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Net als in vorige jaren hebben ook in 2011 al onze activiteiten in het teken gestaan van onze kerntaak: 
een continue, betrouwbare levering van water – drink- en industriewater – aan onze klanten. Waarbij we 
voortdurend sturen op de kwaliteit van onze producten en van de dienstverlening naar onze afnemers.

In het veranderde economische klimaat is onze bedrijfsvoering stabiel gebleken. Hierdoor zijn de tarieven 
voor de drinkwaterklanten gelijk gebleven en – door afschaffing van de grondwaterbelasting eind 2011 – 
zelfs gedaald. Tevens hebben wij, samen met Gemeentelijke GezondheidsDiensten, beleid gevormd en 
geïmplementeerd voor klanten met structurele betalingsproblemen. Klanten uit multi-probleemgezinnen 
die wel willen, maar niet kunnen betalen, leiden wij door deze samenwerking sneller naar de schuldhulp-
verlening. Hierdoor blijft de drinkwaterlevering gegarandeerd en lopen hun schulden niet verder op. De 
convenanten die wij hiervoor hebben getekend met onder meer de GGD Zuid-Holland Zuid en Rijnmond 
dienen als landelijk voorbeeld.

Voor industriewater groeide de markt minder snel dan eerder verwacht werd. Desondanks hebben we 
mooie projecten afgerond en activiteiten opgestart. Voorbeelden zijn innovatiegericht onderzoek – met 
wetenschappelijke instituten uit binnen- en buitenland – en applicatiegericht onderzoek. Nog meer dan 
voorheen is er aandacht voor hergebruik, zodat we de keten sluiten en samen met grote klanten een 
bijdrage leveren aan het milieu.

Ook onze eigen bedrijfsvoering heeft te maken met milieuontwikkelingen en wetgeving. Klimaat-
verandering en verzilting vragen om nieuwe manieren van denken over de toekomst en om nieuwe 
oplossingen. Evides participeert daarom in deelprogramma’s van het Deltaprogramma. Maar ook onze 
actieve deelname aan de Delta Water Award – waarbij diverse partijen Young Professionals en studenten 
uitdagen tot het vinden van slimme en economisch rendabele oplossingen voor de Zeeuwse Delta – is 
hiervan een voorbeeld. En uiteraard is duurzaamheid in onze operationele processen verankerd.

Tot slot volgen we de maatschappelijke ontwikkelingen. Want in die context bewegen onze klanten en 
andere stakeholders zich en vanuit dat perspectief kunnen we aansluiting bij hen blijven vinden. Globalisering 
en verdere versnelling van informatiestromen zijn twee voorbeelden van trends waar we als organisatie 
mee te maken hebben. Ten tijde van calamiteiten wil men zo snel mogelijk geïnformeerd zijn. De samen-
werking met de Veiligheidsregio’s in ons voorzieningsgebied is hiertoe een van de concrete instrumenten.

Temidden van al deze ontwikkelingen hebben wij ons investeringsprogramma conform plan kunnen voort-
zetten. De kwaliteit en de continuïteit van de drinkwatervoorziening worden daarmee, op kostenbewuste 
wijze, voor de toekomst zekergesteld. Het solide bedrijfsresultaat voor onze drinkwateractiviteiten 
(€ 39,6 miljoen) stelt ons in staat ook in de komende jaren de benodigde investeringen te kunnen 
financieren. Het resultaat (€ 30,9 miljoen) voor Evides Industriewater komt relatief hoog uit vanwege  
de boekhoudkundige doorwerking van eenmalige baten op enkele in 2011 opgeleverde projecten. 

Als organisatie interacteren wij continu – tussen alle andere bedrijven, overheden en instellingen – met 
onze omgeving. De wijze waarop mensen samenwerken, communiceren, kijken naar overheden en bedrijfs-
leven en naar voorzieningen zoals drink- en industriewater, zal blijven veranderen. Om ons werk in dit 
grotere kader te plaatsen, vroeg Evides de cultuursocioloog en trendwatcher dr. Carl Rohde een essay 
te schrijven over zijn visie op de toekomst, gekoppeld aan het thema water. Dit essay is opgenomen 
voorafgaand aan onze jaarverslaglegging. Meer nog dan voorgaande jaren hebben we het verslag van 
de directie gecentreerd rond onze kerntaak: het leveren van betrouwbare producten en diensten.

Langs deze weg wil ik eenieder danken voor de samenwerking, met de wens deze ook in 2012 weer
voort te zetten. 

Peter Vermaat,
Algemeen directeur
Evides Waterbedrijf

5 maart 2012

Voorwoord van de directie 



Het sociale weefsel van onze samenleving moet zich 

de komende jaren handhaven in een klimaat waarin 

verongelijktheid makkelijker floreert dan saamhorig-

heid. Toch zoeken mensen elkaar ook in dit klimaat 

op. Met de huidige middelen en mogelijkheden 

kunnen mensen elkaar sneller deelgenoot maken 

van wat er gebeurt in de wereld. Welk onrecht er is. 

Maar juist ook welke creatieve oplossingen er zijn 

om met veranderingen in de maatschappij om te 

gaan: alles is mogelijk. 

Zo is de welbekende bankencrisis geen banken crisis meer. Het is 
uitgegroeid tot een cultuurcrisis. Veel statistieken, en nog meer 
borreltafels, maken duidelijk dat ons collectieve vertrouwen in 
het bankwezen substantieel gedaald is. In het kielzog daarvan 
geldt hetzelfde voor het vertrouwen in de politiek en in vrijwel alle 
andere grote instituties, van de kerk tot en met bouwcorporaties, 
van voedselproducenten tot de voetbalindustrie. Een groeiende 
groep Nederlanders loopt rond met een diffuus gevoel van 
boosheid en cynisch onbehagen. Iedere keer dat de media hen 
voeren met schandaalberichten waar ook ter wereld, wordt hun 
wereldbeeld bevestigd; zie je wel, ‘Ze’ Zijn Niet Te Vertrouwen. 
De neiging is gegroeid om onze leiders, zowel in de politiek als  
in het bedrijfsleven, met argwaan te bejegenen. Ze zijn ver van 
het publiek af komen te staan. Ze zijn niet meer ‘van ons’. Uit-
zonderingen daargelaten, maar ook die kunnen snel of onver-
wachts worden ontmaskerd. De schrale jaren van bezuinigingen
die eraan komen, gaan dit collectieve gevoel nog versterken. 

Dat is echter niet het hele verhaal. Onmiskenbaar groeit er ook 
een nieuw elan. Soms aan de randen van de samenleving. De 
Occupy-beweging ziet er geregeld wat rafelranderig uit, maar 
haar slogan “Wij zijn de 99%” resoneert bij velen. Het nieuwe 
elan groeit echter ook in een domein dat zich allesbehalve aan de 
rand bevindt: het internet. In Zuid-Europa staan de mil-eurista’s 
op. Dit is de groeiende groep van veelal jongeren die moeten 
leven van (veel) minder dan 1000 euro per maand en die zich 
daar met verve en trots en ongecorrumpeerd doorheen slaan.  
Het internet biedt mogelijkheden te over om het bestaan 
slimmer, goedkoper en creatiever in te richten en te organiseren. 
Dat is fris en staat voor jong en hoopvol. Het waait, zo gaat dat 
op internet, de wereld over. Een aantal websites illustreert dit 
nieuwe elan bij uitstek.

Het sociaal-culturele klimaat in de   komende jaren: 
tussen wantrouwen en nieuw elan 

Essay door  
dr. Carl C. Rhode
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Het sociaal-culturele klimaat in de   komende jaren: 
tussen wantrouwen en nieuw elan 

“Glance at the sun.

See the moon and the stars. 

Gaze at the beauty of the  

earth’s greenings.

Now, think.”

Hildegard von Bingen

 Evides Waterbedrijf • jaarverslag 2011  7



8  Evides Waterbedrijf • jaarverslag 2011 



  Evides Waterbedrijf • jaarverslag 2011  9

Zo houden mil-eurista’s, net als ieder ander, van reizen ook al 
hebben ze weinig geld. Op www.couchsurfing.org vinden zij 
mensen die hun bank wel voor een overnachting willen afstaan.  
’s Nachts zit daar toch niemand op. Griezelig, een vreemde in 
huis laten? Niet als men de referenties kan lezen die andere 
gastheren of -vrouwen op de website over de betreffende 
‘couch surfers’ hebben geschreven. De website couchsurfing.org  
beschikt over meer bedden dan de Hiltons, de Intercontinentals 
en de Sheratons bij elkaar. Voor wie ‘couch surfing’ toch wat te  
hippieachtig vindt, is er www.airbnb.com. Hier worden niet alleen 
sofa’s aangeboden, maar ook kamertjes, kamers, appartementen 
en zelfs kastelen. Airbnb.com maakt nu de sprong naar een  
succesvolle beursnotering. 

Mogelijkheden om  

het bestaan slim,  

goedkoop en creatief 

in te richten

Op een ander terrein is www.kickstarter.com actief. Het is een 
virtuele ontmoetingsplaats waar mensen met een prima idee 
maar geen geld, andere mensen kunnen vinden die graag goede 
ideeën tegen een klein bedrag willen sponsoren. Vindt men 
genoeg sponsors, dan kan een sympathiek idee gerealiseerd 
worden. Fundsourcing wordt dit genoemd. “Fund and follow 
Creativity”, zo heet het op de site. Bij deze initiatieven speelt  
elkaar vertrouwen natuurlijk een belangrijke rol. Deze virtuele  
gemeenschap schenkt dat ook, onzweverig en weloverwogen. 
Deze sites mogen zich in fikse populariteit verheugen. 
 
Die populariteit staat allesbehalve op zichzelf. Ze wordt
gedreven door een slim verlangen om in een economisch 
en sociaal guur klimaat creatief en slim te zijn, te bouwen en 
van alles mogelijk te maken. Tussen wantrouwen en dit nieuwe 
elan bewegen we ons. 

Water in een globaliserende context 

In 2050 zullen van iedere honderd baby’s er 57 de ogen openen 
in Azië en 22 in Afrika. Het leeuwendeel van hen zal in steden 
leven. Nu al bestaat er in veel van deze steden een problematiek 
rond het thema water in de volle breedte: te weinig, te veel,  
te vervuild. Nu al onttrekken we zo veel water aan onze wereld-
rivieren – de Nijl, de Colorado, de Indus, de Yellow River – dat 
ze in weerwil van hun majestueuze macht die onze verbeelding 
sinds eeuwen voedt, uitmonden in zee als een veelal vervuilde, 
kleine stroom waarvan alle grandeur is afgetapt. 

In de afgelopen vijftig jaar zijn we ten behoeve van onze  
wereldwijde voedselproductie tweemaal zoveel land gaan  
irrigeren met drie maal meer water. Niets wijst erop dat deze 
trend gaat keren. Sterker nog, er wordt verwacht dat de
gebieden op onze planeet die aan ‘water stress’ en ‘ernstige 
water stress’ gaan lijden, toenemen. Die stress bestaat nu al 
aan de Amerikaanse Westkust, in het Mediterrane gebied, het 
Midden-Oosten en India. En deze gaat zich uitbreiden naar 
Oost-Europa, Zuid-Oost Australië en Noord-West Brazilië.

De problemen en uitdagingen in de komende veertig jaar rond 
water strekken zich verder uit dan irrigatiebehoeften, lege 
rivieren en droogtegebieden. Serieuze wetenschappers tonen  
aan dat de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer 
momenteel hoger zijn dan ooit in de afgelopen achthonderd-
duizend jaar. Wat dit precies betekent en gaat betekenen, mag 
nog in de schoot van de toekomst verborgen liggen. Maar dát dit 
een opmerkelijk gegeven is en dat het zich op indrukwekkende  
manieren zal gaan manifesteren, lijkt geen irreële aanname. Voeg 
daaraan toe een verdere groei van de wereld bevolking, die 
gevoed moet worden, en de uitdagingen rondom water zijn niet 
alleen immens maar ook immens belangrijk. “California Browning. 
Shanghai Drowning”, is een zeer korte samenvatting van wat  
er kan gaan komen. Het geeft ook de complexiteit van de 
uitdagingen aan, waarmee onze waterhuis houdingen wereldwijd 
te maken hebben of gaan krijgen. 

Gebieden met ‘water stress’ 

nemen snel in omvang toe

Water wordt wel de nieuwe olie genoemd. Fysiek-feitelijk is dat 
nog een zwakke metafoor. We kunnen immers wel zonder olie 
voortleven, zij het stukken minder gerieflijk. Maar niet zonder 
water. Als een combinatie van klimaatverandering en bevolkings-
groei water in grote delen van de wereld (nog) schaarser gaat 
maken, zullen we er meer voor moeten gaan betalen. Dat is in 
het rijke Westen niet zo’n probleem. In ontwikkelingslanden 
echter wel. 
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De ontwikkelingen op het internet geven hoop. Water is constant in beweging. 
Vreemd genoeg hebben we relatief weinig informatie over bijvoorbeeld hoe en 
in welke hoeveelheden al die waterstromen zich stroomafwaarts bewegen. In 
het verlengde van GoogleMaps, zal ons vermogen toenemen om waterstromen, 
watervoorraden en watertekorten wereldwijd in kaart te brengen. Daardoor 
wordt adequater watermanagement mogelijk, waarbij de opmerking moet 
worden gemaakt dat men het water altijd lokaal moet managen. Het nieuwe 
elan, virtueel versterkt, zoals hiervoor ter sprake kwam, manifesteert zich dus 
ook op het gebied van water in een globaliserende context.

Ook de andere pool van het sociaal-culturele klimaat van onze toekomst  
– geen nieuw elan maar boosheid en wantrouwen – zal zich manifesteren op 
het gebied van water in een globaliserende context. Commercialisering van 
water kan vlot uitgroeien tot een heetgebakerd onderwerp van collectieve  
aandacht. Enerzijds brengen – in dit toekomstbeeld commerciële – water-
bedrijven het essentiële levensvocht op plaatsen waar het anders niet te koop 
zou zijn. Dat is winst. Anderzijds vertrouwen minder mensen op goed geloof 
het maatschappelijke betrokken karakter van watermultinationals. Bijvoorbeeld 
omdat zij vaak elders in de wereld hun hoofdzetel hebben. En vanwege het 
winstoogmerk dat van nature hoog in hun vaandel staat. Is water een bezit  
of een menselijk recht? Ieder antwoord op die vraag zal vuriger bestreden 
worden dan wij ons nu nog veelal voorstellen.  

People, Planet, Profit: het devies wordt gerecycled 

Evides Waterbedrijf is geworteld in de Nederlandse samenleving en verankerd 
in een publieke context in een betrekkelijk stabiele democratie. In die samen-
leving zijn zowel goed burger- en nabuurschap als innovatieve ondernemers-
drang relatief diep verankerd. Dat is ook in het huidige wat gure sociaal- 
culturele klimaat zeker niet meteen kaalgeslagen. Met deze culturele bagage, 
met dit bedrijfs-DNA, zal ook Evides de toekomst ingaan. Aan de ene kant is 
water even vanzelfsprekend vitaal als basaal. Aan de andere kant kan water, 
zeker in een globaliserende context, uitgroeien tot een onderwerp van heftige 
discussies. Tussen deze klippen door zeilt Evides de toekomst tegemoet. 

Op die tocht zal Evides ontdekken dat het welbekende adagium ‘People, 
Planet, Profit’ in de toekomst zijn betekenis behoudt. Dat geldt trouwens niet 
alleen voor Evides maar voor heel veel bedrijven die hun succes in de toekomst 
willen continueren. Alles wijst er immers op dat we voortdurend gaan ontdekken 
hoe onze planeet onder druk staat – van klimaatverandering en wereldwijde 
bevolkingsaanwas tot en met industriële en agriculturele productiegroei. 
Collectieve zorg hierover is passend. De trits van ‘People, Planet, Profit’  
zal dan ook haar zeggingskracht behouden.
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Wel zullen daarbij andere accenten gelegd worden. Deels kantelt 
het welbekende idealisme van de 3P-alliteratie wat meer in de 
richting van nuchtere noodzaak. Ook zal men er meer nauwgezet, 
zelfs angstvallig, voor moeten waken dat ‘People, Planet, Profit’ 
bij geen doelgroep overkomt als oppervlakkige reclame en verder 
niets. Dat is een gevaar dat voortdurend dreigt in de groeicultuur  
van het wantrouwen. Juist omdat rondom water het vertrouwen 
zo groot en zo noodzakelijk is, kan er veel geschaad worden. 
Daarvoor moet meer dan ooit worden gewaakt.

In de nabije en verdere toekomst zal sprake zijn en blijven  
van een inspirerend maar ook afgedwongen ‘People, Planet, 
Profit’-denken. Het bewustzijn van onze planeet zal groeien.  
Zo reizen we veel meer over de planeet dan een generatie 
geleden. Daardoor breiden contacten, kennis en betrokkenheid 
zich uit. Bovendien komt met televisiebeelden de planeet 
veelvuldiger en indringender onze huiskamers binnen. Dit wordt 
op het internet nog eens geïntensiveerd. Daar treden we nog 
interactiever en socialer in verbinding met wie en wat dan ook –
volstrekt conform onze eigen belangstelling en insteek. 

People, Planet, Profit:  

van idealisme naar noodzaak

Tot slot zien we in het huidige klimaat het accent licht maar 
duidelijk verschuiven van ‘moreel goed doen’ naar effectief  
en innovatief ingrijpen om een betere wereld te bewerkstelligen. 
Alom wordt ontdekt, zeker ook in het rijke Westen dat niettemin 
onder druk staat, dat ‘People, Planet, Profit’ tevens het  
kern motief in zich draagt om innovatiever en ondernemender
in de wereld te staan. Vanuit deze innovatief ondernemende 
instelling wil men de planeet, haar schoonheid, kwaliteit en 
uitdagingen, benaderen en verbeteren. 

Aan dit alles wil Evides Waterbedrijf bijdragen. Vertrouwen
in water en de beschikbaarheid van schoon drinkwater is een 
essentieel gedachtengoed dat in Nederland, in tegenstelling
tot vele andere landen in de wereld, aanwezig is. Dit is een 
uitgangs punt waarvoor Nederlandse drinkwaterbedrijven, 
waaronder Evides, zich dagelijks inzetten. 

Dr. Carl C. Rohde is cultuursocioloog en trendwatcher. Hij  
leidt www.scienceofthetime.com, een virtueel netwerk van  
markt- en trendonderzoekers wereldwijd. Daarnaast is hij lector 
Trendwatching & Innovatie op Fontys Hogescholen. In 201O 
werd hij Trendwatcher van het Jaar. In 2011 Lector van het Jaar.



Evides Waterbedrijf levert drinkwater aan de volgende regio’s/gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, 
Bergen op Zoom (Halsteren en Lepelstraat), Bernisse, Binnenmaas, Borsele, Brielle, Capelle aan den IJssel, 
Cromstrijen, Delft, Den Haag (Wateringse Veld), Dirksland, Dordrecht, Goedereede, Goes, ’s-Gravendeel, 
Hellevoetsluis, Hulst, Kapelle, Korendijk, Maassluis, Middelburg, Middelharnis, Midden-Delfland, Noord-
Beveland, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Reimerswaal, Rotterdam (inclusief Hoek van Holland en de 
havens), Schiedam, Schouwen-Duiveland, Sluis, Spijkenisse, Strijen, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlaardingen, 
Vlissingen, Westland, Westvoorne, Woensdrecht en Zwijndrecht (alleen voormalig Heerjansdam). 

Evides Industriewater is actief voor opdrachtgevers in Nederland, België, Duitsland en China.

Voorzieningsgebied
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Introductie 
Water is essentieel om in leven te blijven en een belangrijke hulpbron in fabrieken, 

kantoren, de landbouw en de recreatiesector. Huishoudens, bedrijven en industrie  

hebben dagelijks water nodig. Evides Waterbedrijf levert dit water. In de juiste  

kwaliteit en volledig betrouwbaar.

Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf levert drinkwater aan klanten in Zuid-Holland Zuid, Zeeland en de Brabantse Wal. 
Dagelijks kunnen circa 2,5 miljoen mensen vertrouwen op zuiver en smakelijk water, vers uit de kraan. 
Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten ‘op maat’ aan grote industriële klanten in onder meer  
Nederland, België, Duitsland en China. Jaarlijks produceert Evides circa 240 miljoen kubieke meter  
drink- en industriewater. Daarmee is Evides het op één na grootste drinkwaterbedrijf van Nederland  
en de grootste leverancier van waterdiensten aan de industrie in ons land. Daarnaast zorgt Evides voor  
afvalwaterzuivering en – als sluitstuk van de cirkel – hergebruik van gezuiverd afvalwater (effluent).  
De bedrijfsactiviteiten op het gebied van drink- en industriewater versterken en ondersteunen elkaar.  
Hierdoor is Evides een veelzijdige en betrouwbare leverancier van hoogwaardig water. De wortels van  
het bedrijf liggen in de eerste waterbedrijven die rond 1874 ontstonden in Rotterdam en Vlissingen. 
Tegenwoordig is de onderneming voor 50% eigendom van B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides  
(de gemeenten in Zuid-Holland Zuid) en voor 50% van DELTA N.V. (DELTA is eigendom van  
voornamelijk Zeeuwse overheden).

Veelzijdig in water

Veilig, schoon en lekker drinkwater, tegen een aanvaardbare prijs en met goede service. Dat is waar de 
consument op moet kunnen vertrouwen, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Om die belofte waar te 
maken, investeren we continu in de modernste zuiveringstechnieken, controles van het water en het 
onderhouden en uitbreiden van het bijna 14.000 kilometer lange leidingnet. Industriële afnemers vinden 
in Evides een partner die waterdiensten op maat levert op het gebied van proceswater, afvalwaterzuivering 
en hergebruik van effluent. Een partner die bovendien de verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor  
de complete realisatie van installaties op basis van DBFO-contracten (Design, Build, Finance & Operate). 
Met ruim 600 medewerkers werkt Evides er dagelijks aan om in al haar processen uit te blinken. De  
bedrijfsvoering is doelmatig, milieubewust en transparant, zodat we op alle fronten blijven behoren  
tot de top-3 van best presterende waterbedrijven in Nederland. 

