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€ 20.930.000,Oasen investeert
veel in materiële
vaste activa

8,6
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Het imago van
drinkwater is
de laatste jaren
gestegen

Jaarverslag

46.982.000 M3

52,5 KM

Het aantal verkochte
m3 in het Oasen
voorzieningsgebied

Het aantal kilometer
leidingen dat we
dit jaar hebben
vervangen

€ 70.638.000,Een warme zomer en aantrekkende economie
zorgden voor een hoger verbruik

0,01153 WKI
De kwaliteit van ons
drinkwater is ook dit
jaar weer verbeterd

Het aantal lekkages in
2017 op een netwerk van
4.161 km leidingen

245

332

Dit jaar waren er iets minder
storingen dan in 2016.
De klant merkt hier
overigens niets van

0,565 kWh/M3
De windenergie die we nodig
hadden voor het maken van één
kubieke meter water

8,2
Hoofdleiding lekkages: 230
Transportleidinglekkages: 15

Tevredenheid over
het contact met
Oasen is onveranderd
hoog gebleven
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KENGETALLEN
2017
Klant
Verkoop in eigen voorzieningsgebied (x 1.000 m³)
Aantal inwoners
Aantal aansluitingen
Gemiddeld verbruik per aansluiting in m3
Prijs per m3 inclusief belastingen (in €)
Prijs per m3 exclusief btw, belasting op
leidingwater en provinciale hefﬁngen (in €)
Leidingnet
Lengte hoofd- en transportleidingen in km
Meters hoofd- en transportleiding per aansluiting

2016

2015

2014

46.982
46.549 45.740 45.014
772.272 765.563 759.320 755.517
351.650 347.327 344.750 342.887
133,6
134,0
132,7
131,3
1,14
1,12
1,16
1,16
0,73
0,71
0,75
0,75

4.161
11,83

4.138
11,91

4.128
11,97

4.092
11,93

Balanscijfers (x € 1.000)
Aanschafwaarde materiële vaste activa
428.746 415.178 396.597 379.103
Boekwaarde materiële vaste activa
246.292 239.482 228.016 208.818
Boekwaarde in percentage van de aanschafwaarde
57,44
57,68
57,49
55,08
Boekwaarde per aansluiting x € 1
700
690
661
609
Eigen vermogen in percentage van het balanstotaal
38,9
38,9
39,6
41,2
Investeringen in materiële vaste activa
20.930
23.935 30.558 28.734
Resultaten (x € 1.000)
Wateropbrengsten
Rentepercentage langlopende leningen
Bedrijfsresultaat voor ﬁnancieringslasten
Resultaat
Rentelasten per m3 exclusief agio rente (in €)

70.638
3,0
10.490
6.583
0,08

68.330
3,1
6.863
3.043
0,08

65.896
3,3
7.733
3.971
0,08

65.908
3,5
7.667
4.052
0,08

Personeel
Gemiddeld aantal fte’s
Aantal aansluitingen per fte
Personeelskosten per fte
Verzuimpercentage

251,1
1.400
66.701
3,0

253,9
1.368
65.615
3,6

256,5
1.344
64.144
3,5

266,0
1.289
62.855
5,5

Luuk Wilschut verlengt een brandkraan
in Krimpen aan de Lek. We controleerden
ruim 1700 brandkranen in deze regio.
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Bestuursverslag

