieven en algemene voorwaarden van een drinkwaterbedrijf uitsluitend bij de AvA ligt. Medio
2012 zijn de statuten van de vennootschap in overeenstemming gebracht met de bepalingen van de Drinkwaterwet,
resulterend in een besluit van de AvA tot wijziging van de statuten op 27 juni 2012.
De RvC heeft in 2012, in samenwerking met de directie, onder meer aandacht besteed aan de nieuwe Drinkwaterwet en
bijbehorende relevante ontwikkelingen. 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:
F.J.A.M. (Frans) Pistorius RA
mr. R.S.M.R. (Ricardo) Offermanns
mr. M.F.C. (Maurice) Gilissen
M. (Mirjam) Depondt-Olivers
prof. Dr. F.A.M. (Frits) Stroink
drs. B. (Ben) Bettinger
Niet op de foto:
drs. M. (Meine) Pit
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Algemeen
In 2012 was er, als gevolg van het aflopen van de tweede, en tevens laatste, termijn van een van de commissarissen sprake van een
natuurlijk heroverwegingsmoment ten aanzien van de omvang en samenstelling van de RvC. Hierbij is gekeken naar historie en de
nieuwe Drinkwaterwet maar ook de actuele ontwikkelingen betreffende governance en de ontwikkelingen binnen de drinkwatersector zijn in kaart gebracht. Deze heroriëntatie heeft geleid tot een gewijzigde profielschets van de omvang en samenstelling van de
RvC. Deze profielschets is op 27 juni 2012 met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) besproken.

Omvang en samenstelling van de raad
Ingevolge de statuten van de vennootschap bestaat de RvC uit minimaal drie en maximaal negen leden. Gezien de grootte van de
onderneming en de gewijzigde opvattingen betreffende rol, positie en omvang van raden van commissarissen is het uitgangspunt voor de toekomstige omvang van de RvC vijf leden. Dit aantal doet enerzijds voldoende recht aan de gewenste deskundigheid en maatschappelijke verankering van de RvC en bevordert anderzijds een efficiënte overleg- en communicatiestructuur. Alle
leden worden door de AvA benoemd. Een lid wordt benoemd op voordracht van de provincie Limburg, een lid wordt benoemd op
voordracht van de gemeentelijke aandeelhouders en een lid op voordracht van de Ondernemingsraad. Deze laatste persoon wordt
genoemd op basis van het versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad. De resterende twee zetels worden door de RvC zelf
geselecteerd en voorgedragen aan de AvA. Vacatures worden op transparante en objectieve wijze ingevuld. De RvC stelt per vacature
een profiel op. Dit op de vacature toegespitste profiel wordt bij de start van de benoemingsprocedure toegelicht aan de voordragende
partij. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over leeftijdcategorieën, geslacht en expertise.

Rooster van benoeming/aftreden van de RvC per 31 december 2012:
Naam
Benoeming
		

Laatstelijk			
Jaar van aftreden
herbenoemd					 2013 2014 2015 2016

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

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

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
Secretaris

Jan-07

Jan-11							

drs. B. (Ben) Bettinger
Buitengemeentelijke commissaris
Plaatsvervangend secretaris

Jul-07

Jul-11							

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

Jan-08

Jan-12								

•
•
•
•
•

			•
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•

•

Jaar van aftreden; herbenoeming niet mogelijk vanwege verstreken 2e termijn.

In 2012 is de heer Th.J.L.A. Neijnens, na een tweede en tevens laatste termijn van vier jaar als commissaris, afgetreden. In verband
met het besluit tot beperking van de omvang van de raad is er geen vacature opengesteld. Als gevolg van het vertrek van de heer
Neijnens is de heer drs. M. Pit benoemd tot secretaris van de raad, de heer drs. B.J.M. Bettinger tot plaatsvervangend secretaris en is
de heer mr. M.F.C. Gilissen toegetreden tot de bezoldiging-, selectie- en benoemingscommissie. Het rooster van benoeming/aftreden
van de RvC per 31 december 2012 is op de vorige pagina weergegeven.