Daarvoor werken we onder andere aan:
•	 het adequaat inspelen op ontwikkelingen in de sector en de maatschappij;
•	 voortdurende innovatie ten behoeve van efficiency, klantenservice, kwaliteit  

en kostenbeheersing;
•	 samenwerking met publieke en private partners in de branche en in de waterketen;
•	 meer en betere drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden;
•	 duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
•	 aantrekkelijk werkgeverschap;
•	 een maatschappelijk aanvaardbaar rendement voor onze aandeelhouders.
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De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie en de 

algemene gang van zaken bij Evides Waterbedrijf. Daarnaast staat de RvC de directie  

bij met advies.

Samenstelling en profiel

De RvC bestaat uit zeven personen, die zijn benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA). In de profielschets van de RvC is onder meer vastgelegd dat Evides Waterbedrijf bij de samenstelling
van deze raad streeft naar een balans tussen kennis, ervaring en achtergrond van de individuele leden, 
alsook een ruime mate van affiniteit met de aard en cultuur van het bedrijf. 
In de RvC is vakinhoudelijke kennis aanwezig op de volgende gebieden:

•	 financiën, risicobeheersing, treasury en accountantscontrole; 
•	 drinkwatervoorziening en affiniteit met de waterketen;
•	 ondernemerschap in een kapitaalintensieve sector en kennis van de (internationale) afnemers
 van industriewater alsmede de hieraan gerelateerde industriële dienstverlening (inclusief 

afvalwaterverwerking);
•	 kennis van en netwerk in het openbaar bestuur; 
•	 klantrelaties en consumentenbelangen gegeven het natuurlijke monopolie voor drinkwater; 
•	 HRM-beleid, bedrijfsorganisatie en veranderingsmanagement; 
•	 juridische zaken en corporate governance; 
• maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bericht van de  
Raad van Commissarissen

Eind 2011 bestond de RvC uit de volgende leden:
• de heer G.H.N.L. van Woerkom (voorzitter en tevens voorzitter van de remuneratie-,

 selectie- en benoemingscommissie);

• de heer R.P. Binnendijk (tevens lid auditcommissie);

• de heer J. Haijkens (tevens lid auditcommissie);

• de heer S.J. Heijning (tevens lid remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie); 

• de heer J.P. de Kreij (tevens voorzitter auditcommissie en vice-voorzitter RvC);

• mevrouw M.W. Lubbi (tevens lid remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie);

• de heer F. Verhagen (tevens lid auditcommissie en vice-voorzitter RvC).
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Evides Waterbedrijf past de Nederlandse Corporate Governance Code toe. Eén van de uitzonderingen 
vormt het voordrachtsrecht voor de aandeelhouders ten aanzien van een aantal leden van de RvC. De  
statuten bepalen dat aandeelhouder DELTA N.V. twee kandidaten voordraagt (de heren Verhagen en  
Heijning) evenals aandeelhouder B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (de heren De Kreij en Binnendijk). 
De RvC draagt voor de overige drie zetels de kandidaten voor (de heer Van Woerkom als voorzitter en 
twee leden, mevrouw Lubbi en de heer Haijkens, op aanbeveling van de Ondernemingsraad). Er zijn  
twee subcommissies, te weten de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De selectie- en  
benoemingscommissie wordt ad hoc samengesteld. In afwijking van de Code Frijns is de voorzitter 
van de RvC tevens voorzitter van de remuneratiecommissie.

De heer S.J. Heijning is per 1 juni 2011 benoemd voor een eerste periode van vier jaar en heeft de  
plaats van de heer F.K. Hamelink ingenomen. Verder zijn er in 2011 geen nieuwe benoemingen of  
herbenoemingen aan de orde geweest. In 2012 zijn vier nieuwe benoemingen aan de orde.

Vergaderingen en overige activiteiten

De RvC vergaderde in 2011 vijf keer, alle keren in aanwezigheid van de directie.  
In deze vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
• de strategie en het beleid voor de korte en lange termijn en het Ondernemingsplan 2012,
 inclusief de meerjareninvesteringsraming en in het bijzonder de strategie van Evides Industriewater  

en het tarieven-, solvabiliteits- en dividendbeleid;
• risicomanagement, in het bijzonder een update met betrekking tot de prioritaire risico’s;
• de governance van Evides Waterbedrijf, in het bijzonder de verplichte invoering van het  

gemiti geerde structuurregime als gevolg van de nieuwe Drinkwaterwet, alsook de toekomstige  
governance-afspraken tussen DELTA en zijn publieke aandeelhouders en de voorgenomen  
herpositionering van de aandelen Evides in Zeeland; begin 2012 hebben de aandeelhouders een  
convenant over deze onderwerpen ondertekend. Voor zover opportuun vanuit zijn rol heeft de 
RvC hierin een actieve inbreng gehad;

• verschillende financiële rapportages; zoals neergelegd in het Ondernemingsplan (waarin de   
meerjarenprognose), de kwartaalrapportages, de accountants rapportages, het treasury jaarplan

 en de jaarstukken 2010;
• de wervings- en benoemingsprocedure voor vier nieuwe RvC-leden, die in 2012  

benoemd dienen te worden; 
• de profielschets voor de RvC-leden in verband met de Corporate Governance Code  

en in het licht van de nieuwe benoemingen;
• de stand van zaken met betrekking tot onder meer:

- het facturatie- en incassobeleid van Evides Waterbedrijf en de gewenste beheersmaatregelen  
in dit verband;

- veiligheid en crisismanagement;
- de voortgang van ICT-projecten;
- de samenwerking tussen Evides en Vitens, vooral op het gebied van facturatie  

en Vitens Evides International;
- de Evidesdeelnemingen;
- voortgang van lopende en potentiële projecten van Evides Industriewater;
- ontwikkelingen in verband met de samenwerking in de waterketen;

• de persoonlijke doelstellingen van de directie voor het jaar 2012.



Behalve deze vergaderingen heeft de RvC een werkbezoek  
gebracht aan de nieuwgebouwde installaties bij Zandvliet en  
Antwerpen-Haven voor het BASF-contract. De auditcommissie 
heeft vijf keer vergaderd, waarbij besluiten van de RvC inhoudelijk
zijn voorbereid over interne financiële beheersing, beheersing van
financiële risico’s, externe verslaggeving en grote investeringen.  
De remuneratiecommissie heeft in 2011 eenmaal vergaderd.  
Ten slotte zijn RvC-leden aanwezig geweest bij een tweetal  
OR-vergaderingen. Geen van de commissarissen is frequent 
afwezig geweest. 

Bezoldigingsbeleid directie

De uitgangspunten van het beleid voor de bezoldiging van  
de directie zijn als volgt:
• de bezoldiging dient hoog genoeg te zijn om goed   

management te kunnen aantrekken en te behouden;
• de bezoldiging dient te passen binnen die van vergelijk  bare 

bedrijven in een vergelijkbare markt, rekeninghoudend met 
het publieke karakter van het bedrijf;

• de bezoldiging stimuleert zowel de korte- als de 
langetermijndoelstellingen van de onderneming;

• de bezoldiging dient te passen binnen de normering die  
vastgelegd is in de ‘Wet normering uit publieke middelen 
gefinancierde beloning topfunctionarissen’ (WNT);

• de overige arbeidsvoorwaarden zijn marktconform binnen  
de sector. De bezoldiging wordt geïndexeerd conform de 
indexering in de WNT, tenzij de resultaten ten opzichte van 
vooraf overeengekomen doelstellingen aanleiding zouden 
geven geen (volledige) indexatie toe te kennen. De RvC  
stelt de indexering vast.

Voor de hoogte van de bezoldiging in 2011 wordt verwezen  
naar de toelichting op de jaarrekening. 

Bezoldigingsbeleid RvC

Het uitgangspunt van het beleid is een marktconforme  
bezoldiging die onafhankelijk is van het bedrijfs resultaat.  
De bezoldiging is opgebouwd uit een basisvergoeding voor  
het lidmaatschap van de RvC en een aanvullende vergoeding 
voor het lidmaatschap van de auditcommissie (25% van de  
basisvergoeding) en remuneratiecommissie (12,5%).

De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de  
Hay-systematiek. Voor de hoogte van de bezoldiging in
2011 wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Jaarverslag

Hierbij leggen wij u het door de directie opgestelde jaarverslag 
van Evides N.V. voor, met daarin opgenomen de jaarrekening  
over 2011. De jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers  
Accountants N.V. voorzien van een goedkeurende controle-
verklaring.

Wij hebben het verslag inclusief jaarrekening met de directie 
besproken in aanwezigheid van de accountant. Het jaarverslag  
en de door de directie voorgestelde winstbestemming hebben 
onze goedkeuring. Wij stellen de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders voor om het jaarverslag, de jaarrekening en  
de winstbestemming in de vergadering van 30 mei 2012 vast  
te stellen.

Tevens verzoeken wij de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders om voor het jaar 2011 decharge te verlenen aan de
directie voor het gevoerde beleid en aan de leden van de  
RvC voor het uitgeoefende toezicht. 
 
Namens de Raad van Commissarissen,

mr. G.H.N.L. van Woerkom, voorzitter

5 maart 2012
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Verslag van de directie
Evides Waterbedrijf beschouwt water als één van de meest essentiële voorzieningen  

in onze samenleving. We kunnen het immers niet missen. Deze notie maakt dat alle  

medewerkers van Evides diep doordrongen zijn van hun verantwoordelijkheid als het 

gaat om de leveringszekerheid en het kwaliteitsaspect van water. De samenleving  

vertrouwt er, vaak onbewust, op dat er schoon en veilig drinkwater is. Zoals ook  

bedrijven er vanuit moeten kunnen gaan dat essentiële grondstoffen – waaronder in  

veel gevallen (industrie)water – te allen tijde en in de juiste kwaliteit beschikbaar zijn. 

Die vanzelfsprekendheid, dat vertrouwen, maakt de verantwoordelijkheid van een  

waterbedrijf extra groot. 

Betrouwbare levering

Ook in 2011 is Evides Waterbedrijf er in geslaagd een zeer hoge leveringszekerheid te realiseren, zodat 
klanten het gehele jaar door continu kunnen rekenen op schoon drinkwater. De hoge leveringszekerheid 
die Evides realiseert, is een verdienste van alle medewerkers van de organisatie en vormt een noodzakelijke
voorwaarde voor een goede klanttevredenheid. Met ruim honderd jaar ervaring als waterproducent voelt 
Evides zich verplicht om op dit aspect op het hoogste niveau te presteren. Hoe groot het belang van 
drinkwater ook is, voor de consument is het tegelijkertijd een vanzelfsprekend product, dat altijd goed en 
veilig is. Dit vertrouwen schept een extra verplichting voor het waterbedrijf dat de verwachtingen moet 
waarmaken. De organisatie moet reageren en anticiperen op vragen en behoeften van de stakeholders, 
onder andere door meer transparantie te bieden. Het is in deze tijd niet voldoende om te stellen dat iets 
geregeld is; de klant wil ook weten hoé het geregeld is. Of het nu drinkwater of industriewater betreft: 
afnemers gaan uit van hoge kwaliteitsproducten én een juiste dienstverlening.

Waterlevering

 
Gemiddelde duur onderbroken  
levering klant:

2011 2010

Gepland

Ongepland

12,0 minuten

6,8 minuten

11,9 minuten

6,5 minuten

Gemiddeld per klant totaal 18,8 minuten 18,4 minuten

Totaal aantal verbruikersadressen 1.019.684 1.004.449
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Consumentenvertrouwen

De consument in Nederland ziet de beschikbaarheid en kwaliteit van drink-
water als logisch gegeven. Om de klant deze eigenschappen te laten ervaren 
wil Evides Waterbedrijf méér bieden als het gaat om de dienstverlening rond 
het ‘product’ water. Het klantcontact bepaalt in hoge mate de waardering  
van de organisatie. Evides biedt daarom diensten die de klant en andere  
stakeholders centraal stellen, met heldere en klantgerichte communicatie.  
Zo beschikt zij over een deskundig Klantcontactcentrum, dat bellers adequaat 
te woord staat en vragen beantwoordt. In het verleden besteedde Evides een 
wezenlijk deel van de klantcontacten uit aan energieleveranciers. Doordat  
essentiële delen van dat contact sinds 2008 weer geheel of in sterke mate 
onder de directe regie van Evides vallen, is het beter mogelijk om de  
kwaliteitsbeleving direct te beïnvloeden. Via onderzoek toetst Evides  
Waterbedrijf hoe groot de waardering is voor het product en de organisatie. 
Bovendien zijn er een aantal malen per jaar gesprekken met klantenpanels  
over onderwerpen die product- en dienstverlening raken. 

Klantcontact anno 2011

Contact met de klant was in het verleden voornamelijk direct van persoon tot 
persoon; fysiek, via de telefoon of per brief. Tegenwoordig is hier het digitale 
contact bijgekomen. Dit biedt de klant – dag en nacht – gebruiksgemak.  
Zo zijn in 2011 volop voorbereidingen getroffen om een nieuwe website te 
lanceren en een geoptimaliseerde versie van de Internet Self Service (‘Mijn 
Evides’) in gebruik te nemen. Met dit systeem kan de klant onder andere 
online meterstanden doorgeven en administratieve zaken afhandelen. De 
gemiddelde klant is zich waarschijnlijk meer bewust van wat Evides doet op  
het moment dat hij een rekening of een brief krijgt, dan wanneer hij de kraan 
opendraait. Vanuit dit besef heeft Evides het afgelopen jaar meer aandacht 
besteed aan de wijze van factureren, wat heeft geleid tot de invoering van een 
aanzienlijk vereenvoudigde factuur. Een belangrijke tussenstap op weg naar de 
digitale factuur, om het de klant nog gemakkelijker te maken. In de contacten 
met de klant streeft Evides ernaar helder en voorspelbaar te zijn. Door duidelijk 
beleid en goede informatie, via het callcenter, door middel van brochures en 
website en bij de klant aan huis. De individuele Evidesmedewerkers spelen zo 
een belangrijke rol in de interactie met de klant en diens beleving bij het 
product en het bedrijf. 

Totaal aantal unieke 
bezoekers 2011 is 531.953 

Zij zorgden  
voor 2.334.005 
paginaweergaves

In totaal hebben in 2011 
386.363 klanten hun  
meterstand online  
doorgegeven

Bezoeken website Evides



Herzien incassobeleid 

Net als andere bedrijven heeft Evides te maken met een groep 
klanten die hun rekening te laat of helemaal niet betaalt. Om  
een duidelijk onderscheid te maken tussen mensen die wel  
willen, maar niet kunnen betalen en mensen die dat wel kunnen 
maar nalaten, is een nieuw incassobeleid ontwikkeld. Dit om waar 
mogelijk afsluiting van de drinkwatervoorziening – als uiterste 
middel – te voorkomen en tegelijkertijd de betalingsdiscipline  
verder te stimuleren. Kern van het beleid is persoonlijk contact  
en samenwerking met de GGD’s in de regio, waar Evides voor  
dit beleid convenanten mee afsloot.

Sinds eind 2011 treedt een aantal Evidesmedewerkers – nadat zij 
daarvoor specifiek geïnstrueerd en getraind zijn – persoonlijk in 
contact met klanten die betaalachterstanden hebben. Bij langer 
durende betalingsachterstanden onderzoekt de GGD op aangeven 
van Evides of het om zogenoemde multi-probleemgezinnen gaat. 
Als dit het geval is, dan neemt de GGD contact met hen op en 
biedt hen een hulptraject aan met daarin schuldhulpverlening. 
Met Evides wordt dan een betalingsregeling getroffen om het 
verder oplopen van schulden – door bijvoorbeeld kosten voor 
aanmaning of deurwaarder – tegen te gaan. Wanneer het echter 
gaat om betalingsonwil, dan volgt Evides een strikte procedure; 
gaat de klant – na een laatste bezoek door Evides om beëindiging 
van de levering te voorkomen – nog niet over tot betaling dan 
kan dit uiteindelijk tot afsluiting van de drinkwatervoorziening 
leiden. Evides vindt dat de samenleving en de betalende klanten 
mogen vertrouwen op een dergelijk duidelijk en rechtvaardig 
beleid. En wil zo voorkomen dat de klant meer voor het kraan-
water moeten betalen omdat een kleine groep afnemers niet 
betaalt. Met deze transparante en consequente aanpak, de inzet 
van eigen mensen in het incassoproces, het strikte optreden bij 
betalingsonwil en het voor Nederland unieke beleid voor multi-
probleemgezinnen heeft Evides in 2011 al goede ervaringen 
opgedaan. Evides verwacht met deze nieuwe strategie het aantal 
vorderingen dat naar een deurwaarder gaat verder terug te 
brengen.

Herijking bemeteringsbeleid 

In 1997 is Evides gestart met het plaatsen van individuele water-
meters in alle onbemeterde woningen in het verzorgings gebied. 
Inmiddels is 95% van deze woningen bemeterd. De laatste 5% 
verloopt moeizamer, bijvoorbeeld omdat sommige flatgebouwen 
beschikken over een collectieve voorziening voor warm tapwater. 
Hierbij is alleen het koude water individueel te bemeteren en 
blijft het warme tapwater collectief verrekend. Op grond van 
bovenstaande situatie heeft Evides eind 2011 nader onderzoek 
gedaan naar mogelijkheden om met deze complexe situaties om 
te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat Evides nog meer aandacht 
gaat besteden aan voorlichting en interactie met de bewoners 
en de eigenaren van de betreffende woon gebouwen, om tot 
een goede oplossing te komen. Hierbij respecteert zij binnen 
de voorgestelde opties de besluitvorming van het collectief 
(eigenaars en bewoners).
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Totaal aantal klantcontacten 311.066

Telefonisch 246.445

Mail 42.940

Post 21.681



Geautomatiseerde klantprocessen 

In vele opzichten is in 2011 de afstand tussen Evides en haar 
klanten merkbaar kleiner geworden. Intern leidt dit tot een sterk 
groeiende notie dat er een gefundeerd klantbeleid moet zijn  
dat consequent moet worden uitgevoerd. Zo verwacht de klant 
één gezicht van een organisatie. Vanuit dat perspectief is ook in  
2011 weer kritisch gekeken naar de zogenoemde klantprocessen, 
waarbij het gaat om zowel werkwijzen als geautomatiseerde 
processen. 

Er is een omvangrijk programma opgesteld en in uitvoering 
genomen om de ICT-structuur van de organisatie verder  
up-to-date te brengen. Tevens wordt het aantal applicaties  
dat medewerkers in gebruik hebben drastisch teruggebracht. 
Overzichtelijkheid, fasering, kosten-batenafweging en mana ge ment- 
aandacht maken dit proces beheersbaar. Bovendien stuurt Evides 
ook dit project financieel aan vanuit een kostenbewustzijn  
dat past bij een bedrijf met gebonden klanten. De nieuwe 
ICT-infrastructuur levert een belangrijke bijdrage aan het  
nog efficiënter en effectiever maken van de organisatie.

Nieuwe Drinkwaterwet 

Sinds 1 juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwet van kracht, samen 
met het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Hierin  
zijn nieuwe regelingen opgenomen over de vermogenkosten-
regulering en de – nu – verplichte prestatievergelijking tussen de 
drinkwaterbedrijven. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 
drinkwaterbedrijven presteren om de prestaties en de efficiency 
te verbeteren. Tevens zijn enkele nieuwe zaken op het gebied 
van governance ingevoerd en een wettelijk afsluitbeleid, dat nog 
nader wordt uitgewerkt in een ministeriële regeling. Evides heeft 
zich goed voorbereid op de komst van de nieuwe wet. Zo heeft 
zij onder meer haar statuten gewijzigd om het gemitigeerd 
structuurregime in te voeren. Hiermee wordt beoogd een 
nadrukkelijke positie te geven aan het zeggenschap van de  
(publieke) aandeelhouders van de drinkwaterbedrijven.

Vernieuwing en onderhoud 

Evides Waterbedrijf wil de belangen van de ruim 1,0 miljoen 
aangesloten huishoudens duidelijk over het voetlicht brengen en  
waar nodig verdedigen. Die belangen hebben zowel betrekking 
op de beschikbaarheid van drinkwater van een hoge kwaliteit,
als op de daaraan verbonden kosten. Een waterbedrijf dat voor 
ruim tachtig procent afhankelijk is van oppervlaktewater moet 
bijvoorbeeld kijken naar milieueffecten op de middellange en 
lange termijn. Als waterbedrijf in de zuidwestelijke delta voelt 
Evides zich nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die hier op 
van invloed zijn. Zoals de mogelijke gevolgen van de zeespiegel-
stijging, de steeds drogere zomers en de verzilting. Die alle van 
betekenis zijn voor de beschikbaarheid van drinkwater. Zelfs 
ogenschijnlijk kleine veranderingen in de omgeving kunnen
voor de drinkwatervoorziening vérstrekkende gevolgen hebben.  

Een ver vooruitziende blik is dus absoluut noodzakelijk, want 
eventuele maatregelen zijn in de regel niet snel te realiseren. 
Evides is daarom ook actief in de deelprogramma’s van de  
Deltacommissie. Dit was ook duidelijk bij een aantal projecten 
dat in 2011 in uitvoering was. Zo is gestart met een pakket aan 
maatregelen om de infrastructuur in Midden-Zeeland aan te  
passen. Hiermee kan Evides een hoge leverings zekerheid nu en 
in de toekomst blijven garanderen. De werkzaamheden zijn in 
2011 begonnen en lopen door tot in 2013. Een voorbeeld hiervan 
is de uitbreiding van de reinwatercapaciteit bij zuiveringslocatie 
Halsteren, waar reinwaterkelders plaatsmaken voor twee nieuwe 
met een grotere omvang. Ook worden nieuwe transportleidingen 
aangelegd op diverse locaties in Midden-Zeeland en nieuwe 
pompstations gebouwd. 