Oasen wil altijd onberispelijk drinkwater leveren aan haar klanten.
Om dat voor elkaar te krijgen werken we via het meerjarenplan ‘Beter is
Mogelijk’ aan het stelselmatig verder verbeteren van ons bedrijf en de
drinkwatervoorziening. We laten u graag in dit jaarverslag zien hoe we op weg
zijn om deze ambitie daadwerkelijk te verwezenlijken.
Voor het eerst zuiveren we op
innovatieve manier grootschalig
drinkwater met behulp van
membranen. Die belangrijke mijlpaal
om altijd onberispelijk drinkwater
te leveren, bereikten we door de
ingebruikname van de vernieuwde
zuivering Schuwacht in Krimpen
aan de Lek. De helft van al het
drinkwater op deze locatie wordt
nu op deze wijze gemaakt. Als we
een zuivering vernieuwen, maken
we meteen gebruik van de nieuwste
en beste technieken. Voor Oasen is
dat membraantechnologie, omdat
we hiermee meteen een oplossing
toepassen die we in de toekomst
nodig hebben als onze bronnen zouter
worden. Door de klimaatverandering
stijgt de zeespiegel en zal het zoute
zeewater steeds verder landinwaarts
de rivier opdringen. Door de
westelijk gelegen ligging van onze
oevergrondwaterwinningen krijgt
Oasen daar al in de komende decennia
mee te maken.
Afgelopen jaar was er veel publiciteit
over de stof GenX die door het
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Dordtse chemiebedrijf Chemours
wordt geloosd. Onze eigen zuivering
verwijdert een deel van deze stof,
maar niet alles. De stof vinden we
dan ook in lage concentraties terug
in onze winningen en uiteindelijk
ook in het drinkwater. De waardes
zijn dusdanig laag en beneden de
veilige richtwaarde dat er geen risico
is voor de volksgezondheid, zo blijkt
ook uit onderzoek van het RIVM. Het
onderwerp leeft bij onze klanten;
we kregen meer dan 400 vragen
binnen over de veiligheid van het
drinkwater. Ook in de media komt
het onderwerp regelmatig terug, we
leverden onze bijdrage aan tientallen
artikelen en nieuwsitems over het
onderwerp. Op onze website en social
media plaatsten we berichten erover
en publiceerden we gedetailleerde
meetresultaten. We dienden een
zienswijze in over de vergunning
en zijn een rechtszaak gestart, om
uiteindelijk Chemours zo ver te krijgen
dat ze de lozing verder afbouwt. Want
als de lozing nog tientallen jaren
doorgaat, dan zal de stof in de bodem
en onze oevergrondwaterbronnen
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De tappunten van Oasen zijn speciaal ingericht voor het vullen van bidons en
ﬂessen met kraanwater. Dat is goed voor het milieu én makkelijk voor bezoekers.
toenemen. Uiteindelijk kan dit
ertoe leiden dat we naar de grens
van de veilige richtwaarde komen,
waardoor we genoodzaakt zouden
zijn om in de toekomst versneld extra
zuiveringsstappen bij te bouwen. Dat
kost miljoenen en we vinden dat die
rekening niet bij onze klanten terecht
moet komen. Daarom ondersteunen
we de beweging van de overheid om
de vergunning van Chemours af te
bouwen. De eerste resultaten zijn er
al, de provincie Zuid-Holland heeft de
vergunning gedeeltelijk verlaagd en
Chemours verricht proeven om GenX
al voor de lozing voor een groot deel af
te vangen. De kennis die is opgedaan
over het vergunningsverleningsproces
gebruiken we om samen met de
overheid te komen tot betere
regelgeving voor industriële lozingen,
opdat situaties zoals deze tot het
verleden gaan behoren.
Onberispelijk drinkwater
Bij het zuiveren met membranen
blijft een reststroom water over.
Bij Schuwacht sloten we een
samenwerkingsverband met de
gemeenten Krimpen aan den
IJssel, Krimpenerwaard en het
hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard om deze
reststroom te verwerken. De klanten
in deze twee gemeenten behoorden
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tot de laatste groep klanten die nog
hard drinkwater uit de kraan kregen.
Door de nieuwe zuivering krijgen
zij voortaan zacht drinkwater uit
de kraan, wat een lang gekoesterde
wens van de klanten was. We hielden
een campagne samen met twee
hoogheemraadschappen om aandacht
te genereren voor het duurzame effect
van het zachte water. Er is namelijk
met zacht water onder andere minder
was- en schoonmaakmiddel nodig,
wat beter is voor het milieu. Bijna de
helft van de klanten in dit gebied is
hierdoor positiever gaan denken over
het drinkwater, we kregen van hen
een bovengemiddelde 8,8 voor de
kwaliteit van het drinkwater.
De ingebruikname van de vernieuwde
zuivering had nog wel wat voeten in
de aarde, het was een buitengewone
klus en voor het eerst dat we op
deze schaal met de nieuwe techniek
werkten. We zijn zorgvuldig te werk
gegaan met het inrichten en testen
van de nieuwe zuivering, waardoor het
enkele maanden extra kostte voor we
hem in gebruik konden nemen. Nu we
al deze uitdagingen hebben getackeld,
staat er een stabiel functionerend
zuiveringsconcept dat we straks op
meerdere locaties kunnen kopiëren.
Het is voor Oasen een essentiële stap
naar het onberispelijke drinkwater.
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Het managementteam van Oasen,
van links naar rechts:
Peter Mense,
Jeroen Schmaal,
Grietina Jans,
Walter van der Meer,
Dennis Hes en
Grietje van Zijl.
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8,2
Het verbeteren van
de klanttevredenheid
(direct klantcontact)

2017

52,5

2016

51,8

2015

46,8

2014

33,3

2013

46

2012

46,9

8,2

8,6

2017

2016

8,2

8,3

2016

2015

8,1

8,3

2015

2014

7,9

8,3

2014

2013

7,8

8,1

2013

2012

7,6

8,1

2012

8,6
Verbeteren
imago Oasen

245
237

Aantallekkages
lekkages in
Aantal
2017
in 2016

52,5 km
Aantal kilometer
kritische leidingen
gesaneerd
(TL: 4,5 km
HL: 48 km)

Verrassingsvrij
Bij distributie willen we verrassingsvrij
drinkwater leveren, die belofte zijn
we steeds meer aan het inlossen.
We zijn meerdere jaren bezig de eerste
generatie van ons leidingnet stelselmatig te
vervangen. Dat doen we met een gemiddelde
van ruim 50 kilometer per jaar waarbij we
het aantal lekkages gestaag zien dalen.
Vervanging is vele malen complexer dan een
nieuw leidingnet aanleggen, omdat je te
maken hebt met woningen, gebouwen en
diverse infrastructurele werken die zich boven
de te vervangen leidingen bevinden. Inmiddels
zijn we ook weer bezig een nieuwe generatie
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