Werkzaamheden van de raad
De raad heeft in 2012 zeven keer vergaderd om met de directie diverse onderwerpen te bespreken. Onder meer de ontwikkelingen
met betrekking tot de nieuwe Drinkwaterwet zijn hierbij aan bod gekomen. Dit heeft geresulteerd in een wijziging van de statuten
van de vennootschap, de actualisatie van het reglement Bestuur en Toezicht, inclusief gewijzigde profielschets van omvang en samenstelling van de raad, en de herziening van de algemene en de aansluitvoorwaarden van WML. Daarnaast zijn de jaarlijks terugkerende
zaken onderwerp van beraadslaging in de raad geweest. Het betreft onder andere de jaarstukken en het accountantsverslag 2011, de
halfjaarrapportage 2012, de Management Letter 2012 van de accountant, het auditplan 2013 en het treasury jaarplan 2013, Andere
onderwerpen op de agenda van de raad waren de verantwoording van het directiebudget 2011, de benchmark 2011, de Meerjarennota 2013-2017 met bijbehorend tariefvoorstel 2013 en de vaststelling van directiebudget 2013.

Zelfevaluatie
In december 2012 heeft de raad stil gestaan bij zijn eigen functioneren en een zelfevaluatie uitgevoerd. In deze evaluatie is tevens
aandacht besteed aan het thema effectieve informatievoorziening.

Werkbezoek
Medio 2012 heeft de RvC een werkbezoek gebracht aan Waterbedrijf Groningen. Dit werkbezoek stond in het teken van de thema’s
ontwikkeling en innovatie.

De RvC heeft twee permanente subcommissies: de auditcommissie en de bezoldiging-, selectie- en benoemingscommissie. Voor
beide commissies is er een reglement.

Auditcommissie
De auditcommissie heeft in 2012 vijf keer vergaderd. De vergaderingen zijn gewijd aan het adviseren van de RvC over de wijziging
van de statuten van de vennootschap, de actualisatie van het reglement Bestuur en Toezicht inclusief het reglement van de auditcommissie en de herziening van de algemene en aansluitvoorwaarden van WML. Daarnaast zijn de jaarstukken en het accountantsverslag
2011, de halfjaarrapportage 2012, de Management Letter 2012, het auditplan 2013 en het treasury jaarplan 2013 behandeld. Ook
stonden de verantwoording van het directiebudget 2011, de benchmark 2011, de status van het programma Procesautomatisering,
de Meerjarennota 2013-2017 met bijbehorend tariefvoorstel en het directiebudget 2013 centraal.

Bezoldiging-, selectie- en benoemingscommissie
De bezoldiging-, selectie- en benoemingscommissie heeft in 2012 een beoordelingsgesprek gevoerd met de algemeen directeur. Het
resultaat van dit gesprek is gerapporteerd aan de RvC. Tevens heeft de commissie een advies over de prestatieafspraken van de directie voor 2013 aan de RvC uitgebracht. Het reglement van de bezoldiging-, selectie- en benoemingscommissie is in 2012 geactualiseerd.
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Raad van Commissarissen per 31 december 2012
De leden van de raad zijn allen onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code.
De heer mr. R.S.M.R. Offermanns - voorzitter
Burgemeester gemeente Meerssen
- Lid Vereniging Nederlandse Gemeenten
- Plaatsvervangend voorzitter Stuurgroep Rampenbestrijding Luchthaven Maastricht-Aachen Airport
- Lid Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer / GHOR Zuid-Limburg
- Lid Algemeen Veiligheidsbestuur
- Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap
- Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland
- Districtcollege Maastricht
- Gemeenschappelijke Regeling GGD
- Penningmeester/secretaris Vereniging Gemeenten Aandeelhouders in Limburg
- Lid Raad van Advies Flexpoint Uitzendorganisatie
Mevrouw M.L.H. Depondt-Olivers - plaatsvervangend voorzitter
Algemeen directeur - bestuurder woningcorporatie Woonpunt
- Bestuurder NV Wonen boven Winkels Maastricht
- Lid Bestuur Stichting Kenniscentrum Studentenhuisvesting
- Vice voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd
- Voorzitter Bestuur Stichting Ronald McDonaldhuis Maastricht
- Vice voorzitter Bestuur Stichting Regiobranding Zuid-Limburg
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting VVV Maastricht
- Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende VVV’s Limburg
De heer drs. M. Pit – secretaris
Zelfstandig ondernemer
- Secretaris Bestuur Stichting Omars Gym
De heer drs. B.J.M. Bettinger - plaatsvervangend secretaris
Docent maatschappijwetenschappen
- Lid Bestuur Stichting Stimulans
De heer mr. M.F.C. Gilissen
Zelfstandig ondernemer
De heer F.J.A.M. Pistorius RA
Voormalig CEO DSM Netherlands - Royal DSM NV
- Lid Raad van Commissarissen Rockwool BNL BV
- Voorzitter Raad van Commissarissen Cadac Group BV
- Lid Raad van Toezicht Stichting WK Wielrennen 2012
- Lid Bestuur Stichting Behoud Mijnhistorie
De heer prof. dr. F.A.M. Stroink
Voormalig hoogleraar staats- en bestuursrecht Universiteit Maastricht
- Lid Raad van Commissarissen Leisure Invest Netherlands
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Samenstelling auditcommissie per 31 december 2012
drs. B.J.M. Bettinger - voorzitter
F.J.A.M Pistorius RA - lid
prof. dr. F.A.M. Stroink - lid