Voor de leveringszekerheid is Evides afhankelijk van technische 
installaties. Variërend van op het oog simpele buizen in de grond 
tot geavanceerde zuiverings apparatuur. Hoewel al deze ‘assets’ 
verschillende vormen van onderhoud vragen en uiteenlopende 
(technische) afschrijvingsperioden kennen, vormen ze een 
integraal systeem. Om dit optimaal te beheren, heeft Evides de 
voorbereidingen getroffen om de assets in één geautomatiseerd 
systeem onder te brengen. In 2012 wordt dit systeem verder 
gerealiseerd en in gebruik genomen. Hiermee is al het onder-
houd en uiteindelijk ook de vervanging optimaal te plannen en 
te beheersen. Het systeem maakt daarnaast het kostenaspect 
transparanter, waardoor verdere kostenbesparingen zijn gerealiseerd. 
Het systeem voor assetmanagement voldoet inmiddels aan de 
hoogste eisen en Evides Industriewater verkreeg hiervoor in 2011 
de begeerde PAS55-certificering. Voor een in deze context relatief 
kleine organisatie een prestatie op niveau. 
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2010 - 13.854 km
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Hoge eisen aan industriewater 

De continue levering van (industrie)water conform de  
gespecificeerde kwaliteit is voor de industriële klant minstens 
even essentieel als voor de consument. Immers, voor de  
onderneming kan het water van levensbelang zijn voor het 
productieproces dat vaak continu doorloopt. De eisen die 
de industrie stelt zijn in bepaalde opzichten zelfs nóg hoger 
dan die van de drinkwaterklant, zodat ook de technische 
uitdagingen vaak groter zijn.
 
Uitdagingen waren er in ruime mate bij de realisatie van het 
project ten behoeve van BASF in Antwerpen. Aan een bouw-
periode van twee jaar kwam in 2011 een succesvol einde: 
met de ingebruikname van deze productiefaciliteit ging ook 
voor Evides Industriewater een heel nieuwe fase in. Met een 
productie capaciteit van 1.400 m3 per uur levert de grootschalige 
installatie nu het water voor de fabriek van BASF.  

In 2011 is de voorzuivering van de demiwaterplant (DWP) Botlek 
opgeleverd. Daarmee is ook het bouw traject volledig afgerond. 
In de zomermaanden kon de DWP dankzij de nieuwe voorzuive-
ring gefaseerd overgaan van drinkwater op Brielse Meer water  
als bron voor het produceren van gedemineraliseerd water. 
Gezien de lagere kwaliteit van het Brielse Meer water – in 
vergelijking met drinkwater – is de voorzuivering essentieel.  
De huidige klanten maken nu allemaal naar volle tevredenheid 
gebruik van gedemineraliseerd water voor hun productieproces-
sen – met als bron het Brielse Meer. Zo ook de energiecentrale 
van E.on op de Maasvlakte. Het bedrijf neemt sinds december 
2011 ook industriewater af van de DWP Botlek. Hiervoor is het 
demiwaterleidingnet uitgebreid. 

Hergebruik 

Evides Industriewater investeert al vele jaren in het hergebruik 
van gezuiverd afvalwater als proceswater voor de petrochemische 
industrie. De samenwerking met de gemeente Terneuzen, het 
Waterschap Scheldestromen, Dow Benelux en Evides Industrie-
water is hier een goed voorbeeld van. Het afvalwater van de 
gemeente Terneuzen wordt op rioolwaterzuiverings installatie  
De Drie Ambachten met een speciale membraan bioreactor 
gezuiverd tot zeer zuiver effluent. Een geschikte bron voor het 
maken van gedemineraliseerd water dat Dow Benelux op haar 
beurt voor diverse processen gebruikt op haar locatie in 
Terneuzen.  
 
Hiermee geeft Evides Industriewater op een zeer praktische 
en uiterst effectieve wijze invulling aan het Bestuursakkoord 
Water, waarin het optimaliseren van de waterketen centraal
staat. Een soortgelijk project loopt bij de Harnaschpolder, waar 
in samenwerking met Delfluent dagelijks het huishoudelijk 
afvalwater van zo’n 1 miljoen mensen wordt gezuiverd. In 2011  
is de proef voortgezet om het gezuiverde water vanuit de  
Harnaschpolder te hergebruiken voor de glastuinbouw van de 
regio Delfland. Dit gebeurt vanuit het samenwerkingsverband 
Delft Blue Water. 

Totale leidingnet  
is uitgebreid  
met 70 km

Leidingnet

2011 - 13.924 km
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Innovaties

Het ontwikkelen van innovatieve manieren om zowel drinkwater- 
als industriewater te zuiveren en te leveren heeft voortdurend  
de aandacht van Evides Waterbedrijf. Zo neemt zij deel aan het 
meerjarig bedrijfstakonderzoek (BTO) voor de Nederlandse 
waterbedrijven. Dit wordt uitgevoerd en gecoördineerd door 
KWR Watercycle Research Institute. Het programma richt zich  
op een gezonde, duurzame, efficiënte en vooruitstrevende 
drinkwatervoorziening. Het bedrijfstakonderzoek omvat vijf  
deelprogramma’s: microbiologie, chemische waterkwaliteit, 
risicobeheer bronnen, waterbehandeling en waterdistributie. 
Binnen deze thema’s vindt onderzoek plaats om innovatieve 
oplossingen te ontwikkelen zodat de Nederlandse drinkwater-
bedrijven nu en in de toekomst betrouwbaar drinkwater van 
optimale kwaliteit kunnen blijven leveren, met zorg voor natuur 
en milieu.
 
Ook voor industriewater wordt gewerkt aan nieuwe innovaties. 
Zo heeft Evides Industriewater eind 2011 de definitieve  
over eenkomsten getekend in het kader van het Sino-Dutch  
Research Programme in China. Evides Industriewater gaat samen 
met de TU Delft en een tweetal Chinese onderzoeks instituten 
zowel fundamenteel als toegepast onderzoek uitvoeren naar 
afvalwaterzuivering en waterbesparing bij voornamelijk de 
kolenverwerkende chemische industrie. Vanwege waterschaarste 
in bepaalde delen van China is het voor die industrie van groot 
belang om het waterverbruik verder terug te dringen. De 
resultaten van het onderzoek zijn bovendien ook in het  
waterrijke Nederland te gebruiken. 

Zowel bij de onderzoeksopdrachten in China als in Europa is 
sprake van enerzijds een accentverlegging naar innovatiegericht 
onderzoek en anderzijds een versterkte inzet op applicatiegericht 
onderzoek. Het innovatiegerichte onderzoek legt de focus op 
een verdieping van de kennis van proceswater- en afvalwater-
kennis in de industriële watercyclus. Applicatie gericht onderzoek 
geschiedt doorgaans met pilot plants en kan bij goed resultaat 
worden gezien als een opmaat naar full-scale projecten. Alle pilot 
plants van Evides Industriewater hebben als gidsend thema een 
verbeterd proces voor hergebruik van waterstromen. Binnen het 
samenwerkingsverband Delft Blue Water (www.delftbluewater.nl) 
vindt onderzoek plaats naar de productie van gietwater uit 
huishoudelijk effluent voor de levering aan kassencomplexen in 
het Westland. In Antwerpen (bij Solvic) en Terneuzen (Dow 
Chemical) vindt onderzoek plaats naar hergebruik van industrieel 
afvalwater en regenwater tot hoogwaardig gedemineraliseerd 
water. In Rotterdam worden in samenwerking met water schappen 
en de gemeente initiatieven ontwikkeld om de toepasbaarheid 
van innovatieve technologieën voor zuivering van huishoudelijk 
afvalwater met het oog op hergebruik van energie, nutriënten en 
water. 

Naast onderzoek investeert Evides ook tijd in het steeds beter 
leren kennen van de industriële klant. Door inzicht in de processen, 
diensten en producten van de klant kan Evides haar aanbod nog 
beter afstemmen op de behoeften van de markt.

Crisisbeheersing

Goede samenwerking tussen de drinkwater bedrijven en de  
veiligheidsregio’s is onontbeerlijk om drinkwatergerelateerde 
crises effectief te kunnen bestrijden en beheersen. In 2011 is 
daarom verder geïnvesteerd in de samenwerking met de vijf  
Veiligheidsregio’s waarmee Evides samenwerkt; Zeeland,  
Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Haaglanden en Midden- en  
West-Brabant. Met de eerste drie zijn convenanten ondertekend 
waarin afspraken zijn gemaakt over melding, alarmering, 
communicatie, gezamenlijke oefening, herstel bij drinkwater-
 gerelateerde incidenten en bescherming van kwetsbare  
drinkwaterlocaties. Komend jaar hopen we het convenant met 
Haaglanden ook te tekenen en met Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant zijn de eerste gesprekken om te komen tot een 
convenant gestart.  

Er is op het gebied van crisisbeheersing ook een nauwe  
samenwerking met de overheid. Om voorbereid te zijn op  
nucleaire crises heeft Evides Waterbedrijf deelgenomen aan  
de landelijke oefening Indian Summer. Hierin was sprake van een 
crisis ontstaan bij de kerncentrale Borssele. In afstemming met 
de Veiligheidsregio Zeeland, ministeries en het Nationaal Crisis-
centrum heeft Evides haar bijdrage geleverd. Daarnaast heeft  
een grote crisisoefening plaatsgevonden van Evides en Delta.  
In opdracht van Evides voert Delta het beheer van het leidingnet 
in Zeeland, Goeree Overflakkee en op de Brabantse Wal. 
Wanneer zich in dit gebied een storing aan het leidingnet 
voordoet, gaat Delta Infra – in opdracht van Evides – ter plaatse 
om de leiding te sluiten en de reparatie uit te voeren. Hierbij is 
goede afstemming tussen de beide interne crisis- en storings-
organisaties van essentieel belang. De afspraken hierover zijn in 
2010 opnieuw vastgelegd en afgelopen jaar succesvol beoefend. 

Aandacht is er ook geweest voor de storingsorganisatie, want 
Evides wil 24/7 klaar staan voor de klant. In geval van storingen 
verwacht de klant een snelle en adequate reactie en hieraan 
geeft Evides gehoor. Er is gewerkt aan het verder professiona-    
liseren van de storingsorganisatie door een goed functionerend  
wachtdienstrooster waardoor medewerkers snel oproepbaar 
zijn en – indien nodig – ter plaatse kunnen gaan. Tevens is  
geïnvesteerd in de publieksvoorlichting. 
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aantal  

short termers

15 personen

aantal  
long termers 
2 personen

Medewerkers van Evides 
actief in het buitenland 
voor Vitens Evides  
International

MDG: grenzen verleggen

Evides Waterbedrijf werkt sinds 2006 via Vitens Evides International aan  
het verbeteren van de drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden.
De internationale organisatie voert drinkwater- en sanitatieprojecten uit in 
samenwerking met de lokale water bedrijven in onder andere Ghana, Malawi, 
Vietnam en Mongolië. Drinkwater is essentieel bij de ontwikkeling van een 
gezonde samenleving. Niet voor niets hebben de Verenigde Naties als doel 
gesteld dat het aantal mensen dat nog geen toegang heeft tot schoon 
drinkwater en sanitaire voorzieningen in 2015 is gehalveerd. Evides levert 
daaraan, op not for profit basis, haar bijdrage. 

In 2011 werd de opdracht ontvangen om met financiering van de EU Water 
Facility zeven nieuwe projecten op te pakken in Ethiopië, Ghana, Kenia, 
Mozambique, Uganda en Zambia. Verder fungeert Vitens Evides International 
als onderaannemer in twee projecten in Suriname en Burkina Faso. De  
financiering van essentiële drinkwaterprojecten in arme wijken of dorpen  
komt vaak van instellingen zoals de Wereldbank, de Europese Investerings-
bank en de Asian Development Bank. De internationale organisatie ontvangt  
bovendien anderhalf miljoen euro van de beide moederbedrijven om haar  
eigen bedrijfsprocessen te realiseren. Daarnaast maken donaties van  
drinkwaterklanten van Evides aan de Stichting Water for Life het mogelijk extra 
projecten uit te voeren in de landen waar de internationale organisatie actief is.



In het personeelsbeleid zijn de buitenland activiteiten een steeds belangrijker middel om medewerkers 
perspectieven te bieden en zo te boeien en te binden. Zeker in het kader van management development 
en bij het wervingsbeleid is de mogelijkheid om ook internationaal expertise op te doen een belangrijke 
toegevoegde waarde. Dat geldt ook voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers die deze 
projecten als een verrijking ervaren.

Personeel en inzetbaarheid

In 2011 heeft Evides twee externe onderzoeken laten uitvoeren om meer zicht te krijgen op de problematiek 
inzake duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Deze onderzoeken zijn gebruikt om te bepalen  
of het HR-beleid van Evides volstaat om het personeel duurzaam (gezond, productief en gemotiveerd)  
in te kunnen blijven zetten. Op basis van de resultaten wordt een actieplan uitgewerkt. Er is tevens een 
management development programma ontwikkeld om het leiderschap binnen de organisatie verder te 
versterken. Een deel van de leidinggevenden behoort tot de generatie babyboomers of is van de periode 
net daarna. Juist voor hen is het belangrijk een nieuwe stijl van leidinggeven te ontwikkelen om de 
jongere generaties te stimuleren en motiveren. Dit leiderschapstraject start in 2012. 

Uiteraard streeft Evides ernaar personeel in alle posities perspectief te bieden. Competentiemanagement 
speelt daarin een belangrijke rol, omdat dit gericht is op groei en ontwikkeling en daarmee – ook op 
termijn – een optimale afstemming wordt bereikt tussen medewerker en functie. Uit intern onderzoek
in 2011 bleek dat zowel leidinggevenden als medewerkers het werken met competenties waarderen. 
Evides biedt jaarlijks ook tal van trainingen, cursussen en opleidingen aan zodat medewerkers zich 
kunnen ontwikkelen op het gebied van kennis en vaardigheden. 

Personele ontwikkelingen 2011

Medewerkers in dienst 37  

Medewerkers uit dienst 47*

Totaal aantal medewerkers 605

Totaal aantal fte 583,6

*15 medewerkers zijn officieel in dienst getreden bij Aqualab Zuid.

26   Evides Waterbedrijf • jaarverslag 2011 



In 2011 heeft Evides bijvoorbeeld twee incompany opleidingen 
Bedrijfskunde opgestart, één op MBO- en één op HBO-niveau. 
Ook heeft een groep technici deelgenomen aan een traject 
‘Eerder Verworven Competenties’. In het kader van duurzame 
inzetbaarheid is in kaart gebracht op welke afdelingen speciale 
aandacht nodig is voor oudere medewerkers. De gemiddelde 
leeftijd van de medewerkers loopt al een aantal jaren op. Hier-
door krijgen bepaalde afdelingen de komende jaren te maken 
met relatief grote groepen oudere collega’s. En, daarna, met een 
sterk stijgende uitstroom van mensen die met pensioen gaan. 

De positionering op de arbeidsmarkt wordt – in de context  
van vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt – voor Evides 
Waterbedrijf de komende jaren steeds belangrijker. Evides 
toetst daarom het arbeidsmarktcommunicatiebeleid voort-
durend en stelt dit zo nodig bij. Bij werving van nieuwe mensen 
is gekozen voor een strategie waarbij Evides meer zelf gaat 
doen. En met succes; in 2011 is de helft van alle vacatures 
zonder tussenkomst van een wervingsbureau vervuld. 

Ook gezondheidsmanagement is van belang bij een personeels-
bestand dat vergrijst. In 2011 is een beleidsplan gezondheids-
management voorbereid dat in 2012 wordt geïmplementeerd. 
Gelukkig kent Evides doorgaans een laag ziekteverzuim. In 2010 
steeg het ziekteverzuim ten opzichte van 2009; een reden om 
met de Arbodienst een plan van aanpak op te stellen en door 
te voeren. Dat dit plan werkt, blijkt uit het feit dat het verzuim 
in het verslagjaar daalde van 4,2 naar 3,2 procent.

Flexibel Arbeidsvoorwaardenbudget

Om tegemoet te komen aan de wensen van de medewerkers  
ten aanzien van arbeidsvoorwaarden én hierin de nodige  
flexibiliteit te bieden, is per 1 januari 2011 het Flexibel Arbeids-
voorwaardenbudget ingevoerd. Hiermee kunnen de medewerkers 
eigen keuzes maken om hun arbeidsvoorwaarden af te stemmen 
op hun eigen behoeften. Daarnaast beschikken medewerkers 
over een Inzetbaarheidsbudget, waarmee ze kunnen sparen 
voor extra verlof of pensioen, en een Employabilitybudget. 
Dit laatste is te gebruiken voor employability bevorderende 
maatregelen, zoals loopbaantesten en -advisering. 

Deze regelingen passen goed in de doelstelling van Evides om 
zich als moderne, aantrekkelijke werkgever te profileren. Ook 
stimuleren ze de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers 
met het oog op duurzame inzetbaarheid. Ter begeleiding van de 
invoering van het Flexibel Arbeidsvoorwaardenbudget heeft 
Evides begin 2011 een digitale arbeidsvoorwaardenwinkel 
geïntroduceerd. Hier kunnen de medewerkers budgetkeuzes 
maken en online zien wat de consequenties zijn voor hun 
nettosalaris.

  Evides Waterbedrijf • jaarverslag 2011  27



Veilig en gezond werken

Het continu leveren van goed en betrouwbaar water is essentieel 
voor Evides Waterbedrijf, net als het feit dat dit op een voor  
de medewerkers veilige en gezonde manier gebeurt. Om dit  
te borgen, is Evides begonnen met de geleidelijke invoering  
van een arbomanagementsysteem dat is gebaseerd op de  
OHSAS 18001-norm. In 2011 zijn onderdelen van dit systeem 
geïmplementeerd. Verder is door een multidisciplinaire werkgroep 
een plan uitgewerkt om het actieve veiligheidsbewustzijn én de 
kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid binnen 
Evides te vergroten. Met de uitvoering van dit plan is in 2011 
begonnen. Daarnaast vinden regelmatig ontruimingsoefeningen 
en veiligheids audits plaats, worden Bedrijfshulpverlenings-
plannen gecontroleerd en werkplekinspecties uitgevoerd. 

Certificering  

conform ISO-9001  

en VCA zijn in 2011  

gecontinueerd

Samenwerking met de Ondernemingsraad

De samenwerking tussen de Ondernemingsraad (OR) en directie 
was ook in 2011 weer constructief. Waar gewenst of verplicht 
werd advies aan de OR gevraagd. In de gevallen dat er instemming 
van de OR nodig was, is deze gevraagd en ook verkregen.  
Zo heeft de OR ingestemd met het systeem van Functioneren  
en Beoordelen, de beleidsverklaring KAM en de aanpassing van 
een aantal bedrijfsregelingen. Daarnaast heeft zij geadviseerd  
over de vervanging van de computers, de overplaatsing van de  
monsternemers naar Aqualab Zuid, de herpositionering van de 
afdelingen Facilitair en Documentair Beheer en de implementatie 
van een Milieu Management Systeem.

Duurzaam handelen

Voor een organisatie die voor haar bestaan volledig afhankelijk  
is van één van de essentiële elementen van onze planeet, is het 
vanzelfsprekend rekenschap te geven van haar maatschappelijke 
verantwoor delijkheden. Evides Waterbedrijf kiest daarom voor 
een duurzaam en praktisch beleid op het gebied van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. De focus ligt op duurzame 
productie van water, behoud van de bronnen en educatie en 
voorlichting over kraanwater. Dit beleid sluit aan bij de wensen 
van de aandeelhouders en bij de corebusiness van de organisatie.  
Inzet op duurzame productieprocessen is een wezenlijk deel  
van het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. In de missie en visie van Evides is ook vastgelegd  
dat de organisatie streeft naar een zo laag mogelijke belasting  
voor het milieu. Het bedrijf is daarom continu op zoek naar 
prak tijkgerichte maatregelen die direct toegepast kunnen worden 
om het productieproces milieuvriendelijker te maken, terwijl  
de kwaliteit van het water en de prijs gelijk blijven. 

De afgelopen jaren is in het kader van duurzame productie 
gewerkt aan het verlagen van de CO

2
-voetafdruk. Door gebruik  

te maken van groene stroom in de zuiveringslocaties is sinds 
2010 de CO

2
-uitstoot gehalveerd tot 0,21 kg per kubieke meter 

geproduceerd drink water. Procesoptimalisaties brachten de 
uitstoot in 2011 verder terug. Evides zet zich ook in voor het 
hergebruik van afval producten die vrijkomen bij de zuivering, 
zoals slib. Circa 95% hiervan wordt momenteel nuttig  
hergebruikt. 