2017

totaal 245
Hoofdleiding lekkages 230
Transportleiding lekkages 15
van het leidingnet aan te leggen, omdat er
in ons gebied veel aanvragen voor nieuwe
aansluitingen zijn nu de economische crisis
voorbij is. Oasen past innovatieve methoden
toe om overlast bij werkzaamheden tot een
minimum te beperken, dat doen we op een
breed vlak. Zoals ‘pipe-bursting’, een techniek
waarbij we de nieuwe leiding op de plek van
de bestaande leiding aanleggen, zonder dat
we eerst veel moeten graven. Of met de kopover-kop methode, waarbij we geen tijdelijke
noodleiding meer gebruiken, maar klanten
direct op de nieuw gelegde leiding aansluiten.
In een pilot testen we op een aantal plaatsen
een lekdetectiesysteem, dat het mogelijk

maakt om direct een geautomatiseerde
melding te krijgen bij een leidingbreuk.
Gebruikelijk is dat we als eerste van de klant
horen dat er ergens een lekkage is, of dat een
operator ziet dat er onverwacht veel water
vanuit een pompstation wordt geleverd. Dat
moet natuurlijk niet. Het eerste resultaat van
deze zogeheten ‘burst alert’ zagen we begin
2018. Een lekkage in Krimpen aan den IJssel
werd door het systeem direct opgemerkt en
was sneller dan onze eigen melding vanaf het
pompstation en ook sneller dan de melding
die we van onze klanten binnen kregen. We
gaan dit systeem dan ook verder inrichten en
op meer plaatsen inzetten. De technologische

ontwikkelingen bieden ons op dit gebied veel
voordelen. Door data over onze leidingen
en de omgeving stelselmatig te verzamelen
en te analyseren, bijvoorbeeld via machine
learning, stellen we onszelf in staat om steeds
beter lekkages te gaan voorspellen. Met enige
zekerheid kunnen we dan inschatten welke
leidingen vervangen moeten worden, voordat
er een lek in optreedt. Zo kunnen we veel
gerichter en dus efﬁciënter oudere generaties
leidingen gaan vervangen, daardoor zien
we ook het aantal lekkages dalen. De klant
proﬁteert daar twee keer van, het kost minder
geld en hij heeft minder last van lekkages.
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Het aantal openbare tappunten neemt toe. Zo openden we onder andere een nieuw
tappunt aan de Herculesstraat in Alphen aan den Rijn. Dit kwam tot stand dankzij
een samenwerking met de gemeente en Jongeren op Gezond Gewicht.
Goede service
We willen niet alleen dat de klant altijd
onberispelijk drinkwater uit de kraan krijgt,
we willen de klant ook goede service bieden.
Als een klant ons benadert met een vraag,
dan helpen we de klant zo snel en goed
mogelijk aan een antwoord waar hij ook
daadwerkelijks iets aan heeft. De menselijke
kant in het contact is daarom van groot
belang. We scoren qua klanttevredenheid
ruim boven de 8 en hebben de ambitie om
onze service verder te verbeteren in de
komende jaren, daar werken we met plezier
aan. Zo gingen alle medewerkers die met
klanten contact hebben aan de slag met een
trainer. De trainer luisterde op individuele
basis met de medewerker mee om samen te
horen hoe het gesprek verliep en op welke

manieren er verbeteringen mogelijk waren.
Toen we hiermee begonnen, vonden de
medewerkers het meeluisteren best spannend,
maar het werd als erg leerzaam ervaren en
de kwaliteit van het contact met de klant
wordt er beter door. Verder gaan we een nieuw
CRM systeem invoeren, waarmee we beter
kunnen registreren welke contactmomenten
er met de klant zijn geweest en ook tussen
de onderlinge afdelingen eenvoudiger dit
soort informatie kunnen uitwisselen. Nu
kunnen we in ongeveer 5% van de gevallen
klanten die bellen niet direct of niet goed
helpen, omdat het ons aan informatie
ontbreekt. Met het CRM systeem willen we
informatie over de klant bij elkaar brengen en
beschikbaar stellen. In eerste instantie aan de
klantenservice medewerker en volgend jaar
moet de klant het ook zelf kunnen raadplegen
via een online MIJNOASEN omgeving.

20,43
Ondermaatse
leveringsminuten (OLM)
gepland / ongepland
2017

2013
16,26
7,04

OLM gepland
OLM ongepland

2014
13,27
5,08

2015
13,29
3,21

2016
15,51
4,34

2017
16,23
4,20

* Ondermaatse leveringsminuten (OLM) staan voor het gemiddeld
aantal minuten dat een klant jaarlijks geen drinkwater geleverd
krijgt. OLM bestaat uit geplande minuten (werkzaamheden) en
ongeplande minuten (storingen).
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

Bij Oasen hebben we ook te maken
met klanten die moeite hebben om de
waterrekening te betalen. Een uiterste
middel daarbij is dat het drinkwater wordt
afgesloten. Dat voorkomen we graag, want
uiteindelijk heeft iedereen drinkwater nodig.
Het is ons gelukt om dit jaar het aantal
klanten dat we moesten afsluiten zo laag
mogelijk te houden. We zitten nu op de helft
van het aantal afsluitingen in vergelijking
met vijf jaar geleden. Dat lukt ons door veel
energie te steken in het in contact komen met
klanten die niet goed kunnen betalen. Het
betekent dat we in een heel vroeg stadium
bij ze aankloppen, om de achterstand niet
op te laten lopen. Ook trekken we veel
eerder aan de bel bij gemeentes en de
schuldhulpverlening. We bieden klanten
meer machtigingsmogelijkheden aan

voor de automatische afschrijving van de
drinkwaterrekening.
Er zijn nu vijf momenten in de maand
waaruit de klant kan kiezen, in plaats van
één mogelijkheid. Zo kunnen klanten het
betalingsmoment afstemmen op de eigen
ﬁnanciële situatie, zoals datum waarop het
inkomen wordt ontvangen.
Aantal afsluitingen van wanbetalers
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