Samenstelling bezoldiging-, selectie- en benoemingscommissie per 31 december 2012
M.L.H. Depondt-Olivers - voorzitter
mr. M.F.C. Gilissen - lid
mr. R.S.M.R Offermanns - lid
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Verantwoording Risicobeheersing
De Corporate Governance Code vereist van beursgenoteerde bedrijven dat deze een op de vennootschap toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem hebben. Alhoewel de Corporate Governance Code niet van toepassing is op WML kennen de Directie
en de Raad van Commissarissen (=RvC) van WML hieraan wel een hoge prioriteit toe. Risicomanagement en auditing zijn onderdeel
van de reguliere planning & control cyclus van de organisatie. Twee keer per jaar wordt aan het Management Team van WML, de RvCAuditcommissie en de RvC gerapporteerd over risico’s en het bestaan en de werking van beheersmaatregelen. Daarnaast monitort de
proceseigenaar zelf periodiek de getroffen beheersmaatregelen en stuurt hierop (bij).
Systeem van interne risicobeheersing en controle
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 de beheersing van risico’s door naleving van regels, procedures en richtlijnen, die binnen WML zijn
vastgesteld.
Door enerzijds de 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. Om aan deze vraag te voldoen zijn de afgelopen jaren binnen
WML instrumenten ontwikkeld en maatregelen getroffen. Zo wordt er jaarlijks een integraal WML auditplan opgesteld op basis van
een organisatiebrede risico-inventarisatie, waarbij de bevindingen naar aanleiding van de audit werkzaamheden uit de voorgaande
planjaren ook worden 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 risicomatrix wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van verkregen inzichten uit
audits, evaluaties, gebeurtenissen, etc. Hierdoor wordt niet alleen de risicomatrix in toenemende mate gestaafd met feitelijke audit
resultaten, maar kan ook de matrix worden gewijzigd ten aanzien van geïdentificeerde risico’s en benodigde beheersmaatregelen.
De risicomatrix kan hierdoor meer en meer de aandachtsgebieden aangeven voor het auditplan, waardoor de “audit druk” voor specifieke gebieden gefundeerd kan worden verminderd. 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. Onderlinge afhankelijkheid WML risicomatrix met auditplan en beheersmaatregelen
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Kwaliteit Controle Plannen
In 2011 is voor WML een traject vastgesteld waarmee het Management Team van WML wil ontwikkelen naar een situatie waarin het
in staat is een gefundeerde ‘In Control’ verklaring af te geven aan belanghebbenden. Hiervoor dient het stelsel van beheersmaatregelen zodanig te worden doorontwikkeld dat WML steeds minder onbewust risico’s loopt en meer bewust risico’s kan nemen. Hiervoor
is reeds een weg ingeslagen op basis waarvan dit uiteindelijk mogelijk is. Daarom is een groeipad vastgesteld, waarmee kan worden
voortgebouwd op reeds verrichtte werkzaamheden en ontwikkeld instrumentarium.
Dit instrumentarium wordt voornamelijk gevormd door de Kwaliteit Controle Plannen (KCP’s). Deze worden binnen WML ingezet als
breed instrument voor risicobeheersing en kwaliteitsborging en het verrichten van audit-werkzaamheden.
Uit de in 2012 verrichtte audits en de opgestelde WML risicomatrix blijkt opnieuw dat veel benodigde beheersmaatregelen reeds zijn
getroffen en dat bijbehorende instrumenten zijn ontwikkeld. In het afgelopen jaar zijn de audit- en rapportagewerkzaamheden voor
de belangrijkste WML processen geïntegreerd in de reguliere planning- en controlcyclus. Het uitvoeren van de KCP-audits en het gerapporteerd krijgen van de resultaten is een leerproces voor alle betrokkenen. Proceseigenaren zijn het afgelopen jaar geconfronteerd
met het door hen vastgestelde normenkader en met de mate waarin hieraan in werkelijkheid wordt voldaan. Afwijkingen tussen de
werkelijkheid en normen vragen van alle betrokkenen veelvuldig om een nadere analyse van de reden en de gewenste oplossingen.
Naar mate de werkelijkheid vaker is getoetst tegen de normenkaders kunnen laatstgenoemde in toenemende mate worden verfijnd
en verbeterd. Ook zijn impliciete afhankelijkheden tussen afdelingen of processen duidelijk aan het licht gekomen. Het toegenomen
inzicht en het gericht kunnen bijsturen in het proces is het effect dat beoogd was bij de keuze voor het implementeren van de KCP’s.
Dit beeld wordt ook bevestigd door de resultaten van de ISO herhalingsaudit 2012. In 2013 zullen KCP-audits uitgevoerd worden op
zowel de belangrijkste/kritische processen als het eerste deel van de overige bedrijfsprocessen. Vervolgens zullen de beheersmaatregelen van de overige processen in 2013 en verder in controleprogramma’s vastgelegd gaan worden.