Zorgvuldig natuurbeheer is in het algemeen van belang en in  
het bijzonder voor de waterwingebieden die Evides in eigendom 
heeft. Om te zorgen dat er op een juiste wijze natuurbeheer 
plaatsvindt, is dit groten deels uitbesteed aan professionele 
natuurbeheerorganisaties. Op de Brabantse Wal werkt Evides 
samen met Provincie Noord-Brabant, Vereniging Natuur-
monumenten, Staatsbosbeheer, Gemeente Woensdrecht en 
Waterschap Brabantse Delta. In 2009 hebben de partijen een 
convenant getekend voor de aanpak van verdroging en verbetering 
van de waterkwaliteit op de Brabantse Wal. In 2011 waren de 
eerste resultaten zichtbaar van twee specifieke interventies. Ten 
eerste heeft Evides de waterwinning in het gebied gereduceerd.  
Er wordt nu 2 miljoen m3 per jaar minder grondwater gewonnen.  
Ten tweede heeft ze de maatregel Kortenhoeff getroffen. Hierbij 
wordt overtollig water dat vrijkomt uit natuurgebied Kortenhoeff 
naar het Groote en Kleine Meersysteem geleid via een gemaal en 
een ondergrondse leiding. 
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De Maas is voor Evides de belangrijkste bron voor drinkwater. 
Om ook voor de toekomst de kwaliteit van het Maaswater zo 
veel mogelijk te beschermen is Evides vanzelfsprekend actief 
binnen de vereniging van Rivierwaterbedrijven, RIWA-Maas.
Deze vereniging zet zich in voor het behoud van de goede 
kwaliteit van het rivierwater. Hoe schoner de bron, des te 
eenvoudiger de zuivering. De kwaliteit van het oppervlaktewater 
staat echter onder druk door onder meer de negatieve effecten 
van industriële activiteiten, de landbouw en activiteiten van 
particulieren. Hierover verzamelt en verspreidt RIWA kennis
en informatie en communiceert ze met overheid en politiek. 
Daarmee vervult deze organisatie een voor Evides en andere 
rivierwaterbedrijven essentiële functie.

Netherlands Water Center

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat voor Evides 
Waterbedrijf verder dan duurzame productieprocessen en  
aandacht voor de bronnen. In 2011 heeft Evides een  
belang rijke bijdrage geleverd aan de voorbereidingen van het  
Netherlands Water Center (NWC). Dit is een plek waar ideeën  
tot leven komen, (inter)nationale waterexperts elkaar kunnen 
ontmoeten en inspiratie kunnen opdoen rondom water en  
watermanagement in de breedste zin van het woord. Zij kunnen 
hier met elkaar discussiëren over de actuele waterproblematiek, 
maar ook zaken doen en kennisdelen. In februari 2012 vond in 
het Drijvend Paviljoen in Rotterdam de opening plaats van de 
expositie Nederland Waterland. Een initiatief van het NWC ten 
behoeve van de Nederlandse Watersector waarin zowel nationale 
als internationale projecten worden getoond. De bezoeker leert 
op overzichtelijke wijze de nieuwste technologieën en innova-
tieve waterprojecten van nu en van de toekomst kennen. 

Kort na de opening van de EXPO in het Drijvend Paviljoen, start 
de expositie Zoet & Zout die in 2011 is voorbereid. Evides heeft 
zowel aan het gelijknamige boek als de expositie bijgedragen.
In de Kunsthal worden vanuit vijf invalshoeken de facetten
van water en de Nederlanders belicht in kunstwerken. Vanaf 
13 februari tot en met 10 juni 2012 is deze expositie te bezoeken 
in de Kunsthal te Rotterdam.

Voorlichting en educatie

Ook afgelopen jaar heeft Evides weer verschillende sport-
evenementen gesteund, zoals de marathon van Rotterdam  
en de kustmarathon in Zeeland. Sporten en voldoende water 
drinken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en tijdens  
deze evenementen benadrukt Evides het gezonde karakter van 
kraanwater. Concert at Sea kan sinds 2011 gebruikmaken van 
stromend water, dankzij de aanleg van een drinkwaterleiding  
naar het evenemententerrein aan de Brouwersdam in Zeeland.  
De aanleg en levering van drinkwater werden gerealiseerd door 
Evides. Met het oog op interactie met de klant was een  
informatiestand ingericht bij de Brabantse Wal-dag en de 
Wereldhavendagen om bezoekers nader kennis te laten maken 
met de ongekende wereld van de drinkwatervoorziening.  
Evides Industriewater zette de deuren van de demiwaterplant 
Botlek open tijdens de Dag van de Chemie.
 
Op het gebied van educatie richt Evides zich met lesmateriaal  
op scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs. Zo is Evides 
actief in Waterzigt op Weizigt, een duurzaamheidcentrum voor 
de Drechtsteden, en steunt zij het Rotterdamse programma  
Lekker Fit! dat jongeren in die regio stimuleert meer te bewegen, 
gezond te eten en veel water te drinken. Natuurlijk was Evides 
zowel in Zeeland als in Zuid-Holland actief op 22 maart, de  
internationale Wereldwaterdag. Op deze dag konden kinderen 
van basisscholen deelnemen aan wandelen voor water, waarbij  
zij 6 kilometer wandelden met water op hun rug. Daarbij is 
ook aandacht gevraagd voor Water for Life, waarmee Evides  
drinkwaterprojecten realiseert in ontwikkelingslanden. 
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Corporate Governance

 
Op 1 juli 2011 trad de nieuwe Drinkwaterwet in werking. Hierdoor is op  

Evides Waterbedrijf het gemitigeerde structuurregime verplicht van toepassing  

geworden. In dit verband is tot een statutenwijziging besloten, die op 30 december  

2011 is geëffectueerd. Overigens voldeed de governance op de meeste punten al aan  

de vereisten van het gemitigeerd structuurregime. Bij de statutenwijziging is ernaar 

gestreefd zo veel mogelijk bij de bestaande governance aan te sluiten.

Evides Waterbedrijf volgt op vrijwillige basis de uitgangspunten en best practices van de Nederlandse  
Corporate Governance Code. De uitgangspunten en best practices zijn opgenomen of verwerkt in de  
reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

Ten aanzien van de Code geeft Evides Waterbedrijf hierna aan op welke punten wordt afgeweken volgens 
het principe ‘pas toe of leg uit’: 
• De regels die expliciet geschreven zijn voor beursgenoteerde ondernemingen worden niet toegepast.
• De aandeelhouders of groepen van aandeelhouders hebben het recht de leden van de Raad van  

Commissarissen (RvC) voor te dragen, hun zittingstermijn te bepalen en de voorzitter te benoemen.  
De vice-voorzitters bekleden gezamenlijk de in de Code voorziene rol.

• Evides heeft in verband met de omvang van de onderneming geen interne auditor aangesteld.  
De auditcommissie heeft hiermee ingestemd.

• De website van Evides fungeert niet als communicatiemiddel met haar aandeelhouders, omdat er  
sprake is van een rechtstreekse aandeelhoudersrelatie.

Evides Waterbedrijf is een naamloze vennootschap. Een aantal belangrijke besluiten is voorbehouden  
aan de goedkeuring van de aandeelhouders, zoals het drinkwatertarief en de winstbestemming. 
Ook de benoeming, het ontslag en het bezoldigingsbeleid van de directie is onderhevig aan de besluit-
vorming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De RvC regelt de concrete bezoldiging en  
arbeidsvoorwaarden. 

De RvC bestaat uit zeven leden en heeft een onafhankelijke voorzitter. Er fungeert een auditcommissie, 
een remuneratiecommissie en een (ad hoc) selectie- en benoemingscommissie. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Evides bestaat uit een vertegenwoordiging van  
DELTA N.V. (houder van 50% van de aandelen) en een vertegenwoordiging van Gemeenschappelijk 
Bezit Evides B.V. (een samenwerkingsverband van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid die de andere 
50% van de aandelen bezitten).
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Interne risicobeheersing-  
en controlesystemen

Het reduceren en beheersen van risico’s staat, gezien het maatschappelijk belang

van het waterbedrijf, hoog op de agenda bij Evides. Ook in 2011 heeft Evides verder  

geïnvesteerd in haar interne risicobeheersing- en controlesystemen. Zo zijn we in 

2011 gestart met het inrichten van ons tax-control framework in het kader van het 

horizontaal toezichtsconvenant dat met de Belastingdienst is afgesloten en is daar-

naast het projectmanagement verder geprofessionaliseerd.

Aan de bedrijfsactiviteiten van Evides zijn voortdurend risico’s verbonden. Deze doen zich voor op  
strategisch, operationeel, financieel en compliance gebied. 

De directie is verantwoordelijk voor de inrichting en effectieve werking van het interne risicobeheersing- 
en controlesysteem van Evides. Dit systeem is erop gericht om steeds tijdig op de hoogte te zijn van de 
mate waarin Evides haar strategische, operationele en financiële doelstellingen bereikt, een betrouwbare 
financiële verslaglegging te waarborgen en te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en 
regelgeving.

Systeem van interne risicobeheersing en controle
 
Met behulp van systemen van interne risicobeheersing en controle streeft Evides ernaar de kans op  
fouten, het nemen van verkeerde beslissingen en de confrontatie met onvoorziene omstandigheden
zo veel mogelijk te verminderen. Volledigheid valt hierbij echter niet te garanderen. Het is mogelijk dat
Evides bloot staat aan risico’s die nog niet bekend zijn of die (nog) niet belangrijk worden geacht. Geen 
enkel systeem van interne risicobeheersing en -controle kan absolute zekerheid bieden tegen het niet  
realiseren van ondernemingsdoelstellingen. Het kan tevens niet alle onjuistheden, verlies, fraude en  
overtreding van wetten en regels geheel voorkomen.

Evides is een organisatie waarin het sturen en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en korte lijnen 
centraal staan. Dit vormt dan ook mede het hart van het risicobeheersing- en controlesysteem voor alle 
bedrijfsonderdelen. Belangrijke instrumenten in het kader van de interne risicobeheersing en controle van 
Evides zijn:
• Risicomanagement: dit betreft de identificatie en analyse van de risico’s alsmede de uitvoering en 

bewaking van de beheersingsmaatregelen die deze risico’s verminderen. De opzet van het risico-
management is mede gebaseerd op het COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework  
(COSO-ERM). De managers zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s en rapporteren 
hierover elk kwartaal in het managementteamoverleg. In 2011 zijn de belangrijkste risico’s in nauw 
overleg met de bedrijfsonderdelen geactualiseerd. Voor de risicobeheersing bij de uitvoering van  
projecten is een projectrisicomanagementsysteem operationeel.

• Planning & controlcyclus: Evides werkt met een jaarlijkse meerjaren- en jaarbudgettering, kwartaal-
rapportages (inclusief jaarprognoses en risicomanagement) en maandelijkse financiële- en operationele 
managementrapportages. Daarnaast stelt Evides per kwartaal een treasury rapportage op ten behoeve 
van de directie en de Raad van Commissarissen (RvC).

• Financiële verslaglegging: er is een gestructureerd financieel maand- en jaarafsluitingsproces operationeel.  
Ten behoeve van de jaarrekeningcontrole beoordeelt de externe accountant de maatregelen van  
interne beheersing ten aanzien van de financiële verslaglegging. De externe accountant rapporteert de 
bevindingen in zijn jaarlijkse Managementletter en Accountantsverslag aan de directie, auditcommissie 
en RvC. Evides rapporteert over de opvolging van de aanbevelingen van de externe accountant aan de 
auditcommissie.
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• Waterkwaliteit en -leveringszekerheid: belangrijke elementen 
hierbij zijn kwaliteitssystemen voor de waterlevering,  
systemen voor de leveringszekerheid, veiligheid en het  
personeels selectiebeleid (o.a. verklaringen omtrent gedrag). 

• Beveiliging en crisisbeheersing: maatregelen zoals  
crisismanagementorganisatie, -procedure, -trainingen en 
-trainingsevaluaties.

• Overig zoals: een gedragscode en huisregels, een klokken-
luidersregeling, de beschrijving van de administratieve 
organisatie en interne controle voor de belangrijke financiële 
processen, een treasury statuut. In 2011 is het tax-control 
framework gedeeltelijk opgezet en ingevoerd.

In 2011 zijn er wederom diverse verbeteringen gerealiseerd ter 
versterking van de risicobeheersing en de in gebruik zijnde 
controlesystemen. De belangrijkste verbeteringen zullen in de 
volgende paragraaf worden toegelicht.

Om de beoogde werking van de controlemechanismen te toetsen, 
worden regelmatig audits uitgevoerd op essentiële onderdelen 
hiervan. De directie rapporteert en legt verantwoording af over 
de opzet en de effectieve werking van het interne risicobeheersing- 
en controlesysteem aan de auditcommissie en de RvC.

Op basis van de door haar uitgevoerde evaluatie en in overeen-
stemming met best practice II.1.5 in de Nederlandse Corporate 
Governance Code, is de directie van Evides van oordeel dat het 
risicobeheersing- en controlesysteem ten aanzien van de 
financiële verslagleggingsrisico’s gedurende 2011 naar behoren 
heeft gefunctioneerd en een redelijke mate van zekerheid 
verschaft dat de jaarrekening 2011 geen materiële onjuistheden 
bevat. De directie van Evides blijft zich ook in 2012 inzetten voor 
een verdere versterking en professionalisering van haar interne 
risicobeheersing- en controlesysteem, waarbij tevens aandacht 
voor mogelijke efficiencyverbeteringen in deze processen zal 
worden gecontinueerd.

Ondernemingsrisico’s
 
Risico’s nemen is onlosmakelijk verbonden met ondernemen en 
het uitvoering geven aan de strategie. De mate waarin risico’s 
verantwoord worden geacht, houdt nauw verband met de aard 
en omvang van het specifieke risico. Ons risicobeheersingsys-
teem stelt ons in staat om ondernemingsrisico’s beheerst te 
nemen, actief te volgen en daar waar nodig passend actie te 
nemen.

De belangrijkste risico’s op strategisch, operationeel en  
financieel gebied worden hierna toegelicht.

Strategische risico’s

Verstoring van kwaliteit of kwantiteit waterbronnen
Een betrouwbare en betaalbare waterbron is voor Evides van 
groot belang om haar primaire activiteiten kostenefficiënt uit  
te voeren. Korte en lange termijn ontwikkelingen oefenen druk 
uit op de waterbronnen. Klimaatontwikkelingen, politieke 
besluiten (Deltaprogramma) en grootschalige verontreinigingen 
kunnen de kwaliteit en kwantiteit van de waterbronnen aantasten.

Beheersmaatregelen
Door actieve public affairs activiteiten op landelijk en regionaal 
niveau oefent Evides invloed uit op de besluitvorming.

Operationele risico’s

Risico van leveringsonderbreking en kwaliteit en  
veiligheid van drinkwater
De operatie van Evides staat bloot aan risico’s die de continuïteit 
en betrouwbaarheid van de drinkwaterlevering kunnen verstoren. 
Gezien het maatschappelijk belang stelt Evides hoge eisen aan 
de leveringszekerheid, de kwaliteit en de veiligheid van de drink-
waterlevering. Deze eisen zijn verwoord in de Drinkwaterwet.

Beheersmaatregelen
Vanwege de maatschappelijke relevantie van de drinkwater-
voorziening investeert Evides veel in processen, continue  
bemonstering, kwaliteits-, leveringszekerheid- en veiligheids-
systemen om aan de hoge eisen uit de Drinkwaterwet te 
voldoen. Nieuwe medewerkers dienen een verklaring omtrent 
gedrag te overhandigen. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen 
in geval van een crisis: er is een crisismanagementorganisatie 
ingericht met specifieke procedures, we houden crisistrainingen 
die we tevens evalueren. Daarnaast houdt Evides regelmatig 
bewustwordingsacties naar de medewerkers op het gebied  
van de veiligheid.
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Om de risicoanalyses gericht op de productie- en distributie middelen verder te ontwikkelen, is in 2011 de 
implementatie van assetmanagement voorbereid. Hierbij worden de werkprocessen en prestatieindicatoren 
weergegeven die we binnen Evides hanteren. Bij het ontwikkelen van assetmanagement is gebruikt 
gemaakt van reeds aanwezige kennis, systemen en werkwijzen.

Net als in voorgaande jaren zijn in 2011 diverse crisisoefeningen gehouden, zowel intern als extern  
(zie voor de details het onderdeel ‘Crisisbeheersing’). Ook de oefeningen in 2011 hebben weer bruikbare 
leerpunten opgeleverd. Daarnaast is de storingsorganisatie in 2011 verder geprofessionaliseerd.

Risico kwaliteit klantgegevens
Evides heeft een groot deel van de facturatie van haar klanten in eigen beheer. Hierbij is het belang van 
kwalitatief goede klantprocessen en -gegevens groot. Bij verkeerde klantgegevens bestaat namelijk het 
risico dat wij onze klanten onjuist bedienen. Tevens is het risico aanwezig van foutieve of onvolledige 
facturatie met imagoschade als mogelijk gevolg.

Beheersmaatregelen
Er is een Klantregieteam opgericht dat als opdracht heeft de klantprocessen te verbeteren en te bewaken. 
Dit team draagt ook bij aan het verder vergroten van de klantgerichtheid van Evides. Daarnaast zijn er 
projecten gestart ter verbetering van de kwaliteit van de klantgegevens. Deze projecten zullen in 2012 
doorlopen.

Risico van ontoereikende projectbesturing
Omdat Evides veel leidingen en installaties voor zowel eigen gebruik als voor derden realiseert, is de  
kwaliteit van projectbesturing een belangrijk item. Onvoldoende projectsturing kan onder andere leiden 
tot verlieslatende projecten en tot deadline- en budget overschrijdingen.

Beheersmaatregelen
In 2010 is een nieuw projectmanagementsysteem ingevoerd. Daarnaast is er een rapportagesysteem 
operationeel dat de kwaliteit van de projectbewaking volgt. Bij belangrijke projecten worden vooraf en 
tijdens de uitvoering integrale risicoanalyses uitgevoerd. Het risicomanagement in projecten is in 2011 
verder vormgegeven met de verdere inrichting van quality assurance en control maatregelen.

Financiële risico’s

Kredietrisico
Gezien de aard van de activiteiten is Evides in grote mate afhankelijk van de financiering hiervan.  
De huidige wereldwijde financiële en economische crisis kan een negatieve invloed hebben op  
de beschikbaarheid en de kosten van de financiering.

Beheersmaatregelen
Een treasurer van Evides verzorgt het kredietrisicobeheer. Deze stelt een treasury jaarplan voor aan de 
treasury commissie. De directie en de auditcommissie bekrachtigen dit plan. In het in 2011 opgestelde 
treasury jaarplan voor 2012 is ten aanzien van het rentebeleid geanticipeerd op de aanstaande Drinkwater-
regeling. De treasurer rapporteert elk kwartaal aan de treasurycommissie, directie en auditcommissie over 
de voortgang van het treasurybeleid. Er worden daarnaast alleen eenvoudige treasuryproducten, zoals 
renteswaps, toegepast voor het mitigeren van renterisico’s. Vanwege het belang van de leveringszekerheid 
ligt de nadruk van dit beleid primair op de beschikbaarheid van krediet. Voor de toelichting op de overige 
financiële risico’s wordt verwezen naar de paragraaf financiële risico’s bij de geconsolideerde balans.
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Overzicht financiële resultaten
Algemeen 
Evides N.V. (ENV) is 100% aandeelhouder van Evides Drinkwater 
B.V. (EDW) en Evides Industriewater B.V. (EIW). Ten behoeve van 
de financiële transparantie zijn de activiteiten van Evides 
ondergebracht in EDW en EIW. De onderlinge diensten en kosten 
van ENV en haar dochters EDW en EIW liggen vast in dienst-
verleningsovereenkomsten. Daarin zijn ook afspraken gemaakt 
over de bijbehorende tarieven (Internal Transfer Price) waartegen 
onderling wordt afgerekend. De systematiek en de kosten-
toerekening zijn daarbij tevens door gespecialiseerde bedrijven 
getoetst. In het hoofdstuk ‘Deelnemingen’ zijn de belangen van 
EDW en EIW aangegeven. Gezien de vennootschappelijke 
structuur van de Evides-groep is sprake van een geconsolideerde 
jaarrekening. Hierbij worden de rechtspersonen geconsolideerd 
waarin Evides N.V. direct of indirect beslissende zeggenschap  
kan uitoefenen. 

De verkorte balans voor winstverdeling per eind 2011 en de 
winst- en verliesrekening over 2011 van de drinkwater- en 
niet-drinkwateractiviteiten is:

(in e miljoenen) Drinkwater-
activiteiten

Niet- 
drinkwater-
activiteiten

Totaal  
ENV

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0,0 2,3 2,3

Materiële vaste activa 800,1 90,7 890,8

Financiële vaste activa  7,7 133,9 141,6

Totaal vaste activa 807,8 226,9 1.034,7

Vlottende activa

Voorraden  2,3 0,0 2,3

Vorderingen 37,3 13,1 50,4

Liquide middelen   0,0 4,9 4,9

Totaal vlottende activa 39,6 18,0 57,6

Totaal activa 847,4 244,9 1.092,3

Passiva

Eigen vermogen 284,3 163,5 447,8

Minderheidsbelang 6,1 0,0 6,1

Voorzieningen 4,0 1,3 5,3

Langlopende schulden 359,4 9,0 368,4

Kortlopende schulden 257,0 7,7 264,7 

Intercompany vorderingen  
en schulden

- 63,4 63,4 0,0

Totaal passiva 847,4 244,9 1.092,3

De solvabiliteit op basis van de geconsolideerde balans van  
ENV bedraagt voor winstverdeling 41,0%. Na uitkering van het 
voorgestelde slotdividend 2011 ad € 32,7 miljoen bedraagt de 
solvabiliteit 38,0%.

(in e miljoenen) Drinkwater 
activiteiten

Niet- 
drinkwater- 
activiteiten

Totaal
ENV

Omzet* 223,9 104,1 309,5

Inkoopwaarde omzet* 23,0 46,9 51,4

Toegevoegde waarde 200,9 57,2 258,1

Bedrijfskosten 144,5 29,1 173,6

Bedrijfsresultaat 56,4 28,1 84,5

Rentelasten en -baten - 16,6 4,2 - 12,4

Resultaat voor belastingen 39,8 32,3 72,1

Belastingen 0,0 - 0,5 - 0,5

Resultaat deelnemingen - 0,1 - 0,9 - 1,0

Resultaat na belastingen 39,7 30,9 70,6

Resultaat derden 0,1 0,0 0,1

Nettoresultaat 39,6 30,9 70,5

* Bij de consolidatie valt de interne omzet met betrekking tot de interne 
leveringen tussen de drinkwater- en niet-drinkwateractiviteiten weg 
tegen de inkoopwaarde van deze interne omzet.