461
420
410
455
459
290
250
212
226
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Tijdens de Amsterdam International Water Week ondertekende Oasen een overeenkomst
voor een langdurige samenwerking met het waterbedrijf in Sragen (Indonesië). In principe
tot 2030 werken Oasen en Tirto Negoro met elkaar samen om zo de kwaliteit van het
waterbedrijf in Indonesië te verbeteren.
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Waterkwaliteit 77
Lekkage aansluitleiding 76
Lawaai 95
Voorlichting 44
Strak gespannen leidingen 115
Watermeter niet bereikbaar 18
Watermeter defect 120
Lage druk
275
Hoofdkraan
Hoofd
defect *
defe
1634
16

Algemeen
en
391
91

Opbouw waterprijs
Levering water 0,735 | Waterbelasting 0,336 | BTW 6%

2017 incl btw € 1,14

* Inclusief provinciale hefﬁng
** Het vastrechttarief voor de
standaardmeter was daarnaast in
2017 € 75,68 en in 2016 € 75,26.

1 M3

Levering water 0,722 | Waterbelasting 0,335 | BTW 6%

2016 incl btw € 1,12

Website 729
x 1000 m3

Lekkagee
meteropstelling
elling
1208
Rekening **
1455

6237
Totaal aantal
klachten 2017

* Dit komt door de verspreiding van nieuwsbrieven onder klanten met het advies om
regelmatig de hoofdkraan te controleren.
** Dit betreft klachten over onder andere onduidelijkheden, foutieve gegevens op de factuur
en het afschaffen van kortingen. Dit aantal is gebaseerd op 336.420 verzonden facturen.

Bewust en kritisch met kosten
Als maatschappelijk bedrijf gaan we bewust
en kritisch om met onze kosten en rekenen
we een eerlijk en transparant tarief aan onze
klanten. Het is mooi dat we ons tarief niet
hoefden te laten stijgen voor 2018. We doen
aan kostenreductie en realiseren besparingen
in het kader van het Bestuursakkoord Water,
we werken slimmer en kopen efﬁciënter
in. Op die manier proberen we het tarief
de komende jaren niet teveel te laten
stijgen. Een gestage stijging is nodig om te
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

corrigeren voor de inﬂatie, maar ook omdat
we moeten investeren in de vervanging
van het leidingnet en het produceren van
onberispelijk drinkwater. We gebruiken daar
het liefst schone bronnen voor, daar waar
dat niet mogelijk is en waar de verzilting
van het water ook toeneemt zijn nieuwe
zuiveringstechnieken nodig.
Vanuit de Drinkwaterwet moet Oasen voldoen
aan de nieuwe versie van de ISO 9001 norm.
Dat is gelukt door de inzet van alle afdelingen,

46.982
Verkoop in eigen
voorzieningsgebied
x 1000 m3

46.982

2017

46.549

2016

45.740

2015

45.014

2014

46.012

2013

45.411

2012

want deze vernieuwde norm bracht nogal wat
wijzigingen met zich mee. Zoals het uitvoeren
van een contextanalyse waarbij er een
stakeholderanalyse en een risicoanalyse wordt
gemaakt van de omgeving om te achterhalen
wat de benodigde maatregelen zijn. Onze
bedrijfsvoering wordt steeds beter waardoor
er minder vaak een storing of een crisissituatie
ontstaat. Tegelijk wordt het maatschappelijk
gezien steeds belangrijker om samen te
werken met andere crisispartners. Daarom
zijn we bezig om steeds meer te oefenen en te

trainen met ﬁctieve crisissituaties. Afgelopen
jaar kwam ons beleidsteam acht keer samen
voor zo’n situatie. De veiligheidsregio hielp
ons een aantal keren om de situaties zo echt
mogelijk te maken. Ook werd er met collegabedrijf Evides geoefend met het inzetten
nooddrinkwater waarbij gebruik werd
gemaakt van elkaars kennis en materialen.
Betrokken en vakkundig
We vinden het belangrijk dat onze
medewerkers vakbekwaam en deskundig zijn,
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2017

0,01153

332

332

2017

2016

0,01436

Storingen
productie**

393

2016

2015

0,0154

418

2015

2014

0,0186

0,01153

321

2014

2013

0,0134

Waterkwaliteitsindex
(WKI) *

329

2013

2012

0,0210

418

2012

*

Hoe dichter bij het cijfer 0,0 hoe beter de drinkwaterwaterkwaliteit.
Omdat we streven naar de beste kwaliteit drinkwater, proberen we de
waterkwaliteit voortdurend te verbeteren.