IT gerelateerde beheersmaatregelen
Voor WML is het bedrijfsbrede SAP ERP-systeem en de onderliggende ICT-infrastructuur een belangrijke voorwaarde om “in control”
te zijn. Het is dan ook van belang om solide beheersmaatregelen in te richten voor ICT-beheer. WML heeft in 2012 zelf een specifieke
audit uitgevoerd op de opzet en het bestaan van IT gerelateerde beheerprocessen en beheersmaatregelen, de zogenoemde ‘IT General
Controls’ en ‘Application Controls’. Op basis van deze audit-resultaten kan geconcludeerd worden dat de geautomatiseerde omgeving
binnen WML ruimschoots voldoet aan de minimaal daaraan te stellen eisen en dat deze voldoende waarborgen biedt voor een betrouwbare gegevensverwerking.

Evenwicht bewaren
Ten slotte is het behouden van evenwicht in de mate van ‘in control’ zijn versus de organisatorische belasting en werkbaarheid zeer
belangrijk voor WML. Bij het inregelen van het beheersingsniveau wordt deze balans dan ook in ogenschouw genomen. Het steunen
op verantwoordelijkheid bij medewerkers en minder op afgedwongen preventieve maatregelen is een manier om dit evenwicht behouden. De KCP-resultaten in 2012 hebben een belangrijk inzicht gegeven om te kunnen steunen op ‘trust rules’ daar waar het stelsel
van beheersmaatregelen op orde is en op het gewenste niveau presteert. In 2013 zal deze ontwikkeling nauwlettend worden gevolgd
en meegenomen worden in de bepaling van het gewenste beheersingsniveau. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat WML evenwicht
moet bewaren door in toenemende mate te steunen op de verantwoordelijkheid van medewerkers en door bewust en realistisch te
temporiseren ten gunste van de werkbeleving in de organisatie.
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Risicoprofiel
Strategische risico’s
Kwaliteit en leveringszekerheid drinkwater
Om de leveringszekerheid te garanderen is een juiste inschatting van de vraag naar drinkwater op de middellange en lange termijn
van groot belang. Het is belangrijk voor het tijdig en juist investeren in de benodigde infrastructuur. Jaarlijks worden deze inschattingen herijkt. Voor de lange termijn leveringszekerheid zijn plannen opgesteld over de (grond- en oppervlakte) waterwinning en
de benodigde infrastructuur met een vervangingsreserve. Verder is in 2012, conform de nieuwe Drinkwaterwet, een leveringsplan
opgesteld met daarin de maatregelen opgenomen in het geval dat rampen en/of calamiteiten zich voordoen.
Om een goede waterkwaliteit te waarborgen, zorgt WML voor adequate winning, zuivering en distributie. We controleren het drinkwater op verschillende punten in het productieproces, distributienetwerk en bij de klant conform een door het ministerie voorgeschreven en vastgesteld meetprogramma. Belangrijke risico’s zijn in dit kader geïdentificeerd en waar overschrijdingen dreigen plaats
te vinden worden deze tijdig gesignaleerd en kunnen adequate maatregelen getroffen worden.
Bescherming van drinkwaterbronnen