Afzet
In 2011 werd 156,2 miljoen m3 drinkwater afgezet. Dit is ten 
opzichte van 2010 een daling van 4,5 miljoen m3. De daling is het 
gevolg van een lagere afzet aan EIW en TMVW (België). De afzet 
van industriewater betreft een reeks van verschillende producten, 
zoals industriewater (drinkwaterkwaliteit), proceswater, demi-water 
en spaarbekkenwater. De totale afzet van industriewater bedraagt 
92,7 miljoen m3 in 2011, dat is 11,5 miljoen m3 meer dan in 2010. 
Deze groei is vooral te danken aan diverse industriewaterinstallaties 
die begin 2011 ten behoeve van BASF in gebruik zijn genomen.

Tarieven
Vanaf de fusie in 2004 tot 2008 zijn de drinkwatertarieven 
voor vastrecht en verbruik bij huishoudelijk gebruik ongewijzigd 
gebleven. In 2008 zijn de drinkwatertarieven verlaagd met 5%  
en ze zijn daarna constant gebleven. Dit betekent dat de huidige 
tarieven ondanks de inflatie 5% lager zijn dan in 2004. Daarnaast 
zullen per 1 januari 2012 de drinkwatertarieven met € 0,037 per 
verbruikte kubieke meter worden verlaagd als gevolg van de 
afschaffing van de grondwaterbelasting. Dit betekent een 
verlaging van de verbruikstarieven met gemiddeld 4% die naar 
verwachting resulteert in een daling van de drinkwateromzet  
met ruim 2%.
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Resultaat
In 2011 is in totaal een nettoresultaat behaald van € 70,5 
miljoen. Dit is € 21,8 miljoen meer dan het in 2010 gerealiseerde 
resultaat, voornamelijk vanwege kostenreducties, lagere rente-
lasten en enkele eenmalige baten in 2011. Het resultaat voor  
de drinkwateractiviteiten bedraagt € 39,6 miljoen (2010: € 27,2 
miljoen). Vanaf het boekjaar 2012 zal op basis van de Drink-
waterregulering een maximale vermogensvergoeding van 6,0% 
gelden (WACC). In deze vermogensvergoeding zijn de kosten  
van projecten ten behoeve van de bevordering van een goede 
drinkwatervoorziening in het buitenland inbegrepen (e 0,9 
miljoen). De WACC bestaat uit het bedrijfsresultaat1 uitgedrukt in 
een percentage van het gecorrigeerde2 gemiddelde balans totaal. 
Het resultaat over 2011 leidt tot een WACC-rendement van 
6,7%, wat hieronder is verbijzonderd: 

(in € miljoenen) 2011

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen in 
drinkwateractiviteiten

847,9

Nettowinst 39,6

Rentelasten 16,6

Nettokosten buitenlandse projecten    0,9

Gerealiseerde vermogenskosten 57,1

Rendement op drinkwateractiviteiten 6,7%

Na correctie van incidentele baten zoals de teruggaaf 
energiebelasting over voorgaande jaren resulteert een 
WACC-rendement van circa 6%. Onder meer door gerichte 
kostenreductie ligt dit iets hoger dan het rendement in de 
afgelopen jaren dat varieerde tussen 4,7% en 5,5%. Op basis van 
het voorgaande en rekening houdend met CAO-verhogingen, 
prijsstijgingen e.d. is de verwachting dat Evides in 2012 rond de 
maximale vermogensvergoeding blijft die vanaf 2012 gaat gelden. 

Het resultaat dat met niet-drinkwateractiviteiten is behaald, 
bedraagt € 30,9 miljoen. Dit resultaat is € 9,4 miljoen hoger 
dan in 2010, met name dankzij de resultaatverantwoording 
van de oplevering van meerdere installaties in het kader van 
langlopende financiële leasecontracten.

Het hogere resultaat in 2011 is als volgt tot stand gekomen:

in € miljoenen Effect op resultaat

Meer omzet + 14,8

Minder inkoopwaarde omzet + 5,5

Meer personeelskosten - 5,2

Minder overige bedrijfskosten  + 4,5

Meer afschrijvingen - 0,6

Minder rentelasten + 3,0

Meer belastingen - 0,1

Meer resultaat derden - 0,1

Per saldo meer resultaat + 21,8

Deze verschillen worden hierna nader toegelicht.

Meer omzet (€ 14,8 miljoen)
De omzetstijging is vooral veroorzaakt door de boekhoud-
kundige doorwerking van het resultaat op de meerdere in 2011 
op geleverde installaties in het kader van financiële 
leasecontracten van EIW voor een totaalbedrag van € 31,0 
miljoen. In 2010 werden geen financiële lease-installaties 
opgeleverd. De kostprijs van deze installaties bedragen  
€ 20,5 miljoen (zie inkoopwaarde omzet).

Naast de hiervoor genoemde omzet op basis van financiële 
leasecontracten is in 2011 een éénmalige opbrengst gerealiseerd 
van € 1,5 miljoen in verband met de oplevering van een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het bioreactor deel van deze 
installatie is doorbelast aan onze opdrachtgever. De kostprijs  
van deze installatie bedraagt eveneens € 1,5 miljoen (zie 
inkoopwaarde omzet).

Hier staat tegenover dat in 2010 een grote transportleiding  
is opgeleverd. Met deze opdracht is een opbrengst van  
€ 14,9 miljoen gerealiseerd. De kostprijs van deze 
transportleiding is € 14,9 miljoen (zie inkoopwaarde omzet).

in € miljoenen 2011 2010

Winst- en verliesrekening 309,5 294,7

Eenmalige omzet financiële 
leasecontracten

- 31,0 0,0

Doorbelasting 
afvalwaterzuiveringsinstallatie

- 1,5 0,0

Opbrengst transportleiding    0,0 - 14,9

Na correctie bijzondere posten 277,0 279,8

De daling van de genormaliseerde omzet kan onder andere 
worden verklaard door een daling in de oplevering van projecten 
in opdracht van derden. Daarnaast zijn diverse projecten niet meer 
kostendekkend en worden derhalve als investering verantwoord. 
Dit is mede het gevolg van de steeds verder verslechterende 
verlegregeling waardoor Evides een lagere vergoeding van 
overheden ontvangt voor het verplaatsen van leidingen in 
opdracht van hen. Dankzij nieuwe industriewatercontracten 
en meer opbrengsten uit overige diensten is de daling van de 
genormaliseerde omzet beperkt gebleven tot een bedrag van  
€ 2,8 miljoen. 

1 Exclusief resultaat deelnemingen en belastingen
2 Exclusief liquide middelen
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Minder overige bedrijfskosten (€ 4,5 miljoen)
De daling van de overige bedrijfskosten houdt onder andere 
verband met:
• kostenbesparingen mede gebaseerd op in 2011 nieuw   

overeengekomen inkoopcontracten;
• minder schades en storingen.

Meer afschrijvingen (€ 0,6 miljoen)
De toename in afschrijvingskosten met € 0,6 miljoen hangt 
vooral samen met industriewaterinvesteringen. Dit geldt in het 
bijzonder voor de oplevering van de voorzuivering van DWP 
Botlek in 2011.

Minder rentelasten (€ 3,0 miljoen)
De rentelasten zijn dankzij een gemiddeld lagere financierings  -
behoefte in 2011 gedaald. Daarnaast hebben een toename in 
financiële leasecontracten en de financiering van Delfluent B.V. 
per saldo ook bijgedragen aan een daling van de rentelasten.

Meer belastingen (€ 0,1 miljoen)
Evides is in Nederland vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 
Door de ingebruikname van industriewaterinstallaties in het 
buitenland in 2011 zijn de belastinglasten met € 0,1 miljoen 
toegenomen.

Resultaat deelnemingen
Het resultaat uit deelnemingen kan als volgt worden 
gespecificeerd:

(in € miljoenen) 2011 2010

Delfluent B.V. - 2,1 - 2,2

Delfluent Services B.V. 0,9 0,7

North Water B.V. 0,7 0,5

Evilim Industriewater B.V. - 0,4 - 0,1

Vitens-Evides International B.V. 0,1 0,1

Aqualab Zuid B.V. - 0,2 0,0

Totaal - 1,0 - 1,0

Het resultaat van Delfluent B.V. is met - € 2,1 miljoen conform 
hun financiële meerjarenplan. Gesaldeerd met de rente-
inkomsten op de verstrekte lening ad € 3,0 miljoen bedraagt  
het resultaat € 0,9 miljoen (in 2010: € 0,4 miljoen).

Meer resultaat derden (€ 0,1 miljoen)
Onder deze post wordt het aandeel van het resultaat van Brabant 
Water in N.V. WBB verantwoord. N.V. WBB heeft normaliter een 
nul resultaat. Het resultaat 2011 is het gevolg van de verkoop 
van activa.

Minder inkoopwaarde omzet (€ 5,5 miljoen)
Invloeden op de ontwikkeling van de inkoopwaarde omzet 
in 2011 zijn:
+  de kostprijs van de opgeleverde installaties,  

effect + € 20,5 miljoen (zie omzet);
+  het aandeel in de kostprijs van de doorbelasting van de 

opgeleverde afvalwaterzuiveringsinstallatie,  
effect + € 1,5 miljoen (zie omzet);

-  de kostprijs van de in 2010 opgeleverde transportleiding, 
effect - € 14,9 miljoen (zie omzet);

-  restitutie energiebelasting over de jaren 2005 - 2011  
als gevolg van de clustering van aansluitingen,  
effect - € 2,7 miljoen.

(in € miljoenen) 2011 2010

Winst- en verliesrekening 51,4 56,9

Kostprijs van de opgeleverde 
installaties

- 20,5 0,0

Doorbelasting 
afvalwaterzuiveringsinstallatie

- 1,5 0,0

Kostprijs transportleiding 
Vondelingenweg

0,0 - 14,9

Teruggaaf energiebelasting + 2,7 0,0

Na correctie bijzondere posten 32,1 42,0

De daling van de genormaliseerde inkoopwaarde omzet hangt 
vooral samen met de daling in de oplevering van projecten in 
opdracht van derden en niet-kostendekkende projecten die als 
investering worden verantwoord (zie ook omzet).

Meer personeelskosten (€ 5,2 miljoen)
De toename van de dotaties aan de personeelsvoorzieningen 
is met name veroorzaakt door oprentingen en toegenomen 
verplichtingen.

(in € miljoenen) 2011 2010

Winst- en verliesrekening 42,6 37,4

Dotatie personeelsvoorzieningen - 0,9 - 0,2

Na correctie bijzondere posten 41,7 37,2

De personeelskosten na correctie van bijzondere posten  
stijgen in 2011 ten opzichte van 2010 met name door de  
CAO-verhogingen en -uitkeringen alsmede door een stijging  
van het gemiddeld aantal fte’s. Daarnaast zijn de kosten van 
tijdelijk personeel hoger doordat een aantal vacatures moeilijk 
was in te vullen en er externen werkzaam zijn in het kader 
van verbeterprojecten. Tot slot is er sprake van een daling van 
geactiveerde uren van eigen personeel als gevolg van tijdelijk 
lagere investeringsniveaus.
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Genormaliseerd resultaat
Het resultaat (inclusief bijzondere posten) is in 2011 € 70,5 miljoen
en was in 2010 € 48,7 miljoen. De genormaliseerde nettowinst
2011 exclusief de hiervoor beschreven bijzondere posten is 
€ 58,2 miljoen, een stijging van € 9,3 miljoen ten opzichte van
voorgaand jaar. 
Deze stijging wordt met name veroorzaakt door:
+  een hogere winstbijdrage dankzij nieuwe
 industriewatercontracten (+ € 4,0 miljoen);
+  dalende overige bedrijfskosten voornamelijk als gevolg van 

verbeterde efficiency, nieuwe contracten en minder schades 
en storingen (+ € 4,5 miljoen);

+  een toename van de overige rentebaten o.a. als gevolg van de 
rentebaten die voortvloeien uit de in 2009 aan Delfluent B.V. 
verstrekte (achtergestelde) lening (+ € 0,9 miljoen);

+  lagere rentelasten, met name als gevolg van een gemiddelde 
lagere financieringsbehoefte (+ € 0,7 miljoen);

-  hogere personeelskosten in verband met o.a. de CAO-
verhogingen en de toename in de personele bezetting 
vanwege de groei bij EIW (- € 2,9 miljoen) en een lager 
bedrag aan geactiveerde personeelskosten (- € 1,6 miljoen).

Resultaat exclusief 
bijzondere posten  
(in € miljoenen)

2011 2010

Omzet 277,0 279,8

Inkoopwaarde omzet 32,1 42,0

Toegevoegde waarde 244,9 237,8

Bedrijfskosten

Personeelskosten 41,7 37,2

Overige bedrijfskosten 65,8 70,3

Afschrijvingen 65,2 64,6

Totaal bedrijfskosten 172,7 172,1

Bedrijfsresultaat 72,2 65,7

Rentelasten en -baten - 12,4 - 15,4

Resultaat voor belastingen 59,8 50,3

Belastingen 0,5 0,4

Resultaat deelnemingen - 1,0 - 1,0

Resultaat na belastingen 58,3 48,9

Resultaat derden 0,1 0,0

Genormaliseerd 
resultaat

58,2   48,9

Investeringen
De uitkomsten met betrekking tot de als investering aangemerkte 
projecten zijn eind 2011 (in € miljoenen):
 

Opgeleverd 70,3

Mutatie werken in uitvoering - 18,2

Totaal investeringen 52,1

De investeringen in 2010 waren in totaal € 58,9 miljoen. In 2010 
werd € 96,4 miljoen aan investeringen opgeleverd. De stand van 
het onderhanden werk is € 23,3 miljoen (voorgaand jaar € 41,5 
miljoen).

Vermogensverhouding
Evides kent een gebonden klantenmarkt met bijbehorende 
monopolie ondergebracht in EDW en een concurrerende  
markt van industriële afnemers ondergebracht in EIW.  
Het aandeel van de industriële waterafzet bedraagt 92,7 
miljoen m3. Dat is 37% van de totale waterafzet. Het risicoprofiel 
van de niet-drinkwateractiviteiten is hoger dan die van de 
drinkwateractiviteiten. Het verschil in risicoprofiel is tot 
uitdrukking gebracht in de doelsolvabiliteit van EIW en EDW; 
deze zijn respectievelijk 55% en 30% na winstbestemming. 
Op basis van het omzetaandeel van beide activiteiten is de 
doelsolvabiliteit van ENV bepaald op 38% na winstbestemming.

Vreemd vermogen
Aanvullend op het eigen vermogen wordt voor de 
bedrijfsfinanciering geld via de kapitaal- en geldmarkt 
aangetrokken. De omvang van het vreemd vermogen voor 
winstdeling bedraagt per einde van het verslagjaar € 644,5 
miljoen. Dat is 59% van het balanstotaal.
Het aandeel kort vreemd vermogen is € 264,7 miljoen. Dat is 
24% van het balanstotaal. Inclusief de voorzieningen en het 
minderheidsbelang derden bedraagt het lang vreemd vermogen 
€ 379,8 miljoen. 
De omvang van de voorzieningen is € 5,3 miljoen ofwel 0,5% van 
het balanstotaal. Op grond van de winst van € 70,5 miljoen en 
de afschrijvingen van de vaste activa van in totaal € 65,2 miljoen 
komt de cash flow uit op € 135,7 miljoen. In 2011 is geen nieuw 
lang vreemd vermogen aangetrokken en werd in totaal € 80,0 
miljoen afgelost. Hierdoor is het beslag op de kredietfaciliteiten 
toegenomen.
In 2011 is voor langlopende rentedragende schulden gemiddeld 
4,0% rente betaald en voor kortlopende rentedragende schulden 
gemiddeld 2,2%. Het gemiddelde rentepercentage over 2011 
bedraagt 3,6%.
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Deelnemingen
Evides N.V. is de holding van de Evidesgroep van ondernemingen. De belangrijkste  

activiteiten worden uitgevoerd door ondernemingen die zijn gegroepeerd onder de  

twee hoofdonderdelen Evides Drinkwater B.V. en Evides Industriewater B.V. 

Onder Evides Drinkwater B.V. zijn alle activiteiten ondergebracht die te maken heb-

ben met winning, productie en levering van drinkwater. De dochterondernemingen 

die onder Evides Industriewater B.V. vallen, richten zich op de winning, productie en  

levering van industriewater en de zuivering van afvalwater. De Evidesgroep heeft 

diverse vestigingen in Nederland. 

Deelnemingen van Evides N.V.

Behalve Evides Drinkwater B.V. en Evides Industriewater B.V., waarvan Evides N.V. 100% eigenaar is,  
heeft Evides N.V. deelnemingen in:
 
Facturatie B.V.
Met Vitens neemt Evides op 50/50-basis deel aan een joint venture die zich richt op het factureren 
en incasseren van watergelden bij huishoudelijke en kleinzakelijke waterklanten. 

KWH Water B.V.
Via KWH-Water heeft Evides toegang tot de research en development op het gebied van drink- en ander 
water, dat voornamelijk in Vewin-verband wordt opgedragen. Evides heeft een aandelenpositie van 13,3%.

Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V. 
In december 2011 is Evides opnieuw toegetreden als aandeelhouder tot Reststoffenunie Waterleiding-
bedrijven B.V. Reststoffenunie is opgericht door de Nederlandse drinkwaterbedrijven om gezamenlijk  
te zoeken naar goede bestemmingen voor reststoffen die vrijkomen bij de productie van drinkwater.  
Evides heeft een aandelenpositie van 12,6%. 

Evides Drinkwater B.V. is aandeelhouder van:

N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB)
WBB is eigenaar van de spaarbekkens waarin voorzuivering van Maaswater plaatsvindt, waarna het wordt 
getransporteerd naar de zuiveringsinstallaties van Evides. Dit water vormt de belangrijkste bron voor 
drink- en industriewater in het leveringsgebied van Evides. Evides is veruit de grootste afnemer (97%) en 
verzorgt de exploitatie van WBB tegen een marktconform langjarig contract. WBB is voor 60% in handen 
van Evides en voor 40% van Brabant Water. 

Aqualab Zuid B.V.
Aqualab Zuid is een geaccrediteerd laboratorium dat wateranalyses uitvoert ten behoeve van aandeel-
houders en externe klanten. Aqualab Zuid is voor 50% in handen van Evides, voor 32,5% van Brabant 
Water N.V. en voor 17,5 % van N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg.

Vitens Evides International B.V.
Evides neemt op 50/50-basis met Vitens deel aan de joint venture. Vitens Evides International richt 
zich op de verwerving en uitvoering van internationale drinkwaterprojecten.
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Evides Industriewater B.V. is aandeelhouder van:

Evides Afvalwater B.V.
Evides Afvalwater zuivert het afvalwater van klanten die zijn aangesloten bij de AWZI Sloe en AWZI 
Schiphol. Evides Industriewater is 100% eigenaar van deze onderneming.

Brielse Meer water B.V.
Het water uit het Brielse Meer dat via Brielse Meer water B.V. beschikbaar komt, vormt een belangrijke 
bron voor de industriewatervoorziening in het Rotterdamse havengebied. Evides Industriewater is 100% 
eigenaar van deze vennootschap. 

Evides Terneuzen Water B.V.
Via lokale installaties levert Evides Terneuzen industriewater aan Dow Terneuzen. Evides Industriewater 
is 100% eigenaar van deze onderneming.
 
Evident Industriewater B.V.
Evident Industriewater ontplooit samen met Vitens activiteiten voor het verwerven en exploiteren van 
projecten op de markt van proces- en afvalwater in de provincies Flevoland, Utrecht, Overijssel, Gelderland 
en Friesland. Evides Industriewater is 100% eigenaar van deze onderneming.

Delfluent B.V. (DBV) en Delfluent Services B.V. (DSBV)
Het consortium DBV heeft van het Hoogheemraadschap van Delfland het DBFO-contract (ontwerpen, 
bouwen, financieren en exploiteren) verworven voor de bouw van de AWZI Harnaschpolder, het aanpassen 
van de bestaande AWZI Houtrust en het exploiteren van beide AWZI’s met bijbehorende transportstelsels. 
DBV is in eigendom van Evides (54,5%), Veolia Water (11%), Heijmans/Strukton (10%) en Rabobank 
(24,5%). De exploitatiemaatschappij DSBV beheert voor 30 jaar de AWZI’s Houtrust en Harnaschpolder, 
tegen marktconforme tarieven. DSBV is een 50/50 joint venture van Evides en Veolia Water.

North Water B.V.
Evides werkt sinds 2006 samen met Waterbedrijf Groningen in de joint venture North Water B.V. 
Doel is het bundelen van de krachten voor het verwerven en exploiteren van projecten en activiteiten op 
de markt van industrieel water en afvalwater in de noordelijke provincies. Evides participeert voor 50% in 
North Water B.V.

Evilim B.V. 
Evides heeft samen met de Waterleiding Maatschappij Limburg de joint venture Evilim B.V. opgericht.  
Doel is het bundelen van de krachten voor het verwerven en exploiteren van projecten op de markt van 
proces- en afvalwater in het zuiden van Nederland. Evides participeert voor 50% in Evilim B.V.

Overige dochterondernemingen
Ten behoeve van de buitenlandse industriewaterprojecten beschikt Evides over de volgende 100% 
dochterondernemingen: Evides Stade Wasserbetrieb GmbH, Evides Antwerpen Water BVBA en Evides 
China Water Treatment Ltd (met vestigingen in Beijing en Shanghai).
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Vooruitzichten 
De afzet van drinkwater en industriewater zal in 

2012 naar verwachting een zeer lichte stijging laten 

zien. Voor 2011 heeft Evides haar tarieven gelijk  

kunnen houden op het niveau van de afgelopen 

jaren. Dankzij de afschaffing van de grondwater-

belasting per 1 januari 2012 zijn de verbruiks- 

tarieven voor 2012 gemiddeld met n 0,037 per 

kubieke meter verlaagd (4%).