maar we willen ook graag dat ze met plezier
in een leuke organisatie werken waar ze zich
kunnen ontwikkelen.
Veel processen, ook klantprocessen, lopen over
afdelingsgrenzen heen. We constateerden dat
de verschillende afdelingen soms onvoldoende
samenwerken. Dat leidt er onder andere
toe dat we de klant soms niet goed kunnen
helpen. Dus startten we een cultuurtraject en
we stimuleren ook bewust de samenwerking.
Hierbij staan de kernwaarden verbondenheid,
vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal.
Medewerkers bij Oasen hebben relatief lange
dienstverbanden, het is daarom van extra
belang dat we oog hebben voor de duurzame
inzetbaarheid van mensen. We organiseerden
hiervoor een groot evenement voor alle
medewerkers. Om medewerkers ook letterlijk
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

in beweging te krijgen, gingen we verder met
het programma Oasen Vitaal, waarbij iedereen
naar eigen inzicht gebruik kan maken van een
jaarlijks vitaliteitsbudget.
Duurzaam
Oasen maakt stappen op het gebied van
duurzaamheid. We verlaagden de waterdruk
in gebieden waar dat kon zonder dat de klant
er iets van merkte. Daarbij optimaliseerden we
pompen, zodanig dat ze efﬁciënter en zuiniger
kunnen draaien. We doen een proef met
elektrische auto’s, kopen volledig duurzaam
opgewekte windenergie in en bij ons
inkoopproces nemen we overal duurzaamheid
als randvoorwaarde mee.

* * Dit jaar waren er iets minder storingen dan in 2016.
De klant merkt hier overigens niets van.
Betrouwbare partner
We willen een betrouwbare partner zijn voor
onze omgeving. Onze infrastructuur ligt in de
openbare ruimte, waardoor goede afstemming
over aanleg, onderhoudswerkzaamheden
en vervanging absoluut noodzakelijk is. In
samenwerking met gemeenten verrijzen
er steeds meer openbare tappunten in ons
voorzieningsgebed waar voorbijgangers
hun bidons en ﬂesjes kunnen vullen. In 2017
plaatsten we 15 nieuwe tappunten, en de
komende jaren komen daar nog meer bij.
We leiden elk jaar raadsleden en politici
rond op onze zuiveringsstations, zodat we
horen wat zij belangrijk vinden en bovendien
kunnen we vertellen wat onze rol is en welke
belangen wij in de samenleving hebben. We
opereren nooit los van onze omgeving. Als een

bedrijf een stof in het oppervlaktewater loost
waar wij last van hebben, dan zetten we in op
maximale samenwerking met alle betrokken
partijen. Met als doel om de leefomgeving voor
iedereen beter te maken, dat gaat verder dan
alleen het drinkwaterbelang.
Bestuursverklaring
Ten aanzien van de ﬁnanciële
verslaggevingsrisico’s verklaart het
bestuur in het jaarverslag dat de interne
risicobeheersings- en controlesystemen een
redelijke mate van zekerheid geven dat de
ﬁnanciële verslaggeving geen onjuistheden
van materieel belang bevat en dat de
risicobeheersings- en controle-systemen in
het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt.
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In 2017 rondden we een eerste deel af van de planmatige grootschalige renovaties van de
daken op onze zuiverings- en pompstations. In twee jaar tijd zijn bij vrijwel elke bemande
locatie de zwakste plekken van het dak grondig gerenoveerd.

Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017
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Raad van Commissarissen
verslag

De Raad van Commissarissen ziet dat Oasen mooie stappen maakt om
onberispelijk drinkwater te leveren aan tevreden klanten. Tegelijk lukt het
Oasen om ﬁnancieel gezond te blijven en het drinkwater betaalbaar te houden.
Er is ruim aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, wat
zich vertaalt in een laag verzuim. Oasen neemt de commissarissen op goede
manier mee om te laten zien welke uitdagingen er zijn in het verwezenlijken
van de ambities. Het lijkt weleens vanzelfsprekend dat de waterkwaliteit, de
levering en de klanttevredenheid stijgt, maar er zit een grote en voortdurende
inspanning achter.
Om de vorderingen van Oasen op
de voet te volgen is het Integraal
Meerjarenplan ‘Beter is Mogelijk’
(IMJP) een vast agendapunt bij de
vergaderingen van de RvC. Er is veel
aandacht voor inhoudelijke zaken
die in het bedrijf spelen, waarbij de
commissarissen ook de zaken volgen
die geruisloos lopen of waar niet
direct een besluit over hoeft te worden
genomen.
De bestuurder praat de RvC hierover
bij, daarnaast komen de managers van
Oasen in de vergaderingen langs voor
themapresentaties en uitleg over de
processen in de organisatie. Op het
onderdeel ﬁnanciën en investeringen
worden de hoofdlijnen tijdens de
RvC-vergaderingen besproken, bij de
vergaderingen van de auditcommissie
is er ruimte om de diepte in te gaan
en te focussen op de details. Het is
noodzakelijk dat de daadwerkelijke
investeringen gelijke voet houden met
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het investeringsplan, dit onderwerp
heeft de aandacht van de RvC.
Oasen moet de komende decennia
onberispelijk drinkwater blijven
leveren aan het groeiend aantal
inwoners van het oosten van ZuidHolland. Het bedrijf wordt daarbij
uitgedaagd door de stijgende
zeespiegel, waardoor het grondwater
zouter wordt, en de toename van
stoffen als medicijnresten en stoffen
uit de industrie. Oasen bereidt zich
op die ontwikkelingen voor, zowel in
technologische zin als op het gebied
van het investeringsvolume dat
benodigd is. Vanuit het oogpunt van
de klant en omgeving is het evident
dat het drinkwater lekker en veilig
is en blijft. Oasen wil via maximale
transparantie laten zien welke
dilemma’s zich hierbij voordoen en
dat er hard gewerkt moet worden om
de kwaliteit van het drinkwater op het
huidige hoge niveau te houden, laat
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staan nog verder te verbeteren in de toekomst.
De RvC volgt deze ontwikkelingen op de voet
en ging op werkbezoek bij kennisinstituut
KWR. Behalve de samenwerking in de
Nederlandse watersector bouwt Oasen ook
aan internationale relaties in het kader van
kennisdeling.