Het kunnen leveren van voldoende, betrouwbaar en betaalbaar drinkwater is voor WML van groot belang. Hiervoor moeten wel
bronnen beschikbaar voor zijn. Bij het produceren van drinkwater maakt WML niet alleen gebruik van grondwater, maar ook van
oppervlaktewater dat afkomstig is van de Maas. Grondwater is voor WML de belangrijkste bron voor het produceren van drinkwater.
Binnen WML vindt frequent onderzoek plaats naar de kwaliteit van het Limburgs grondwater. Met de gemeenten en provincie zijn
afspraken gemaakt omtrent de waterwinningsgebieden. Tevens stimuleert WML een aantal agrariërs om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken waardoor de kwaliteit van het grondwater verbetert.
Maaswater wordt tijdelijk opgeslagen in de Lange Vlieter waar een aantal natuurlijke zuiveringsprocessen plaatsvinden. De Lange
Vlieter heeft tevens een functie als watervoorraad. De kwaliteit van het Maaswater verdient veel aandacht en wordt 24 uur per dag
gemonitord. Bij mogelijke verontreinigingen wordt de inname van Maaswater direct gestopt. WML maakt onderdeel uit van het internationaal samenwerkingsverband RIWA-Maas (Rivierwaterbedrijven Maas) welke waakt over de kwaliteit van het Maaswater.

Operationele risico’s
Leidingnetsanering
Om de kwaliteit van het leidingnet te borgen hanteert WML een saneringsprogramma waarbij op basis van prognoses een vervangingsprogramma is opgesteld. Hierdoor zal het saneringsvolume van het leidingnet de komende jaren gaan toenemen zodat leidingbreuken als gevolg van verouderde leidingen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.
Procesautomatisering
De procesautomatisering (PA) verzorgt de procesvoering (visualisatie, bediening, bewaking en besturing) van de winning, productieen distributielocaties van WML. De huidige PA bij WML is als geheel beschouwd een samenvoeging van deels verouderde hard- en
softwaresystemen die via diverse communicatiesystemen en -protocollen onderling communiceren. De diversiteit aan verouderde systemen brengt risico’s met zich mee en kan bij het uitvallen van systemen resulteren in een te grote verstoring van de levering. WML
is daarom in 2011 gestart met het programmatisch vervangen van haar procesautomatisering. De belangrijkste doelstelling is het
vervangen van de automatisering van het primaire proces van de winning, productie en distributie van drinkwater. Ook de leveringszekerheid naar de klant wordt door dit programma vergroot.
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Financiële risico’s
Debiteurenbeheer
WML heeft in haar klantenbestand circa 540.000 klanten. Het risico dat klanten hun factuur niet betalen neemt toe naar mate de
huidige economische crisis langer aanhoudt. Om het risico op niet betalende klanten te verkleinen heeft WML haar debiteurenbeheer
verscherpt waarbij ook weer gestart is met het afsluiten van notoire wanbetalers na een zorgvuldig uitgevoerd proces. In geval van
afsluiten, worden de wettelijke voorwaarden in acht genomen.