Investeringen

De investeringsuitgaven voor drinkwater bedragen in de komende 
vijf jaar in totaal € 280 miljoen. In 2012 zal € 60 miljoen worden 
geïnvesteerd, onder meer in de gefaseerde verdubbeling van het 
transportsysteem voor Biesboschwater, het vergroten van de 
leveringszekerheid in Midden-Zeeland en de koppelleiding tussen 
Terneuzen en Hulst. De geraamde investeringen voor industrie-
water bedragen de komende vijf jaar € 79 miljoen. In 2012 wordt 
€ 6 miljoen geïnvesteerd, onder meer in mobiele RO-installaties 
en reguliere vervangingen. Evides zal zich in 2012 oriënteren op 
het noodzakelijke middellange en lange termijn investerings-
niveau in verband met het vervangings programma van de 
transport- en distributieleidingen.

Ontwikkelingen

Evides voorziet in 2012 de volgende ontwikkelingen:
•	De realisatie van het klantbeleid waaraan het Regieteam
 Klantprocessen werkt, zal een kwaliteitsimpuls geven aan  

de klanttevredenheid en de klantprocessen. 
•	Blijvende aandacht voor kostenbeheersing. 
•	Vervangen en schonen van ICT-applicaties om de werk- 

processen beter te ondersteunen.
•	Verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering moet onder 

meer leiden tot verdere verkleining van de CO
2
-voetafdruk en 

duurzaam inkopen. Daarnaast blijft het hergebruik van water 
een speerpunt van Evides Industriewater voor een duurzame 
watervoorziening.

•	Realiseren van efficiency in de waterketen door, waar mogelijk, 
gezamenlijk op te trekken met andere publieke en private 
partijen, zoals in het Bestuursakkoord Water is overeen-
gekomen.

•	Vanuit Vitens Evides International blijft Evides meewerken 
aan het verbeteren van de drinkwatervoorziening in  
ontwikkelingslanden. Hieraan wordt invulling gegeven 
door nieuwe opdrachten in Afrika en Azië. 

•	Evides zal voortdurend blijven werken aan de bescherming van 
de (zoetwater)bronnen en een actieve bijdrage leveren aan de 
verdere uitwerking van het Deltaprogramma om de drinkwater-
belangen te borgen. 

•	Met de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Midden- en West- 
Brabant zal Evides afspraken maken over samenwerking in 
crisissituaties. Daarnaast wordt gewerkt aan de operationele 
afstemming met alle betrokken veiligheidsregio’s.

•	Als Founding Father werkt Evides mee aan de verdere  
totstandkoming van het Netherlands Water Center in  
Rotterdam, een initiatief van de Nederlandse watersector. 
Hiermee profileert Evides zich nationaal en internationaal  
als een veelzijdig en innovatief bedrijf.

•	Ook in 2012 zal Evides investeren in verdere verbetering van de 
leveringszekerheid van de drink- en industriewatersystemen. 

De financieel economische situatie in Europa is onzeker. Hierdoor 
blijft de verwachting van het productievolume van de industrie 
voor 2012 achter. Het aantal nieuwe industriële leverings- 
contracten en de bouw van nieuwe maatwerkinstallaties zal 
daarom waarschijnlijk beperkt zijn. Met nieuwe product-markt-
combinaties, zoals mobiele RO-installaties en hergebruik, speelt 
Evides Industriewater in op nieuwe marktkansen. Daarnaast zijn 
Noord-Nederland, België en Duitsland markten met potentie. 

Alle Evidesmedewerkers zullen zich ook in 2012 weer ten volle 
inzetten voor een betrouwbare levering van het waardevolle 
product water en waterdiensten aan huishoudens, bedrijven en 
industrie. 

Peter Vermaat,
Algemeen directeur
Evides Waterbedrijf

5 maart 2012
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Geconsolideerde balans per 31 december 2011
(voor winstverdeling)

(in n miljoenen)
Ref. 31 december 2011 31 december 2010

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.1 2,3 2,7
Materiële vaste activa 1.2 890,8 903,9
Financiële vaste activa          1.3 141,6 106,1

Totaal vaste activa 1.034,7 1.012,7

Vlottende activa
Voorraden 2,3 2,4
Onderhanden projecten 2.1 0,0 20,2
Vorderingen 2.2 50,4 49,2
Liquide middelen                   2.3 4,9 5,0

Totaal vlottende activa 57,6 76,8

Totaal activa 1.092,3 1.089,5

PASSIVA

Eigen vermogen 3 447,8 419,1
Minderheidsbelang derden 4 6,1 6,0
Voorzieningen 5 5,3 6,6
Langlopende schulden 6 368,4        421,4
Kortlopende schulden 7 264,7 236,4

Totaal passiva 1.092,3 1.089,5
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2011

(in € miljoenen)
Ref. 2011 2010

OMZET
Water 266,2 261,3
Overige omzet 43,3 33,4

Totaal omzet 8 309,5 294,7

INKOOPWAARDE OMZET
Grond- en hulpstoffen 25,9 28,8
Kostprijs overige omzet 25,5 28,1

Totaal inkoopwaarde omzet 9 51,4 56,9

Toegevoegde waarde 258,1 237,8

BEDRIJFSKOSTEN
Personeelskosten 10.1 42,6 37,4
Overige bedrijfskosten 10.2 65,8 70,3
Afschrijvingen 10.3 65,2 64,6

Totaal bedrijfskosten 173,6 172,3

BEDRIJFSRESULTAAT 84,5 65,5

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentelasten en –baten 11 - 12,4 - 15,4

Resultaat voor belastingen 72,1 50,1
Belastingen 12 0,5 0,4
Resultaat deelnemingen - 1,0 - 1,0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 70,6 48,7
Resultaat derden 0,1 0,0

NETTORESULTAAT NA BELASTINGEN 70,5 48,7
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Kasstroomoverzicht
(volgens de indirecte methode)

(x € miljoenen)

2011 2010
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 84,5 65,5
Aanpassingen voor:
    Afschrijvingen 65,3 64,5
    Mutaties voorzieningen - 1,3 - 1,4
    Veranderingen werkkapitaal:
    mutatie vorderingen - 1,2 - 9,7
    mutatie voorraden 0,1 - 0,7
    mutatie onderhanden projecten 20,2 - 13,9
    mutatie kortlopende schulden - 3,2 - 6,6 

15,9 - 30,9

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 164,4 97,7
Rentelasten en -baten - 12,4 - 15,4
Ontvangen dividend 0,8 0,4
Vennootschapbelasting - 0,5 - 0,4

- 12,1 - 15,4

Kasstroom uit operationele activiteiten 152,3 82,3

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in financiële vaste activa - 42,4 -10,1
Ontvangen aflossingen 5,1 4,5
Investeringen in materiële vaste activa - 52,1 - 58,9
Desinvesteringen in materiële vaste activa    0,3 0,0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - 89,1 - 64,5

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Betaald dividend - 41,8 - 33,4
Betaald dividend aan houders van 
minderheidsbelangen 0,0 - 0,2
Ontvangsten uit langlopende schulden 0,0 10,0
Aflossingen langlopende schulden - 80,0  - 37,2

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - 121,8 - 60,8

Toename/afname geldmiddelen* - 58,6 - 43,0

* inclusief de mutatie in de kortlopende kasgeldleningen 
en bankschulden.

2011 2010
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt
Stand per 1 januari - 97,7 - 54,7
Mutatie boekjaar - 58,6 - 43,0

Stand per 31 december - 156,3 - 97,7
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Algemene toelichting en grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Evides is een waterbedrijf dat drinkwater levert in het zuidelijk 
deel van de provincie Zuid-Holland, in de hele provincie Zeeland 
en in het uiterste westen van de provincie Noord-Brabant. 
Daarnaast onderneemt Evides activiteiten op het gebied van 
industriewaterleveringen in Nederland, België, Duitsland en 
China. Tot slot bestaan de industriewateractiviteiten ook uit de 
zuivering van afvalwater.

De resultaten van Evides N.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde 
jaarrekening. Op basis van artikel 2:402 van het Burgerlijk 
Wetboek is de vennootschappelijke winst- en verliesrekening 
van Evides N.V. in verkorte vorm opgenomen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen van titel 9 BW 2 en de in Nederland 
algemeen geldende grondslagen voor financiële verslaggeving. 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de 
jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie 
van Evides N.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, 
en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn 
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

De jaarrekening 2011 is opgesteld in euro’s. Transacties 
in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de 
jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. 
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de 
afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen 
komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening. 
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden 
gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen 
de wisselkoers op de transactiedatum (of de benaderde koers).

Grondslagen voor consolidatie

In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens
van Evides N.V. en haar groepsmaatschappijen. 
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Evides direct 
of indirect beslissende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij 
beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig 
andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan 
beheersen. De groepsmaatschappijen worden voor 100% in de 
consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het vermogen 
en het resultaat wordt afzonderlijk in de balans en winst- en 
verliesrekening tot uiting gebracht onder respectievelijk de 
posten minderheidsbelang derden en resultaat derden.
Deelnemingen in joint ventures worden, gezien het ontbreken 
van overwegende zeggenschap, niet mee geconsolideerd. 
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge 
vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen worden 
geëlimineerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-
transacties worden ook geëlimineerd, tenzij er sprake is van  
een bijzondere waardevermindering. De in de consolidatie van  
Evides N.V. begrepen vennootschappen zijn:
• EDW en haar deelneming N.V. WBB (60%);
• EIW en haar 100% deelnemingen Evides Afvalwater B.V., 

Brielse Meer water B.V., Evides Terneuzen Water B.V., Evides 
Stade Wasserbetrieb GmbH, Evident Industriewater B.V.,  
Evides Antwerpen Water BVBA, Evides China Water Treatment 
Ltd en Evides (Beijing) Water Treatment Services Co. Ltd.
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Waarderingsgrondslagen 

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld worden de activa en de passiva 
opgenomen tegen nominale waarde.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings-
prijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden 
met de op balansdatum eventueel verwachte duurzame waarde-
verminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief 
(of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het behoort) 
hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Goodwill voortkomend uit fusies en acquisities wordt geactiveerd 
en lineair afgeschreven in tien respectievelijk vijftien jaar. De 
afschrijvingstermijn is gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen op basis van de geschatte economische 
levensduur. In de verkrijgings- of vervaardigingsprijs zijn de
door het eigen personeel bestede en in geld gewaardeerde 
arbeidsuren opgenomen en worden bijdragen van derden in 
mindering gebracht op de activa.
Afschrijving vangt aan op het moment van ingebruikname van 
het activum. Er wordt rekening gehouden met op balansdatum 
eventueel verwachte bijzondere waardeverminderingen.

Uitgaven voor onderhoud worden slechts geactiveerd indien
de uitgaven een bedrag van € 50.000,- te boven gaan en de 
economische levensduur van het actief met tenminste één jaar 
wordt verlengd.

Financiële vaste activa
De deelnemingen in groepsmaatschappijen en in joint ventures 
worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd 
op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op 
het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden 
de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, 
uitgaande van de waarden bij de eerste waardering. Het niet 
uitgekeerde gedeelte van het aan Evides toekomende aandeel in 
de resultaten van deelnemingen waarin Evides geen beslissende 
zeggenschap kan uitoefenen, wordt in een wettelijke reserve 
opgenomen. De onder de post financiële vaste activa begrepen 
overige aandelen en obligaties zijn tegen verkrijgingsprijs of 
lagere marktwaarde opgenomen en gepresenteerd onder de  
post effecten. 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen 
worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde, 
vermeerderd met direct toe te rekenen transactiekosten. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs, eventueel verminderd met een 

voorziening voor oninbaar geachte posten. Het verschil tussen de 
reële en nominale waarde van de vorderingen, zijnde eventuele 
(dis)agio en/of transactiekosten, worden gedurende de looptijd 
van de vordering verantwoord in de winst- en verliesrekening 
volgens de effectieve interestmethode.
 
Voorraden
De magazijnvoorraden bestaan uit materiaal dat is gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De ver-
krijgingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de 
verkrijging inclusief gemaakte kosten om de voorraden op hun 
huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. De opbrengst-
waarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct 
toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengst-
waarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de 
voorraden.

Onderhanden projecten
De waardering van de post onderhanden projecten vindt plaats 
tegen de direct daaraan toe te rekenen kosten, verminderd met 
de als voorschot gefactureerde bedragen. Indien van toepassing, 
worden hierop de verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde 
termijnen in mindering gebracht.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s 
met een looptijd korter dan 12 maanden. Rekening-courant 
schulden bij banken zijn opgenomen onder kortlopende schulden 
aan banken. De liquide middelen worden opgenomen tegen 
nominale waarde.

Aandeel derden
Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt 
gewaardeerd tegen het bedrag van het nettobelang in de  
desbetreffende groepsmaatschappijen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of 
feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij 
het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk 
is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.  
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting 
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen.
De voorzieningen zijn samengesteld uit personeelsvoorzieningen 
en overige voorzieningen.De personeelsvoorzieningen en de 
overige voorzieningen zijn gewaardeerd op basis van de contante 
waarde van de verplichtingen.
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Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering 
gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct 
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden 
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke 
aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde rente-
vergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende 
de looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening 
wordt verwerkt.

Leasing

Financiële leasing
De levering van water-op-maat en de zuivering van afvalwater 
geschiedt door Evides Industriewater doorgaans op basis van 
zogenoemde DBFO (Design, Build, Finance & Operate) 
contracten. Hierbij is het mogelijk dat de vennootschap 
grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom 
van deze activa overdraagt aan haar klanten. In dergelijke 
situaties wordt het contract als een financiële leasecontract 
beschouwd en wordt de lease gewaardeerd tegen de contante 
waarde van de leasebetalingen, berekend tegen de impliciete 
rentevoet van de lease-overeenkomst. 

De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld 
in een aflossings- en een rentecomponent, gebaseerd op een 
vast rentepercentage. De leasevorderingen worden exclusief de 
rentevergoeding opgenomen onder de financiële vaste activa.
De rentecomponent wordt naar gelang van de leasetermijnen 
verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en na-
delen verbonden aan het eigendom niet bij Evides ligt, worden 
verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde 
van operationele leasing worden, rekening houdend met 
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt 
in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Financiële instrumenten
Evides maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten met 
een niet-beursgenoteerde onderliggende waarde. Deze afgeleide 
financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen kostprijs. 
Hedge accounting wordt niet toegepast.

Grondslagen voor de resultatenbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst-
waarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere 
lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen 
worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Omzet

Omzet water
De wateropbrengsten betreffen de omzet uit aan verbruikers 
geleverd water en uit de zuivering van afvalwater. Het merendeel 
van het waterverbruik is bemeterd. De facturatie voor onbemeterd 
verbruik in Rotterdam e.o. is gebaseerd op de oppervlakte van de 
woning en in Dordrecht op een vast bedrag per woning. Voor het 
bemeterde verbruik bestaan de opbrengsten uit vastrecht en het 
afzetvolume vermenigvuldigd met de m3-prijs. 

Overige omzet
Voor wat betreft werk voor derden wordt de omzet en het 
resultaat genomen in het jaar van gereedkomen van het 
betreffende werk. Opbrengsten uit het verlenen van diensten 
geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op 
de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot 
de in totaal te verrichten diensten.

Inkoopwaarde omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de aan de 
omzet toe te rekenen directe en indirecte kosten, waaronder 
grond- en hulpstoffen, kosten van uitbesteed werk en andere 
externe kosten, zoals energiekosten en kosten voor chemicaliën 
en overige bedrijfskosten die toerekenbaar zijn aan de kostprijs 
van de omzet.

Personeelskosten

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening  
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
Op de pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse 
Pensioenwet van toepassing en worden pensioenpremies betaald 
door Evides aan het bedrijfstakpensioenfonds. De premies 
worden verantwoord als personeelskosten zodra deze 
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen 
als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot 
een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde 
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.  

Overige bedrijfskosten
Onder overige bedrijfskosten worden die kosten verstaan die ten 
laste van het jaar komen, en die niet direct aan de kostprijs van 
de geleverde goederen zijn toe te rekenen.

Waardeveranderingen vaste activa
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er 
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke 
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het 
actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare 
waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende 
eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 
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hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is 
de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Indien 
wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in 
het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, 
dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende 
activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 
zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief 
zou zijn verantwoord.

Afschrijvingen
De afschrijvingstermijnen van de materiële- en immateriële vaste 
activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur, 
waarbij de activa lineair worden afgeschreven. Op gronden wordt 
niet afgeschreven. De boekwinsten en -verliezen bij verkoop van 
de vaste activa zijn begrepen onder de post afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

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

Resultaat deelnemingen
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde 
gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden verantwoord 
zodra Evides N.V. of de in de consolidatie van Evides N.V. 
begrepen vennootschappen het recht hierop heeft verkregen.

Belastingen
De vennootschap en haar groepsmaatschappijen zijn, behoudens 
de buitenlandse vennootschappen, vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting.

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 
uit de liquide middelen en het bankkrediet (inclusief kasgeld-
leningen) dat is opgenomen onder de kortlopende schulden. 
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een 
geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen 
worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. 
Ontvangen en betaalde rente, ontvangen dividend en 
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Het ontstaan 
van financiële leasevorderingen, bestaande uit de contante 
waarde van de toekomstige leasebetalingen plus de restwaarde, 
is opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
De ontvangen leasetermijnen uit hoofde van financiële 
leasecontracten zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de aflossing eveneens als kasstroom uit financieringsactiviteiten 
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
interest als een ontvangst uit operationele activiteiten.
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1 Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa hebben betrekking op betaalde 
goodwill bij de overname van 50% van de aandelen Evides 
Terneuzen Water B.V. en van Brielse Meer water B.V. (100%).  
Zij worden op basis van de verwachte economische levensduur 
ten laste van het resultaat lineair afgeschreven.  
De afschrijvingstermijnen liggen tussen de 10 en 15 jaar, 
gebaseerd op de economische levensduur respectievelijk de 
geplande terugverdienperiode.

Overzicht opbouw en verloop van de boekwaarde in 2011
 

2011 2010
Boekwaarde per 1 januari 2,7 3,1
Afschrijvingen - 0,4 - 0,4

Boekwaarde per 31 december 2,3 2,7
Cumulatieve afschrijvingen 3,2 2,8

Aanschafwaarde per 31 december 5,5 5,5

Er is voor een bedrag van € 19,5 miljoen (vorig jaar € 13,6 
miljoen) aan inkoopverplichtingen (bestellingen) aangegaan.  
Deze verplichtingen zijn niet in de balans opgenomen aangezien 
nog geen goederen en facturen zijn ontvangen. De geldende 
afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur.

Soort activa Afschrijvingstermijn  
(in jaren) 

Terreinen, gebouwen, enz. 
Grond n.v.t.
Afgekochte erfpacht 50
Terreinvoorziening 30
Gebouwen 40
Spaarbekkens 40
Civiele kunstwerken 50
Leidingnet
Leidingen 30
Watermeters 30
Installaties
Werktuigbouwkunde 15
Elektrisch en instrumentatie 15
Procesautomatisering 5
Overige vaste bedrijfsmiddelen
Informatietechnologie 5
Schepen 30
Overige (voertuigen, 
gereedschappen, etc.)

5

Toelichting op de geconsolideerde balans

1.2 Materiële vaste activa
Overzicht opbouw en verloop van de boekwaarde in 2011
 

Terreinen,
gebouwen, enz.

Leidingnet Installaties
 

Overige vaste
bedrijfsmiddelen

Werken in
uitvoer

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 197,6 522,0 130,7 12,1 41,5 903,9
Investeringen 4,2 36,4 23,5 6,2 - 18,2 52,1
Desinvesteringen 0,0 0,0 - 0,3 0,0 0,0 - 0,3
Afschrijvingen - 9,7 - 30,8  - 18,9 - 5,5 0,0 - 64,9

Boekwaarde per 31 december 192,1 527,6 135,0 12,8 23,3 890,8
Cumulatieve afschrijvingen 177,9 537,4 227,0 58,6 0,0 1.000,9

Aanschafwaarde per 31 december 370,0 1.065,0 362,0 71,4 23,3 1.891,7
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1.3 Financiële vaste activa
Het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa gedurende 2011 is als volgt:

Deelnemingen Effecten Financiële 
leasevorderingen

Overige
vorderingen

Totaal

Stand per 1 januari 2011 23,9 1,5 56,0 24,7 106,1
Investeringen 0,0 0,1 42,3 0,0 42,4
Resultaat deelnemingen* - 1,0 0,0 0,0 0,0 - 1,0
Dividend - 0,8 0,0 0,0 0,0 - 0,8
Desinvesteringen en aflossingen 0,0 0,0 - 5,1 0,0 - 5,1

Stand per 31 december 2011 22,1 1,6 93,2 24,7 141,6

*Op basis van concept jaarrekening 2011

De vennootschap houdt de volgende aandelen in andere vennootschappen, die zijn gewaardeerd op basis 
van de vermogensmutatiemethode.