er worden constructieve vragen gesteld
door de gemeentelijke aandeelhouders. De
belangstelling gaat verder dan alleen de
ﬁnanciële onderwerpen, zo is er ook veel
interesse voor de manier waarop Oasen in
de omgeving opereert op het gebied van
interactie met de klant en bronbescherming.

In een sterk en snel veranderende wereld
moet je als organisatie dynamisch en
adaptief voor de omgeving blijven. Oasen is
een bedrijf waar gedreven mensen werken
met veel kennis, in specialistische functies
met lange dienstverbanden. Het is positief
om te zien dat Oasen op de ontwikkelingen
inspeelt door aandacht te besteden aan
duurzame inzetbaarheid, de ontwikkeling van
medewerkers en de cultuur in de organisatie.
De RvC blijft op het terrein van
medezeggenschap in de organisatie goed
geïnformeerd door de Ondernemingsraad
(OR). De Overlegvergaderingen worden door de
voordrachtscommissaris en de voorzitter van
de RvC bijgewoond. De OR geeft op betrokken
en constructieve wijze invulling aan haar
taak. De kwaliteit van de vergaderingen en de
manier waarop stukken worden behandeld en
advies wordt gegeven is van hoog niveau.

De RvC nam afscheid van vice-voorzitter
Cis Marring, zij was na acht jaar niet meer
herkiesbaar. Ze heeft in de RvC een grote
rol gespeeld op het gebied van ﬁnanciën,
accounting en informatietechnologie.
Onder andere in de auditcommissie
heeft zij belangrijk werk verricht voor
de begrotingen, jaarrekeningen en de
ﬁnanciering van grootschalige investeringen
in de drinkwatervoorziening. Wij danken
Cis Marring daarvoor hartelijk. Voor haar
opvolger zochten we een kandidaat die een
vergelijkbare rijke kennis heeft op het gebied
van ﬁnanciën, economie en accounting. De
selectiecommissie stelde uiteindelijk Jan
Boekelman als nieuwe commissaris voor aan
de RvC, waarna de RvC Jan Boekelman als
nieuwe commissaris heeft voorgedragen aan
de AVA. Na zijn benoeming door de AVA in
november 2017 heten we hem per 1 januari
2018 zeer welkom.

Tijdens de algemene vergaderingen van
de aandeelhouders (AVA) valt op dat er
een grote betrokkenheid is bij Oasen. De
opkomst en deelname bij zowel de formele
als de informele bijeenkomsten is hoog en

Resultaatbestemming en decharge
De Raad van Commissarissen heeft het
genoegen u het jaarverslag, inclusief de
jaarrekening, over 2017 aan te bieden.
De Raad van Commissarissen heeft kennis
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Onze monteur Hans de Vries repareert een lek in een
aansluitleiding aan de Oud-Reeuwijkseweg in Reeuwijk.
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Van links naar rechts:
Aleid Wolfsen,
John Koster,
Margreet Rookmaker ,
Jan Boekelman
en Hans van Dijk.

genomen van het verslag van de directie over
het boekjaar 2017 en heeft de jaarrekening
over 2017 goedgekeurd. De jaarrekening
is door BDO Accountants en Adviseurs
gecontroleerd en van een goedgekeurde
verklaring voorzien. De commissarissen
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

adviseren de aandeelhouders de jaarrekening
vast te stellen en het volledige resultaat van
€ 6.582.543 toe te voegen aan de algemene
reserve. De Raad van Commissarissen
adviseert de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders om voor het jaar 2017

decharge te verlenen aan de bestuurder voor
het gevoerde beleid en aan de leden van de
RvC voor het uitgeoefende toezicht.
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Langs de Rotterdamseweg in Ridderkerk klaarden we in september 2017 een enorme
klus. Een 800 meter lange stalen leiding is ingetrokken. Een extra handicap daarbij was
het viaduct en de tunnel onder de weg die beide gepasseerd moesten worden. Het werk
verliep bijzonder soepel en na vier uur lag de leiding op zijn plek.
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(cijfers x € 1.000)

BALANS

Financiën

2017

2016

246.292
262
246.554

239.482
262
239.744

836
6.771
12.045
19.652

789
8.647
670
10.106

266.206

249.850

103.668
6.180
121.006
35.352

97.085
6.814
116.170
29.781

266.206

249.850

Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal passiva

(cijfers x € 1.000)

2017
Investeringen
Afschrijvingen
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20.930
14.120

2016
23.935
12.469

2015
30.558
11.360

2014
28.734
11.187
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Dekra voerde in 2017 externe audits uit. Na de succesvolle afronding ontvingen we
in juni ons nieuwe ISO 9001:2015 certiﬁcaat. Hiervoor zijn nu directie en leiderschap
uitgebreid beschreven, het risicomanagement is breder uitgebouwd en compliance,
competenties en contextanalyses zijn toegevoegd.

Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017
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(Cijfers x € 1000)

WINST- & VERLIESREKENING
Toelichting op de activa
MATERIELE VASTE ACTIVA
De totale investeringen in 2017
bedragen € 20,9 miljoen. Het grootste
gedeelte hiervan betreft investeringen
in leidingen (€ 16 miljoen).
In gebouwen & terreinen werd € 1
miljoen en in machines & installaties
€ 2,5 miljoen geïnvesteerd. Het restant
van de investeringen (€ 1,4 miljoen)
betreft aanschaf van hard- en software.
Toelichting op de passiva
EIGEN VERMOGEN
Door toevoeging van het resultaat
2017 stijgt het eigen vermogen. Het
eigen vermogen, uitgedrukt in een
percentage van het balanstotaal,
is in 2017 gelijk gebleven aan het
percentage in 2016, namelijk 38,9%.
VOORZIENINGEN
De voorzieningen zijn met
€ 0,6 miljoen gedaald door
onttrekkingen en een vrijval van
€ 0,1 miljoen op de voorziening
hoogwater.
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2017

LANGLOPENDE SCHULDEN
In 2017 is gebruik gemaakt van
een nieuwe kredietfaciliteit van
de Europese Investeringsbank om
€ 15 miljoen aan te trekken. De
looptijd bedraagt 20 jaar tegen een
rentepercentage van 1,654%.

Bedrijfsopbrengsten
Netto-omzet waterlevering
Netto-omzet werken
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

70.638
3.783
1.968
76.389

92%
5%
3%
100%

68.330
2.638
1.665
72.633

94%
4%
2%
100%

In totaal is € 5,2 miljoen afgelost
op bestaande leningen. De totale
leningenportefeuille bedraagt eind
2017 € 131,6 miljoen, waarvan
€ 10,2 miljoen kortlopend.

Bedrijfslasten
Inkoop water
Kosten werken derden
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen
Som der bedrijfslasten

5.571
2.394
17.106
26.708
14.120
65.899

7%
3%
22%
35%
18%
86%

5.693
1.860
16.902
28.846
12.469
65.770

8%
3%
23%
40%
17%
91%

Bedrijfsresultaat

10.490

14%

6.863

9%

Financiële baten en lasten

-3.907

-5%

-3.804

-5%

Resultaat voor belastingen
Venootschapsbelasting

6.583
-

9%
0%

3.059
16

4%
0%

Resultaat na belastingen

6.583

9%

3.043

4%

KORTLOPENDE SCHULDEN
De toename van € 5,6 miljoen in
de kortlopende schulden komt
voornamelijk door de stijging van de
aﬂossingsverplichting op leningen
(van € 5,2 naar € 10,2 miljoen).

Netto-omzet waterlevering
Er zijn drie factoren die leidden tot
een stijging in de omzet; een stijging
van het tarief en een stijging van het
aantal verkochte m3. Daarnaast had

2016

Oasen in 2016 nog een nasleep van de
afschafﬁng van de kortingen wat in dat
jaar voor € 0,5 miljoen minder omzet
zorgde.

20

De membraaninstallatie op zuiveringsstation Schuwacht levert sinds deze zomer zacht
water aan de regio Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk
aan den IJssel. Het zachtere water leverde een hogere klantwaardering op.
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Netto-omzet werken
Netto-omzet werken betreft vooral de
opbrengsten voor het aanleggen van
nieuwe aansluitingen. Een klein deel van
de omzet betreft hoofdleidingwerken en
overige werken. De kosten van de nieuwe

aansluitingen worden apart verantwoord
onder de post kosten werken derden. Het saldo
van opbrengsten en kosten (ter dekking van
de salaris- en indirecte kosten) ziet er als volgt
uit:

€ 25,2 miljoen en niet-reguliere kosten
(projecten) van € 1,5 miljoen. De totale kosten
zijn met € 2,1 miljoen gedaald ten opzichte
van 2016. De reguliere kosten dalen met € 0,8
miljoen en de niet-reguliere kosten (projecten)
dalen met € 1,3 miljoen.

(cijfers x € 1.000)

Opbrengsten
Kosten
Netto-omzet

Aansluitingen
Kleine hoofdleidingwerken
Overig
Totaal

De toename van het aantal aansluitingen
zorgt ook voor een toename in de omzet.
Overige bedrijfsopbrengsten
In 2017 heeft Oasen een aantal extra
incidentele opbrengsten gehad ten opzichte
van 2016 (onder andere de verkoop van
grond).
Inkoop water
In 2017 is minder water ingekocht tegen een
iets lager tarief dan in 2016. Hierdoor dalen
de kosten.
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

2017

2016

3.783
2.394
1.389

2.638
1.860
778

opbrengsten

kosten

netto omzet

3.716
41
26
3.783

2.373
20
1
2.394

1.343
21
25
1.389

Kosten werken derden
Een stijging van het aantal aansluitingen zorgt
voor een toename van de kosten.
Personeelskosten
Het gemiddeld aantal fte van 251,1 is iets
lager dan in 2016 (253,9 fte). Daar staat
tegenover dat de pensioenpremie met bijna
1,7% is gestegen (april 2016 vs. 2017) en is er
een toename aan betaalde UWV gelden.
Overige bedrijfskosten
Deze post bestaat uit reguliere kosten van

• Onderhoud + overige kosten locaties: een
totale daling van € 0,3 miljoen doordat er
minder onderhoud is uitgevoerd;
De afwijkingen op de niet-reguliere kosten
zijn het gevolg van het feit dat er veel minder
projecten zijn uitgevoerd dan in 2016.