Wet- en regelgeving
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 de Arbeidsomstandighedenwet.
In het auditplan 2012 is aangegeven dat een specifieke audit uitgevoerd dient te worden op de mate waarin WML voldoet aan de
bepalingen uit de Drinkwaterwet en het hieraan gerelateerde Drinkwaterbesluit en bijbehorende ministeriële regelingen. Conform
planning is inmiddels een raamwerk opgesteld (‘control framework’) waarin de artikelen uit de Drinkwaterwet zijn uitgesplitst naar
specifieke normen en maatregelen die beoordeeld worden op opzet, bestaan en werking middels zogeheten ‘compliancy audits’.
In 2012 zijn twee ‘compliancy audits’ uitgevoerd. Op basis hiervan zijn actiepunten geformuleerd, waarop periodiek op opvolging
wordt gecontroleerd. Het wegwerken van de ‘non compliances’ verloopt conform planning, WML is hierover periodiek in overleg met
Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).
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Interview oliviëra Jennekens (secretaris OR) / Raymond vliegen (vicevoorzitter OR)

Jaarterugblik
Ondernemingsraad
‘Werksfeer bij WML
verbeterd in 2012’
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‘Werksfeer bij WML
verbeterd in 2012’
De werksfeer bij WML is in 2012 verbeterd, vindt de Ondernemingsraad (OR) van
het drinkwaterbedrijf. De onrust over de reorganisatie Vento lijkt verdwenen, de
communicatie met de directie en het Management Team (MT) is verbeterd en
de partijen brengen elkaar vroegtijdig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Een gesprek met vicevoorzitter Raymond Vliegen en secretaris Oliviera Jennekens.

Hoe is het de organisatie van WML in het algemeen en de Ondernemingsraad in het bijzonder vergaan in 2012?
‘We zijn het jaar ingegaan met een nieuwe Ondernemingsraad,
na hele goede verkiezingen eind 2011 met een opkomst van
89%. Een hoge opkomst, die erop wijst dat de OR leeft binnen
WML. De eerlijkheid gebiedt hierbij te vermelden dat dit
mede voortkomt uit de rumoerige jaren 2009 tot en met 2011,
waarin er door de reorganisatie Vento nogal wat personele
onrust was. In vergelijking met deze periode kunnen we 2012
als een aangenaam, positief en relatief rustig jaar bestempelen.
Wel werden we medio 2012 overvallen door het plan om Team
Communicatie te reorganiseren. Dat was voor zowel de OR als
het team zelf een volslagen verrassing. Wij hebben toen bewust eerst een concept- en niet meteen een definitief negatief
OR-advies hierover aan de bestuurder uitgebracht. Dit om met
elkaar in gesprek te blijven en als gebaar om er samen uit te
willen komen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een voor iedereen aanvaardbaar resultaat en een per saldo goed jaar 2012.’
Waarom was 2012 zo’n goed jaar?
‘Om meerdere redenen. Er is meer rust gekomen in de organisatie. Overigens niet omdat de werkdruk is afgenomen. Die
blijft hoog, maar dat is niet erg. Het is goed dat er veel werk
wordt verzet. Maar als een hoge werkdruk gepaard gaat met
onzekerheid over de toekomst door reorganisaties, dan ontstaat onrust die contraproductief is. In 2012 heeft de reorganisatie gelukkig niet meer de dagelijkse agenda en de gesprekken
aan de koffieautomaat gedomineerd. We hebben de indruk dat
in het verleden het instrument reorganisatie als één van de
eerste middelen werd ingezet. Nu lijkt het MT reorganisaties te
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zien als een uiterste of één van de laatste middelen. Dat is ook
voor de OR een wezenlijke verandering in positieve zin.’
Waar uit die verandering zich in?
‘Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over het samenspel tussen
OR en MT. Bij naderende adviesaanvragen aan de OR of interne
onderzoeken, informeren we elkaar in een zo vroegtijdig mogelijk stadium over de doelen en de mogelijk heikele aandachtspunten.’
Welke invloed hebben de veranderingen op de werksfeer
binnen WML?
‘Die is in 2012 positiever geworden. Dat wil niet zeggen dat er
geen problemen zijn zo her en der; die kennen we ook allemaal.
Maar de directeur deelt ons vroegtijdig mee welke verbeterplannen daarvoor worden gemaakt. Daaruit blijkt ook dat de
onderlinge communicatie is verbeterd.
Dit neemt niet weg dat de OR en ook de medewerkers alert zijn
en de ontwikkelingen binnen WML nauwlettend volgen.’
In 2012 zijn de kernwaardes geherformuleerd. Wat vinden jullie
daarvan?
‘Het is wat ons betreft een nuanceverandering ten goede, die
beter bij de aard van WML past. De oude kernwaarde ‘ondernemend’ klonk prima, maar echt ondernemen houdt ook in
dat je financiële risico’s aangaat. Vanuit onze monopoliepositie
moeten we juist heel voorzichtig met onze middelen omgaan.
De OR vindt daarom de overgang van ‘ondernemend’ naar
‘vakmanschap’ heel geslaagd. Als vakman en -vrouw kun je
nog steeds ondernemend bezig zijn, in de zin dat je initiatieven