Vennootschap Vestigingsplaats Deelnemings percentage
Delfluent B.V. Amsterdam 54,5%
Delfluent Services B.V. Den Haag 50,0%
Evilim Industriewater B.V Limburg 50,0%
North Water B.V. Groningen 50,0%
Vitens-Evides International B.V. Apeldoorn 50,0%
Facturatie B.V. Utrecht 50,0%
Aqualab Zuid B.V. Werkendam 50,0%

De financiële leasevorderingen betreffen de vorderingen voor de contractuele looptijd van de bouw 
van financiële lease-installaties. De vorderingen bestaan uit de contante waarde van de toekomstige 
leasebetalingen plus de restwaarde. De gemiddelde rentevoet bedraagt 5,0%. De resterende looptijd van 
de financiële leasevorderingen kan ultimo 2011 als volgt worden verbijzonderd:

Nominale waarde
leasevorderingen

Ongerealiseerde
rentebaten

leasevorderingen

Contante waarde
leasevorderingen

Tot 1 jaar 11,5 4,3 7,2
Tussen 1 en 5 jaar 44,7 14,8 29,9
Langer dan 5 jaar 65,7 13,3 52,4

Totaal 121,9 32,4 89,5

Restwaarde van de financiële lease-installaties 3,7

Financiële leasevorderingen 
ultimo 2011

93,2

De restwaarde van de financiële lease-installaties is contractueel bepaald en Evides heeft het recht om 
na afloop van de hiervoor genoemde contractperiode tegen vooraf overeengekomen voorwaarden de 
installatie te leveren aan de opdrachtgevers. Bij een voortijdige beëindiging van het contract door de 
opdrachtgevers gelden schadevergoedingen die afhankelijk zijn gesteld van de resterende looptijd van  
het contract.

Onder de overige vorderingen is een achtergestelde lening ad € 24,3 miljoen opgenomen, verstrekt aan 
Delfluent B.V. De rentevergoeding die voor deze lening geldt, is gebaseerd op het aandeel van Evides in  
de kasstromen van Delfluent B.V. Aflossing van de lening zal in zijn geheel plaatsvinden in 2033. 
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2 Vlottende activa

2.1 Onderhanden projecten
De samenstelling van de voorraden is als volgt:

2011 2010
Kosten werk voor derden 3,3 20,5
Gefactureerd werk voor derden - 3,3  - 0,3

Totaal 0,0 20,2
 
In de geactiveerde kosten in verband met werk voor derden  
zijn ultimo 2011 geen kosten met betrekking tot financiële  
lease-installaties opgenomen (ultimo 2010: € 17,9 miljoen).

2.2 Vorderingen

2011 2010
Debiteuren 22,4 22,0
Vorderingen op deelnemingen 5,3 4,8
Vorderingen op participanten 6,8 7,4
Overige vorderingen 14,7 13,0
Overlopende activa 1,2 2,0

Totaal 50,4 49,2

Onder de overlopende activa is een post opgenomen van  
€ 1,0 miljoen met een looptijd langer dan één jaar (ultimo 2010: 
€ 1,1 miljoen). Alle overige vorderingen hebben een resterende 
looptijd korter dan één jaar. De reële waarde van de vorderingen 
benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende 
karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen 
voor oninbaarheid zijn gevormd.

In de post debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid 
opgenomen. De voorziening kan als volgt worden verbijzonderd:

2011 2010
Huishoudelijke en kleinzakelijke markt 2,6 2,8
Grootverbruikers en werken voor derden 1,6 0,7

Totaal 4,2 3,5

Delta N.V. verzorgt namens Evides de facturatie aan de 
huishoudelijke en kleinzakelijke markt respectievelijk woonachtig 
en gevestigd in Zeeland, Goeree-Overflakkee en op de Brabantse 
Wal. Het debiteurenrisico met betrekking tot leveringen aan 
kleinverbruikers is, voor zover deze facturatie door DELTA N.V. 
plaatsvindt, contractueel afgedekt via een incasso-overeenkomst. 
Per 31 december 2011 bedraagt deze vordering in totaal € 4,0 
miljoen (ultimo 2010: € 3,6 miljoen).

Voor de facturatie aan de kleinverbruikers in het overige deel van 
ons voorzieningsgebied in Zuid-Holland draagt Evides zelf het 
debiteurenrisico. De vordering op deze klantengroep bedraagt in 
totaal € 11,4 miljoen (ultimo 2010: € 11,0 miljoen). Hiervoor is 
een voorziening van € 2,6 miljoen getroffen (ultimo 2010:  
€ 2,8 miljoen).

2.3 Liquide middelen
De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt 
samengesteld:

2011 2010
Liquide middelen 4,9 5,0
Kasgeldleningen 0,0 - 35,5
Bankschulden - 161,2 - 67,2

Totaal - 156,3 - 97,7

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de 
vennootschap.

3 Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen worden in de toelichting  
op de vennootschappelijke balans uiteengezet.

4 Minderheidsbelang derden

Het verloop van het aandeel derden is als volgt:
 

2011 2010
Stand per 1 januari 6,0 6,2
Resultaat boekjaar 0,1 0,0
Dividend 0,0 - 0,2

Stand per 31 december 6,1 6,0

5 Voorzieningen

De balanspost voorzieningen is als volgt opgebouwd:
 

Ref. 2011 2010
Personeelsvoorzieningen 5.1 4,0 4,1
Overige voorzieningen 5.2 1,3 2,5

Totaal 5,3 6,6

Van de voorzieningen is € 2,4 miljoen (in 2010 € 3,4 miljoen) als 
langer dan één jaar aan te merken. Er zijn geen voorzieningen 
met een looptijd langer dan vijf jaar (in 2010 nihil).
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5.2 Overige voorzieningen
Het verloop van de overige voorzieningen in 2011 is als volgt:

Stand per
1 januari 

Toevoegingen Onttrekkingen Vrijval Stand per
31 december

Voorziening reststoffenzuiveringsproces 0,7 0,0 0,6 0,1 0,0
Voorziening verlieslatende contracten 1,3 0,0 0,4 0,0 0,9
Overige voorzieningen 0,5 0,0 0,1 0,0 0,4

Totaal 2,5 0,0 1,1 0,1 1,3

Voor de contante waarbepaling van de overige voorzieningen is een disconteringsvoet van 4,7% gehanteerd (in 2010: 4,4%). 

5.1 Personeelsvoorzieningen
Verloopoverzicht van de personeelsvoorzieningen in 2011:

Stand per
1 januari 

Toevoegingen Onttrekkingen Vrijval Stand per
31 december

Voorziening aanspraken wachtgeld 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2
Voorziening afvloeiingskosten 1,9 0,5 0,8 0,0 1,6
Voorziening jubilea-uitkeringen 1,4 0,2 0,1 0,0 1,5
Voorziening gratificaties 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
Voorziening langdurig zieken 0,3 0,1 0,0 0,0 0,4

Totaal 4,1 0,9 1,0 0,0 4,0

Voor de contante waarbepaling van de personeelsvoorzieningen 
is een disconteringsvoet van 4,0% gehanteerd (in 2010: 4,0%). 
De omvang van de oprenting is € 0,2 miljoen (in 2010: € 0,2 
miljoen).

Voorziening aanspraken wachtgeld
Deze voorziening betreft de verplichtingen van Evides uit hoofde 
van het eigen risicodragerschap inzake WW-uitkeringen.

Voorziening afvloeiingskosten
Deze voorziening betreft toekomstige uitgaven inzake personeel 
als gevolg van geïnitieerde reorganisaties en afvloeiingen.

Voorziening jubilea-uitkering en gratificaties
Deze voorziening heeft betrekking op te betalen jubilea-
uitkeringen en gratificaties. Bij de berekening is rekening 
gehouden met ‘blijfkansen’.

Voorziening langdurig zieken
Deze voorziening heeft betrekking op de plicht tot salaris -
doorbetaling die Evides heeft ten aanzien van haar langdurig 
zieken.

Voorziening reststoffenzuiveringsproces
Deze voorziening had betrekking op de geschatte kosten 
voor afvoer en verwerking van het uit het zuiveringsproces 
voortkomend slib op de productielocatie Berenplaat. 

Voorziening verlieslatende contracten
Deze voorziening is getroffen in verband met de overname 
van Brielse Meer water B.V., waardoor verwachte verliezen 
op contracten, met een verkoopprijs lager dan de kostprijs, 
voor de gehele looptijd van het contract worden voorzien. 
Deze voorziening wordt getroffen bij het ontstaan van een 
verlieslatend contract en de voorziening valt naar rato van 
de looptijd vrij.

Overige voorzieningen
Deze voorziening is onder andere gericht op een afnemer die 
momenteel minder afneemt dan contractueel overeengekomen, 
maar het recht heeft om op later tijdstip de achterstand in te 
lopen. Deze inloop wordt deels uit de voorziening onttrokken. 
Daarnaast valt hieronder een voorziening voor het verwijderen 
van kalkslib bij N.V. WBB.  
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6 Langlopende schulden

De samenstelling van de langlopende schulden, exclusief 
kortlopend deel is als volgt:

Rente % Schuld per
31-12-2011

Schuld per
31-12-2010

1 - <  2 0,0 15,0
2 - <  3 26,2 37,6 
3 - <  4 150,8 129,7
4 - <  5 101,4 148,8
5 - <  6 90,0 90,0
6 - <  7 0,0 0,3

Totaal 368,4 421,4

De gepresenteerde schulden zijn inclusief roll over leningen  
met variabele rentepercentages per maand, kwartaal en halfjaar.

In het verslagjaar is geen nieuw lang vreemd vermogen 
aangetrokken (in 2010: € 10,0 miljoen).

De aflossingsverplichtingen verschuldigd binnen één jaar 
bedragen € 53,0 miljoen en zijn opgenomen onder de kort-
lopende schulden (in 2010: € 80,0 miljoen). De schulden met 
een resterende looptijd langer dan vijf jaar bedragen € 37,0 
miljoen (in 2010: € 97,5 miljoen).

Voor bovenstaande leningen zijn geen zekerheden gesteld. 
Over 2011 bedraagt het gemiddelde, over de langlopende 
leningen verschuldigde rentepercentage 4,0% (in 2010: 3,9%).

7 Kortlopende schulden

Deze post is als volgt te specificeren:

2011 2010
Belastingen en premies
Sociale verzekeringen 5,9 5,2
Crediteuren 7,6 4,6
Schulden aan deelnemingen 1,1 0,0
Schulden aan participanten 1,7 6,1
Kasgeldleningen 0,0 35,5
Banken 161,2 67,2
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar 53,0 80,0
Overige schulden 9,5 12,9
Te betalen rente 3,5 3,7
Overige overlopende passiva 21,2 21,2

Totaal 264,7 236,4

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van 
korter dan één jaar.

Niet uit balans blijkende verplichtingen

Eind 2011 zijn er nog voor € 19,5 miljoen (vorig jaar € 13,6 
miljoen) aan lopende inkoopverplichtingen (bestellingen) 
aangegaan. 

Met N.V. WBB is een overeenkomst tot 2039 van toepassing  
voor afname van voorgezuiverd water. 

De aandelen van Delfluent B.V. zijn verpand als onderdeel van 
de financiering van haar activiteiten. Daarnaast staat Evides 
garant voor de operationele activiteiten die Delfluent Services 
B.V. als onderaannemer van Delfluent B.V. uitvoert. De maximale 
aansprakelijkheid voor Evides jegens Delfluent B.V. bedraagt 
maximaal € 4 miljoen per kalenderjaar en € 10 miljoen bij  
een voortijdige beëindiging van de overeenkomst tussen  
Delfluent B.V. en Delfluent Services B.V.

Met DELTA N.V. bestaan dienstverleningsovereenkomsten met 
een resterende looptijd van één en vier jaar. 

Er is in 2009 milieuschade ontstaan bij een afvalwaterzuiverings-
installatie van Evides. De omvang van de daaraan verbonden 
kosten is nog onduidelijk en zal naar verwachting worden 
verhaald bij de veroorzaker van deze schade.

Er bestaan huurverplichtingen ter zake van huisvesting en 
leaseverplichtingen ten aanzien van lease-auto’s. De opbouw van 
deze verplichtingen is als volgt:
 
 2011

Tot 1 jaar 1,7
Tussen 1 en 5 jaar 2,8
Langer dan 5 jaar 0,1

Totaal 4,6

Ultimo 2011 zijn geen bankgaranties verstrekt (ultimo 2010:  
€ 3,0 miljoen). 

Tot slot heeft Evides Industriewater B.V. zich samen met 
Waterbedrijf Groningen N.V. naar rato van hun belang garant 
gesteld voor de financiële gevolgen bij het eventueel door North 
Water B.V. niet nakomen van haar verplichtingen jegens één van 
haar opdrachtgevers. Het contract met deze opdrachtgever loopt 
tot en met 2015 met de mogelijkheid tot verlenging met 3 jaar. 
De maximale aansprakelijkheid voor Evides Industriewater B.V. 
bedraagt € 5 miljoen per gebeurtenis en € 10 miljoen per jaar.
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Financiële risico’s
 
Evides is als onderneming onderhevig aan diverse financiële 
risico’s. Wij noemen in dit kader:
• debiteurenrisico’s;
• renterisico’s;
• prijsrisico’s.

Het debiteurenrisico met betrekking tot leveringen aan 
kleinverbruikers is, voor zover deze facturatie door DELTA N.V. 
plaatsvindt, contractueel afgedekt via een incasso-overeenkomst. 
Per 31 december 2011 bedraagt deze vordering in totaal € 4,0 
miljoen (ultimo 2010: € 3,6 miljoen).  
Voor de klanten die Evides zelf factureert, draagt Evides het 
debiteurenrisico. De vorderingen op deze klanten bedragen in 
totaal € 11,4 miljoen (ultimo 2010: € 11,0 miljoen). Hiervoor is 
een voorziening van € 2,6 miljoen getroffen (ultimo 2010: € 2,8 
miljoen).
Het renterisico wordt bepaald door de mate waarin fluctuaties 
in de lange of korte rente effect hebben op het resultaat. Evides 
financiert haar vaste activa met eigen vermogen, voorzieningen 
alsmede lang- en kortlopende schulden, de kortlopende schulden 
deels tegen een variabele rente. De vlottende activa wordt 
gefinancierd met kortlopende schulden, waaronder bankkrediet 
met een variabele rente. Om renterisico’s te beperken, wordt 
in beperkte mate gebruikgemaakt van derivaten (afgeleide 
financiële instrumenten). Dit is conform het treasurybeleid van 
Evides waarbij derivaten alleen mogen worden aangewend voor 
het afdekken van financiële risico’s. Voor kortrentende leningen 
met een boekwaarde van € 232,2 miljoen per 31 december 2011 
(vorig jaar € 196,6 miljoen) zijn renteswaps afgesloten om de 
variabele rente om te zetten in een vaste rente gedurende de 
looptijd van de leningen. Deze derivaten zijn gewaardeerd tegen 
kostprijs, zijnde nihil. De reële waarde van de derivaten bedraagt 
per 31 december 2011 € 10,8 miljoen negatief (vorig jaar  
€ 9,8 miljoen negatief). Uitgaande van de financieringspositie 
per ultimo 2011 schatten wij dat een stijging of daling van 
1%-punt in de eurogeldmarktrente een effect heeft op het 
financieringsresultaat van circa € 1,6 miljoen (vorig jaar  
€ 1,8 miljoen). Het beleid is dat maximaal 40% van de 
financiering kortrentend is. 

Prijsrisico’s worden, indien mogelijk en economisch gerecht-
vaardigd, gemitigeerd. Voor de inkoop van onder andere energie
en chemicaliën hebben wij één- respectievelijk meerjarige 
contracten afgesloten waarbij de omvang van tussentijdse 
prijsstijgingen wordt beperkt.

Verbonden partijen

Als verbonden partijen (als bedoeld in RJ 330) zijn aan te 
merken:
1. Aandeelhouders (gemeenten en provincies vertegenwoordigd 

door B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides en DELTA N.V., dan 
wel natuurlijke personen die gemachtigd zijn de betreffende 
gemeenten en provincie te vertegenwoordigen in de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders);

2. Statutaire directie;
3. Delfluent B.V., Delfluent Services B.V., Vitens-Evides 

International B.V., Facturatie B.V., Aqualab Zuid B.V., North 
Water B.V. en Evilim Industriewater B.V.

Transacties met verbonden partijen zijn tegen marktconforme 
tarieven verwerkt.

De door DELTA N.V. geleverde diensten betreffen:
• levering van elektriciteit;
• aanleg, onderhoud en beheer van leidingen en aansluitingen  

in Zeeland en de Brabantse Wal;
• verzorging van de verbruikersadministratie, facturatie  

en incasso van de klanten woonachtig in Zeeland,  
Goeree-Overflakkee en op de Brabantse Wal.

Eind 2011 is door Evides Industriewater B.V. een water-
behandelingsinstallatie van DELTA N.V. gekocht. Tot en met 
31 december 2011 werd deze installatie gehuurd door Evides 
Industriewater B.V. De koopsom is gebaseerd op de contante 
waarde van de toekomstige huurverplichtingen.

Evides levert aan Delfluent Services B.V. en Delfluent B.V. 
ondersteunende diensten en detacheert personeel. Aan Vitens-
Evides International B.V. detacheert Evides eveneens personeel.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en  

verliesrekening
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(in € miljoenen)

8 Omzet

De opbouw van de omzet is als volgt:

2011 2010
Drinkwater 196,8 193,4
Industriewater 69,4 67,9

Omzet water 266,2 261,3
Overige omzet 43,3 33,4

Totaal 309,5 294,7

De toename van de overige omzet is het gevolg van de realisatie 
van de bouw van meerdere financiële lease-installaties. Hierdoor 
moet het resultaat op de bouw van deze activa ineens in 2011 
worden genomen. De contante waarde van de te ontvangen 
leasebetalingen bedraagt € 31,0 miljoen (voorgaand jaar: nihil). 
Dit bedrag is verantwoord onder de post “Overige omzet”. 
De kostprijs van deze activa ter waarde van € 20,5 miljoen 
(voorgaand jaar: nihil) is terug te vinden onder de inkoopwaarde 
omzet.

De omzet is als volgt geografisch verdeeld:

2011 2010
Nederland 270,6 288,3
Overige EU-landen 38,9 6,4

Totaal 309,5 294,7

In 2011 bevat de omzet gerealiseerd in de overige EU-landen de 
omzetwaarde die is gerealiseerd met de hiervoor genoemde bouw 
van financiële lease-installaties ter waarde van in totaal € 31,0 
miljoen (voorgaand jaar: nihil).

9 Inkoopwaarde omzet 
 
De kostprijs overige omzet bevat de kostprijs van meerdere in 
2011 opgeleverde financiële lease-installaties. De waarde van  
de installaties bedraagt € 20,5 miljoen (voorgaand jaar: nihil).

10 Bedrijfskosten

10.1 Personeelskosten
De personeelssterkte (omgerekend naar voltijdbanen) ultimo 
2011 is 583,6 (voorgaand jaar: 592,0). Het gemiddelde aantal 
personeelsleden in 2011 bedraagt 588,6 (voorgaand jaar: 567,7). 
Hiervan zijn gemiddeld 10,6 medewerkers werkzaam in het 
buitenland (voorgaand jaar: 9,5).

 
De specificatie van de personeelskosten is als volgt:

2011 2010
Salarissen 34,7 32,8
Sociale lasten 3,1 3,1
Pensioenpremies 4,2 4,0
Overige personeelskosten 3,7 3,5
Dotaties/vrijval 
personeelsvoorziening

0,9 0,2

Tijdelijk personeel 5,0 4,4

Subtotaal 51,6 48,0
Geactiveerde uren eigen personeel - 9,0 - 10,6

Totaal 42,6 37,4

De bij ‘geactiveerde uren eigen personeel’ genoemde bedragen 
betreffen de loonkosten samenhangend met de inzet van eigen 
personeel op investeringsactiviteiten en werken in opdracht van 
derden.

In de personeelskosten is een bedrag van € 140.000 (voorgaand 
jaar € 137.000) opgenomen voor bezoldiging van commissarissen.

Met ingang van 2011 is de bezoldiging van de statutaire directie 
in lijn gebracht met de norm uit het wetsvoorstel normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT). Omdat te voorzien was dat bij voortzetting van het 
bestaande beleid inclusief een variabele beloning de totale 
beloning in enig jaar boven de norm zou kunnen liggen, is reeds 
in 2010 het variabele beloningsdeel afgebouwd en geïntegreerd 
in het vaste salaris. In dat kader is de bonus over 2010 destijds 
ook reeds in datzelfde jaar uitbetaald. Omdat in dat jaar ook de 
nog uitstaande bonus over 2009 is uitgekeerd, bedroeg de 
beloning over 2010 in totaal € 246.000.
In 2011 is bezoldiging van de statutaire directie, inclusief 
pensioenen en sociale lasten € 231.000 (zonder sociale lasten 
€ 225.398). Dit is, éénmalig, € 1.732 boven de WNT-norm 
vanwege de in 2011 nog af te dragen (extra) pensioenpremie 
over de in 2010 uitbetaalde bonus.
Effectief is dus – in overleg met de directie – het salaris-
perspectief met ingang van 2011 afgetopt op het niveau van 
de WNT-norm.

10.2 Overige bedrijfskosten
In de overige bedrijfskosten zijn voor een bedrag van  
€ 0,2 miljoen (vorig jaar € 0,3 miljoen) aan honoraria ten 
behoeve van PricewaterhouseCoopers (PwC) opgenomen in  
de context van artikel 2:382a BW.



10.3  Afschrijvingen

2011 2010
Immateriële vaste activa 0,4 0,4
Materiële vaste activa 64,9 64,1
Boekresultaat verkoop activa - 0,1 0,1

Totaal 65,2 64,6

De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de afschrijvings-
percentages, zoals die in de toelichting op de immateriële en 
materiële vaste activa zijn uiteengezet. 

11 Financiële baten en lasten

2011 2010
Rentelasten en -baten
Rente langlopende leningen - 18,9 - 20,5
Overige rentelasten - 1,8 - 0,9
Rentebaten 8,3 6,0

Totaal - 12,4 - 15,4

12 Belastingen

De vennootschap en haar groepsmaatschappijen zijn, 
behoudens de in Duitsland gevestigde onderneming Evides 
Stade Wasserbetrieb GmbH en de in België gevestigde Evides 
Antwerpen Water BVBA, vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 
De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
bedraagt € 0,5 miljoen (vorig jaar € 0,4 miljoen).