onderneemt en je vak goed bijhoudt. Bevlogenheid is eveneens
een goede kernwaarde. Medewerkers in de waterbedrijfstak,
ook bij WML, worden aangesproken door het product water.
Het is een eerste levensbehoefte en niet milieuvervuilend. Een
product waar iedere WML-er zich verbonden mee voelt.’

jongere aannemen zodra een oudere weggaat. Dan ontstaat
er immers geen leereffect. Voor dat natuurlijke spanningsveld
moeten we samen in onderling overleg, in het kader van duurzame inzetbaarheid, goede oplossingen bedenken. Met goede
wil kom je er altijd uit en daar is bij WML gelukkig alle ruimte
voor.’

WML wil meer nadruk leggen op opleiding.
Leidt dat niet tot meer werkdruk?
‘Uiteindelijk niet, het geeft mensen juist positieve energie
omdat ze de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen. In
bijvoorbeeld het programma Procesautomatisering worden
veel mensen opgeleid. Die opleiding is zeker een uitdaging,
maar mensen krijgen ook de tijd en ondersteuning om zich de
nieuwe manier van werken goed eigen te maken en hun eigen
vakmanschap te vergroten, in een vak waarin ze bevlogen zijn.
Ondanks de extra inspanningen zijn ze daar uiteindelijk heel
positief over.’
Kunnen jullie al iets zeggen over 2013? Staan er belangrijke
nieuwe onderwerpen op de agenda van de OR?
‘2013 is in elk geval rustig begonnen. We kijken alvast vooruit
naar de gezamenlijke MT-OR-strategiedag. De OR legt daar zijn
visie neer op duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid speelt in iedere leeftijdscategorie van medewerkers. Het
is natuurlijk het MT dat daarover het beleid bepaalt, maar de
OR is blij daaraan in een vroegtijdig stadium zijn inbreng te
kunnen leveren. Dat bevordert straks ook het draagvlak voor
duurzaamheidsmaatregelen onder de medewerkers.’
Wat is voor de OR bijvoorbeeld een belangrijk thema bij
duurzame inzetbaarheid?
‘Er moet worden gekeken op welke manier de medewerkers
van begin tot het einde van hun loopbaan bij WML op een gezonde en zinvolle manier hun werk kunnen blijven uitvoeren.
Oudere medewerkers in een organisatie hebben veel ervaring, kennis en kunde. Die zullen ze zo goed mogelijk willen
overdragen aan de jongeren. Hoe kun je nu, binnen de altijd
begrensde formatie van een organisatie, oudere medewerkers
als mentor of coach van jongeren laten fungeren? Je kunt niet
zo maar een karrevracht jongeren aannemen terwijl de ouderen nog niet zijn uitgestroomd. Omgekeerd kun je niet pas een
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Verslag Ondernemingsraad 2012
Samenstelling van de Ondernemingsraad

Behandelde aanvragen en initiatieven

In 2012 bestond het dagelijks bestuur uit:
Guy Feij (voorzitter)
Raymond Vliegen (vice-voorzitter)
Oliviëra Jennekens (secretaris)
Jessie Haesen (vice-secretaris) en
Pedro Huits (ambtelijk secretaris).

Instemmingsaanvragen:
• Instemmingsaanvraag Screening
• Instemmingsaanvraag Integrale Performance Cyclus 2012
• Bedrijfsregelingen
- 20. Ongewenst gedrag en Gedragscode
- 2. Verlof
- 4. Woon-werkverkeer
- 5. Studiefaciliteiten
- 14. Werving en selectie
- 30. ICT bedrijfsmiddelen
- 6. Verblijfskosten
- 10. Zorg
- 13. Spaarloon
- 21. Dienstwoning
- 28. Fietsregeling
• Instemmingsaanvraag Opnemen telefoongesprekken KS
(tbv coaching en training)
• Rapportage en Plan van Aanpak RI&E
• Instemmingsaanvraag Verplichte vrije dagen 2012
(18 mei en 24 december)
• Instemmingsaanvraag Regeling Gratificatie
• Opleidingsprogramma 2013

De OR-leden waren:
Hans Eijkelhardt
Marcel Lenssen
Guus Lemmens
Peter Weijers
Frans Reijerse
Esther van Bun en
Dan Misere.