De honoraria kunnen als volgt worden verbijzonderd:

(x € 1.000) PwC Accountants Overig PwC netwerk Totaal PwC netwerk

2011
Onderzoek van de jaarrekening 105 0 105
Andere controleopdrachten 16 0 16
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 27 27
Andere niet-controlediensten 0 81 81

Totaal 121 108 229

2010
Onderzoek van de jaarrekening 103 0 103
Andere controleopdrachten 17 0 17
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 135 135
Andere niet-controlediensten 0 17 17

Totaal 120 152 272
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(in € miljoenen) Ref. 31 december 2011 31 december 2010

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 1 713,0 739,8
Financiële vaste activa           2 298,6 219,3

Totaal vaste activa 1.011,6 959,1

Vlottende activa
Vorderingen 3 99,7 104,5

Totaal vlottende activa 99,7 104,5

Totaal activa 1.111,3 1.063,6

PASSIVA
Eigen vermogen 4
Aandelenkapitaal 0,2 0,2
Agio reserve 83,9 83,9
Algemene reserve 285,4 278,5
Wettelijke reserve 7,8 7,8
Onverdeeld resultaat 70,5 48,7

Totaal eigen vermogen 447,8 419,1

Voorzieningen 5 4,0 4,1
Langlopende schulden 6 359,0 410,1
Kortlopende schulden         7 300,5 230,3

Totaal passiva  1.111,3 1.063,6

Vennootschappelijke balans per 31 december 2011
(voor winstverdeling)
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Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 
over 2011

(in € miljoenen)
Ref. 2011 2010

Resultaat deelnemingen na belasting 8 70,5 48,9
Overige resultaten 0,0 - 0,2

Resultaat na belasting 70,5 48,7

Grondslagen van vennootschappelijke waardering en resultaatbepaling
De waarderingsgrondslagen voor de balans en de grondslagen van de resultaatbepaling zijn gelijk aan die zoals toegelicht bij de 
geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.
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Toelichting op de vennootschappelijke balans
(in € miljoenen)

De vennootschappelijke jaarrekening van Evides N.V. is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Uitsluitend de specifieke 
posten inzake de vennootschappelijke balans worden hier toegelicht.

1 Materiële vaste activa

Overzicht opbouw en verloop van de boekwaarde in 2011
 

Terreinen,
gebouwen,enz

Leidingnet Installaties Overige vaste

bedrijfsmiddelen

Werken in

uitvoer

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 115,2 502,6 86,9 11,9 23,2 739,8
Investeringen 3,9 33,5 5,5 6,0 - 20,5 28,4
Afschrijvingen - 6,3 - 29,6  - 14,1 - 5,2 0,0 - 55,2

Boekwaarde per 31 december 112,8 506,5 78,3 12,7 2,7 713,0
Cumulatieve afschrijvingen 126,0 529,2 183,6 57,1 0,0 895,9

Aanschafwaarde per 31 december 238,8 1.035,7 261,9 69,8 2,7 1.608,9

De materiële vaste activa hebben betrekking op de drinkwatervoorzieningen. De afschrijvingen worden integraal doorbelast aan 
Evides Drinkwater B.V.

2 Financiële vaste activa

Het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa gedurende 2011 is als volgt:

Deelnemingen Effecten Overige
vorderingen

Totaal

Stand per 1 januari 2011 217,8 1,5 0,0 219,3
Investeringen 0,0 0,1 48,0 48,1
Resultaat deelnemingen* 70,5 0,0 0,0 70,5
Dividend - 39,3 0,0 0,0 - 39,3

Stand per 31 december 2011 249,0 1,6 48,0 298,6

* op basis van concept jaarrekening 2011

De vennootschap houdt de volgende aandelen in andere vennootschappen, die zijn 
gewaardeerd op basis van de vermogensmutatiemethode.

Vennootschap Vestigingsplaats Deelnemingspercentage
Evides Drinkwater B.V. Rotterdam 100,0%
Evides Industriewater B.V. Rotterdam 100,0%
Facturatie B.V. Utrecht   50,0%

Onder de overige vorderingen zijn de in 2011 aan N.V. WBB verstrekte leningen ter  
grootte van in totaal € 48,0 miljoen verantwoord. De leningen hebben een looptijd 
van 2 tot 5 jaar en een gemiddelde rentevoet van 2,7%.
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3 Vorderingen

Deze post is als volgt te specificeren:

2011 2010
Vorderingen op groepsmaatschappijen 64,9 77,1
Vorderingen op deelnemingen 0,0 0,3
Vorderingen op participanten 5,6 4,2
Debiteuren en overige vorderingen 29,2 22,9

Totaal 99,7 104,5

Onder de debiteuren en overige vorderingen is een post opgenomen van € 0,6 miljoen met een looptijd langer dan één jaar 
(ultimo 2010: € 1,1 miljoen). Alle overige vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar. De reële waarde van de 
vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor 
oninbaarheid zijn gevormd.

4 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen ziet er als volgt uit:

Geplaatst
kapitaal 

Agio Algemene
reserve

Wettelijke
reserve

Onverdeeld
resultaat

Totaal

Stand per 1 januari 2011 0,2 83,9 278,5 7,8 48,7 419,1
Mutaties
Winstbestemming 0,0 0,0 48,7 0,0 - 48,7 0,0
Onttrekking wettelijke reserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dividenduitkering 0,0 0,0 - 41,8 0,0 0,0 - 41,8
Resultaat boekjaar 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 70,5

Stand per 31 december 2011 0,2 83,9 285,4 7,8 70,5 447,8

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 0,25 miljoen 
en bestaat uit 5 miljoen aandelen met een nominale waarde van 
€ 0,05. Het geplaatst en gestort kapitaal is € 0,2 miljoen en is als 
volgt verdeeld over de aandeelhouders:

Aandeelhouders
B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides 0,1
DELTA N.V. 0,1

Totaal 0,2

De wettelijke reserve deelnemingen wordt aangehouden voor 
winsten uit deelnemingen waarvan Evides niet alleen de uitkering 
kan bewerkstelligen.
De mutaties in de wettelijke reserve in 2011 zijn als volgt te 
specificeren:

Bij: Resultaat minderheidsdeelnemingen 2011 0,8
Af: Uitgekeerd dividend in 2011 - 0,8

Totaal 0,0
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5 Voorzieningen
 
Verloopoverzicht van de voorzieningen in 2011:

Stand per
1 januari 

Toevoegingen Onttrekkingen Vrijval Stand per
31 december

Voorziening aanspraken wachtgeld 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2
Voorziening afvloeiingskosten 1,9 0,5 0,8 0,0 1,6
Voorziening jubilea-uitkeringen 1,4 0,2 0,1 0,0 1,5
Voorziening gratificaties 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
Voorziening langdurig zieken 0,3 0,1 0,0 0,0 0,4

Totaal 4,1 0,9 1,0 0,0 4,0
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Van de voorzieningen is € 1,6 miljoen (in 2010: € 2,4 miljoen)  
als langer dan één jaar aan te merken. Het bedrag met een 
looptijd langer dan vijf jaar is nihil (in 2010: nihil).

Voor de contante waarbepaling van de personeelsvoorzieningen 
is een disconteringsvoet van 4,0% gehanteerd (in 2010: 4,0%).  
De omvang van de oprenting is € 0,2 miljoen (in 2010:  
€ 0,2 miljoen).

6 Langlopende schulden

De samenstelling van de langlopende schulden, exclusief 
kortlopend deel is als volgt:

Rente % Schuld per
31-12-2011

Schuld per
31-12-2010

1 - <  2 0 15,0
2 - <  3 26,2 37,6 
3 - <  4 141,8 120,2
4 - <  5 101,0 147,0
5 - <  6 90,0 90,0
6 - <  7 0,0 0,3

Totaal 359,0 410,1

De gepresenteerde schulden zijn inclusief roll over leningen met 
variabele rentepercentages per maand, kwartaal en halfjaar.

In het verslagjaar is geen nieuw lang vreemd vermogen 
aangetrokken (in 2010: nihil).

De aflossingsverplichtingen verschuldigd binnen één jaar 
bedragen € 51,1 miljoen en zijn opgenomen onder de 
kortlopende schulden (in 2010: € 77,4 miljoen). De schulden  
met een resterende looptijd langer dan vijf jaar bedragen  
€ 30,0 miljoen (in 2010: € 90,0 miljoen).

Voor bovenstaande leningen zijn geen zekerheden gesteld. Over 
2011 bedraagt het gemiddelde, over de langlopende leningen 
verschuldigde rentepercentage 4,0% (in 2010: 3,9%).

7 Kortlopende schulden

De samenstelling van de kortlopende schulden is als volgt:

2011 2010
Schulden aan groepsmaatschappijen 59,5 56,7
Schulden aan deelnemingen 1,1 0,0
Schulden aan participanten 1,7 6,1
Overige externe schulden 238,2 167,5

Totaal 300,5 230,3

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van 
korter dan één jaar.
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Niet uit balans blijkende verplichtingen

Met N.V. WBB is een overeenkomst tot 2039 van toepassing 
voor afname van voorgezuiverd water. Met DELTA N.V. bestaan 
dienstverleningsovereenkomsten met een resterende looptijd van 
respectievelijk één en vier jaar. 

Er bestaan huurverplichtingen ter zake van huisvesting en 
leaseverplichtingen ten aanzien van lease-auto’s. De opbouw  
van deze verplichtingen is als volgt:
 
 2011

Tot 1 jaar 1,7
Tussen 1 en 5 jaar 2,8
Langer dan 5 jaar 0,1

Totaal 4,6

Ultimo 2011 zijn geen bankgaranties verstrekt (ultimo 2010:  
€ 3,0 miljoen). 

De vennootschap heeft zich uit hoofde van Boek 2, titel 9 Burgerlijk 
Wetboek artikel 403, hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor uit 
de rechtshandelingen van haar groepsmaatschappijen, Evides 
Drinkwater B.V., Evides Industriewater B.V., Evides Afvalwater B.V., 
Evides Terneuzen Water B.V. en Brielse Meer water B.V., vloeiende 
schulden. Er is een BTW fiscale eenheid met Evides N.V., Evides 
Drinkwater B.V., Evides Industriewater B.V., Evides Afvalwater B.V., 
Evides Terneuzen Water B.V., Brielse Meer water B.V. en Evident 
Industriewater B.V. Op grond hiervan is Evides N.V. aansprakelijk 
voor de belastingschulden van de fiscale eenheid.
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8 Resultaat deelnemingen

Hieronder is het aandeel in de resultaten van op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen opgenomen. 

Toelichting op de vennootschappelijke winst- en 
verliesrekening

(in € miljoenen) 2011 2010
Evides Drinkwater B.V. 39,6 27,4
Evides Industriewater B.V. 30,9 21,5

Totaal 70,5 48,9

Rotterdam, 5 maart 2012

Statutaire Directie,
Ir P. Vermaat MBA

De Raad van Commissarissen,
mr. G.H.N.L. van Woerkom, voorzitter
R.P. Binnendijk, lid
ir. J. Haijkens, lid
mr. S.J. Heijning, lid
J.P. de Kreij CMA RA, vice-voorzitter
M.W. Lubbi, lid
drs. F. Verhagen RA, vice-voorzitter

Evides N.V.
Schaardijk 150
3063 NH Rotterdam
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Overige gegevens
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Statutaire bepalingen
 
(artikel 28 lid 1 van de Statuten)

De Directie stelt voor welk gedeelte van de in het boekjaar 
behaalde winst zal worden gereserveerd. Na voorafgaand advies 
van de Raad van Commissarissen besluit vervolgens de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders welk gedeelte van de winst zal 
worden gereserveerd. De daarna overblijvende winst staat ter 
beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

Winstbestemming
(in € miljoenen)

De winst over het boekjaar 2011 bedraagt: 70,5
Voorgesteld wordt het voordelig saldo  
als volgt te bestemmen:
- Versterking van het eigen vermogen  
  door middel van toevoeging aan de algemene reserve

12,0

- Winst ter beschikking van de aandeelhouders 58,5

70,5

Financiering dividend:
Winst over boekjaar 70,5
Ten gunste van de algemene reserve 12,0
Totaal uit te keren dividend 58,5
Reeds als interim dividend uitgekeerd 25,8
Nog uit te keren slotdividend 32,7

Winstbestemming
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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant

Aan: de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van Evides N.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2011 
van Evides N.V. te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening 
bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 
31 december 2011 en de geconsolideerde en enkelvoudige 
winst-en-verliesrekening over 2011 en de toelichting, waarin 
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie 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 
verslag van de directie, beide in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 
De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als de directie 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 werkzaam-
heden 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 jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 

die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen 
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 de directie 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 de samenstelling van het vermogen van Evides
N.V. per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 
geldende Burgerlijk Wetboek (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 verslag van de directie, 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 verslag van de directie, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist
in artikel 2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 5 maart 2012

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
drs. V.W.J. Kooistra-Voorwald RA

Controleverklaring
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Bijlagen
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Kengetallen Evides N.V.

 Eenheid 2011 2010 2009 2008

Financieel

1 . Liquiditeitsratio % 21,8 32,7 32,9 36,7

2. Solvabiliteitsratio % 41,0 38,5 37,9 38,1

3. Gemiddelde krediettermijn debiteuren dagen 27,4 27,1 28,2 33,8

4. Nettowerkkapitaal € miljoen - 207,1  - 159,6 - 104,7 - 103,2

5. Rentabiliteit totaal vermogen % 7,6 6,0 5,9 7,9

6. Cashflow € miljoen 135,7 113,3 106,6 114,6

7. Cashflowratio % 20,6 17,0 16,1 18,2

8. Interne financieringsratio x 1 0,7 0,6 1,1 0,9

9. Inkoop drinkwater miljoen m3 8,7 8,3 6,6 6,5

10. Afzet drinkwater miljoen m3 156,2 160,7 158,7 158,2

11. Afzet industriewater miljoen m3 92,7 81,2 78,5 80,6

12. Behandeling afvalwater (excl. Delfluent) v.e.*x 1.000 65,1 63,0 52,6 74,3

13. Omzet € miljoen 309,5 294,7 307,7 299,8

Bedrijfsmiddelen

14. Aantal verbruikersadressen x 1 1.019.684 1.007.449 1.003.053 992.138

15. Aantal watermeters x 1 965.803 960.157 950.029 933.440

16. Lengte transport- en distributieleidingen km 13.013 12.969 12.906 12.844

17. Lengte demileidingen km 67 52 52 50

18. Lengte bron-/ruw-/industriewaterleidingen km 844 833 829 810

19. Aantal storingen x 1 9.599 10.940 11.124 10.690

20. Klachten over waterkwaliteit x 1 146 144 198 190

Personeel

21. Aantal personeelsleden (ultimo jaar) x 1 fte 583,6 592,0 552,2 562,7

22. Gemiddelde loonkosten per personeelslid x € 1.000 71,4 70,3 67,4 64,5

23. Ziekteverzuim % 3,2 4,2 3,7 3,4

* vervuilingseenheden

Toelichting kengetallen

1. Liquiditeitsratio     = (vlottende activa : vlottende passiva) x 100%
2. Solvabiliteitsratio    = (eigen vermogen : totaal vermogen) x 100%
3. Gemiddelde krediettermijn debiteuren = (debiteuren : omzet) x 365 dagen
4. Nettowerkkapitaal   = vlottende activa - vlottende passiva
5. Rentabiliteit totaal vermogen  = (winst + interest) : totale vermogen x 100%
6. Cashflow    = winst + afschrijvingen
7. Cashflowratio    = (cashflow : vreemd vermogen) x 100%
8. Interne financieringsratio   = investeringen : cashflow



Organisatiestructuur

Bestuursondersteuning
Rob Kreutz

Juridische Zaken

Communicatie 

Finance en Control
Peter Fransman

Concern Control

Klant Contact  
Centrum

Regieteam
Klantprocessen

ICT

Inkoop & Facilitair
Beheer

Human Resources
Brigitte van den Eijnden

HR-Adviseurs

Salarisadministratie

HR-Specialisten Strategie

KAM

OR-ondersteuning

Productie Drinkwater
Robbert Wever

Technologie en  
Bronnen

Projects & Operation 
Support

Productieregio’s
Drinkwater

Unit  
Project management

Infra
Evert ter Keurst

Procesverbetering

Stafbureau Infra

Metering

Nieuwbouw

Operatie en Beheer

Demand Management 

Controle Drinkwater
Installaties

Industriewater
Markus Flick

Finance en Contracts

Business Development  
& deelnemingen

Sales en Marketing

Process &  
Technology

Operations

Directie
Peter Vermaat

Productieregio 
Stade (Duitsland)

Documentair 
Beheer

Productieregio 
Rijnmond

Productieregio 
Schiphol

Productieregio
Zeeland Midden

Productieregio
Zeeland Zuid

Productieregio
Zeeland Zuidoost

Maintenance &
Technical Support

Controle Centrum
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Structuur deelnemingen 

Reststoffenunie

Waterleidingbedrijven B.V. 

(12,6%)

KWH Water B.V.

(13,3%)

Evides N.V.

B.V. Gemeen schappelijk 
bezit Evides (GBE)

50%

DELTA N.V.
50%

Evides Drinkwater B.V.
(100%)

Facturatie B.V.

(50%)

Evident Antwerpen 
Water BVBA

(100%)

Evides China Water 
Treatment Ltd

(100%)

Evides China Water 
Treatment Beijing  

Representative Office
(100%)

Evides (Beijing)  
Water Treatment  

Technical Services Co, ltd 
(100%)

Evides Terneuzen  
Water B.V. (100%)

Delfluent B.V.
(54,5%)

Evides Afvalwater B.V.
(100%)

North Water B.V.
(50%)

Evident  
Industriewater B.V.

(100%)

Evilim 
Industriewater B.V.

(50%)

Brielse Meer water  
B.V. (100%)

Delfluent Services B.V.
(50%)

Evides Stade  
Wasserbetrieb  
GmbH (100%)

N.V. Waterwinning-
bedrijf Brabantse 

Biesbosch
(60%)

Vitens-Evides  
International B.V.

(50%)

Aqualab Zuid B.V.
(50%)

Evides Industriewater B.V.
100% Evides N.V.
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Personalia 

Raad van Commissarissen
 

De heer mr. G.H.N.L. van Woerkom 
(1955), voorzitter

Nationaliteit: Nederlands
Beroep/hoofdfunctie: Directeur ANWB
Tijdstip eerste benoeming: 28 juni 2004
Lopende termijn van benoeming: tot 28 juni 2012

Nevenfuncties

• Vice-voorzitter Stichting Wetenschappelijk Onderzoek  
Verkeersveiligheid (SWOV)

• Board Member FIA Management Council and FIA World Council
• Vice-president Euroboard FIA
• Voorzitter Raad van Toezicht Hogere Hotelschool Den Haag
• Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW
• Lid Dagelijks Bestuur AWVN
• Penningmeester Nederland Schoon
• Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie 

Ymere

De heer R.P. Binnendijk (1957)

Nationaliteit: Nederlands
Beroep/hoofdfunctie: Directeur/eigenaar Zeffiro-advies
Tijdstip eerste benoeming: 28 juni 2004
Lopende termijn van benoeming: tot 28 juni 2012

Nevenfuncties

• Lid Stichting Rawi
• Lid Raad van Toezicht RIAGG-Noordwest
• Voorzitter stichting MARE
• Voorzitter bestuur Stichting Sorghdrager
• Secretaris International Huscie Foundation
• Bestuurslid Nico Adriaans Stichting

 

De heer J.P. de Kreij CMA, RA (1959)

Nationaliteit: Nederlands
Beroep/hoofdfunctie: Vice-voorzitter Raad
van Bestuur en CFO Koninklijke Vopak N.V.
Tijdstip eerste benoeming: 28 juni 2006
Lopende termijn van benoeming: tot 28 juni 2014

Nevenfuncties

• Lid Adviesraad Uitgevende Instellingen Euronext  
Amsterdam

• Lid Raad van Commissarissen CSM N.V.

Mevrouw M.W. Lubbi (1954)

Nationaliteit: Nederlands
Beroep/hoofdfunctie: zelfstandig adviseur
Tijdstip eerste benoeming: 30 september 2004
Lopende termijn van benoeming: tot 30 september 2012

Nevenfuncties

• Lid Raad van Commissarissen Waarborgfonds Sociale  
Woningbouw

• Lid bestuur Vereniging van Toezichthouders van  
Woningcorporaties (tot november 2011)

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Greenwish
• Voorzitter Bestuur Nederlands Migratie Instituut
• Voorzitter Internationale Stuurgroep UAFC
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De heer ir. J. Haijkens (1943)

Nationaliteit: Nederlands
Beroep/hoofdfunctie: geen
Tijdstip eerste benoeming: 30 september 2004
Lopende termijn van benoeming: tot 30 september 2012

Nevenfuncties

•Geen

De heer mr. S.J. Heijning (1952)

Nationaliteit: Nederlands
Beroep/hoofdfunctie: Gedeputeerde Provincie Zeeland
Tijdstip eerste benoeming: 1 juni 2011
Lopende termijn van benoeming: tot 1 juni 2015

Nevenfuncties

•Geen

De heer drs. F. Verhagen RA (1961)

Nationaliteit: Nederlands
Beroep/hoofdfunctie: CFO DELTA N.V.
Tijdstip eerste benoeming: 24 juni 2009
Lopende termijn van benoeming: tot 24 juni 2013

Nevenfuncties 

• Lid Raad van Commissarissen DELTA Netwerkbedrijf
• Lid Raad van Bestuur Indaver N.V.

Directie

De heer ir. P. Vermaat MBA (1965)

Nationaliteit: Nederlands
Beroep/ hoofdfunctie: Algemeen directeur Evides Waterbedrijf
Tijdstip benoeming: maart 2008

 
Nevenfuncties

• Lid Raad van Commissarissen KWH Water B.V.
• Lid Raad van Commissarissen Delfluent B.V.
• Bestuurslid Stichting Wateropleidingen
• Bestuurslid Water for Life
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