Adviesaanvraag:
• Adviesaanvraag Procesautomatisering
• Adviesaanvraag Logistiek Concept
• Adviesaanvraag P&W en teamleider Centraal
• Adviesaanvraag inzake integratie hoofdleidingen- en
aansluitproces in afdeling AL
• Adviesaanvraag Professionalisering Team Communicatie
Initiatiefvoorstellen:
Er waren geen initiatiefvoorstellen dit jaar.
Thema’s:
• CAO
• FUWA-indelingscommissie
• Ontwikkeling Duurzame Inzetbaarheid
• MTO
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Commissies
De OR heeft in 2012 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 2012 deel uit.
Commissie Personeelsbeleid
De commissie Personeelsbeleid bestaat uit Guy Feij (voorzitter),
Peter Weijers, Jessie Haesen, Marcel Lenssen, Dan Misere, Bianca
Buskens, Peter Hoedemakers en Ambtelijk Secretaris Pedro Huits.
De commissie vergadert eenmaal per maand.
Speerpunten:
• Duurzame Inzetbaarheid Distributiemonteurs
• Bedrijfsregelingen/CAO
• Gedragscode WML

Verkiezingscommissie
De Verkiezingscommissie bestaat uit Danny Rijks (voorzitter)
en de OR-leden Oliviera Jennekens, Hans Eijkelhardt, Peter
Weijers en Ambtelijk secretaris Pedro Huits. De commissie
komt bij elkaar als er verkiezingen zijn.

Teamdagen OR op 11 en 12 oktober 2012
Dit jaar stonden 2 thema’s op de agenda voor de teamdagen,
Duurzame Inzetbaarheid en de Werkkostenregeling. Daarnaast
hebben we een OR-vergadering laten plaatsvinden en deze
uitvoerig geëvalueerd. De dagen werden begeleid door een
extern bureau. In de middag van de eerste dag heeft de OR een
informeel gesprek gevoerd met de voordrachtscommissarissen,
de heren Meine Pit en Frits Stroink.

Training OR
Op 21 november heeft de OR een training Arbeidsrecht gevolgd.

Commissie Arbo en Milieu
De commissie Arbo en Milieu bestaat uit de OR-leden Guus
Lemmens (voorzitter), Frans Reijerse, Hans Eijkelhardt, Esther
van Bun en Ambtelijk Secretaris Pedro Huits en collega’s van
de afdeling Advies en Beleid, Christel Maessen. De commissie
vergadert 6 maal per jaar.
Speerpunten:
• RI&E
• PMO
• Solitair werken
• Etikettering gevaarlijke stoffen monstername
• Opleidingen ihkv Arbo

Communicatie
De OR-leden hebben in 2012 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.

Commissie Communicatie
De commissie Communicatie bestaat uit de OR-leden Oliviera
Jennekens (voorzitter), Esther van Bun en Ambtelijk secretaris
Pedro Huits. De commissie komt 6 keer per jaar bij elkaar.
Speerpunten:
• Jaarverslag
• Communicatieplan
• Intranet
• Informatievoorziening naar de achterban
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Colofon
Het jaarverslag 2012 is een uitgave van de
NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Limburglaan 25, 6229 GA Maastricht
Postbus 1060, 6201 BB Maastricht
Telefoon 043 880 80 88
Fax 043 880 80 00
info@wml.nl
www.wml.nl
Facebook wmlwater
Twitter@wmlwater

Teksten
John Cüsters
Ontwerp en Productie
Caris & Sak - Concept, Art & Copy
Fotografie en Film
Bert Janssen
Edit en Montage
Timo Ekhart - VideoFantastic
Realisatie
Team Marketing & Communicatie, afdeling Markt, WML
Projectcoördinatie
Natacha Gelissen, Communicatie-Advies
Edwin Hendriks
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