De grootste afwijkingen op reguliere kosten
zijn:
• Energie: voornamelijk lagere tarieven (en
transportkosten) zorgen voor een daling van
€ 0,3 miljoen;

Voorbereidingskosten op investeringsprojecten
Overige projecten
Totaal

Afschrijvingen
Door een toename van de materiële vaste
activa, stijgen ook de afschrijvingen. Daarnaast
heeft in 2017 een extra inhaalafschrijving van
€ 0,6 miljoen plaatsgevonden.
Rentelasten
In 2017 is een lening van € 15 miljoen
aangetrokken, met een looptijd van 20 jaar
en een rentepercentage van 1,654%. Dit
bedrag is volledig aangetrokken om het
ﬁnancieringstekort op te vangen. Dankzij
de lage rentestand is het gemiddelde
rentepercentage op langelopende leningen

(cijfers x € 1.000)

2017

2016

108
1.351
1.459

343
2.433
2.776

Onder voorbereidingskosten op investeringsprojecten vallen
verwijderingskosten
van leidingen

gedaald naar 3,0% (2016: 3,1%). De
rentelasten per m³ zijn gelijk gebleven aan
2016, namelijk € 0,08.
Financiële instrumenten
Onder ﬁnanciële instrumenten worden
zowel primaire ﬁnanciële instrumenten
zoals vorderingen en schulden, als ﬁnanciële
derivaten verstaan. Het gebruik van derivaten
is uitsluitend toegestaan om renterisico’s
te beperken en is gebonden aan een aantal
randvoorwaarden. Deze voorwaarden staan
beschreven in het treasurystatuut dat terug
te vinden is op de website van Oasen.
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Oasen maakt op dit moment geen gebruik van
derivaten.
Kredietrisico
Oasen loopt geen signiﬁcante kredietrisico’s.
Verkoop vindt plaats aan reguliere
particulieren en aan zakelijke afnemers die
voldoen aan de kredietwaardigheidstoets
van Oasen. Verkoop vindt plaats op basis van
krediettermijnen tussen de 30 en 60 dagen.
Voor grote leveringen kan een afwijkende
krediettermijn van toepassing zijn. In dat geval
worden aanvullende zekerheden gevraagd,
waaronder garantiestellingen.
Liquiditeitsrisico
Oasen maakt gebruik van meerdere banken
om over meerdere kredietfaciliteiten te
kunnen beschikken. Als het noodzakelijk is dan
worden nadere zekerheden verstrekt aan de
kredietinstellingen.
Valutarisico
Oasen loopt geen valutarisico, de
werkzaamheden vinden vrijwel allemaal
plaats binnen Nederland.

activa en liquide middelen) en rentedragende
langlopende en kortlopende schulden
(waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Wat betreft de vorderingen en schulden
worden geen ﬁnanciële derivaten voor het
renterisico gecontracteerd.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum
geweest die nadere informatie geven over de
feitelijke situatie per balansdatum.

ONTWIKKELINGEN IN 2018

Onroerend goed
Op dit moment is er een planning van
meerdere aan- en verkopen van onroerend
goed in 2018. Hierbij is sprake van een grote
mate van onzekerheid. De nog te verwachten
aankopen worden geraamd tussen de
€ 0,1 - € 0,3 miljoen en de verkopen op
€ 0,1 - € 0,4 miljoen.

Investeringen
Oasen heeft een vijfjaren investeringsplan
waarin wordt uitgegaan van een totale
uitgave van € 140 miljoen.
Precario
Als gevolg van de wetswijziging ten aanzien
van precario, daalt deze post naar € 5,1
miljoen in 2018 (2017 € 5,6 miljoen).
Tariefontwikkeling
De tarieven in 2018 zijn gelijk gebleven aan
2017. Meer informatie over de tarieven is te
vinden op de website van Oasen.

Marktrisico
Oasen loopt geen risico ten aanzien van de
waardering van aandelen, opgenomen onder
ﬁnanciële vaste activa.

Financiering
In 2018 zal naar verwachting € 20 miljoen
worden aangetrokken. Hiervan is € 10
miljoen ter herﬁnanciering. Gedurende
het jaar worden eventuele kortlopende
liquiditeitstekorten opgevangen met
kortlopend geld (kasgeld).

Rente- en kasstroomrisico
Oasen loopt renterisico over de rentedragende
vorderingen (met name onder ﬁnanciële vaste

Personeelsbezetting
Het gemiddeld aantal fte’s opgenomen in de
formatie voor 2018 is 264,5 fte.
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RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

Pensioenpremies
Per 1 januari 2018 zijn de premies met iets
meer dan 1% gestegen.
Belastingen
Per 1 januari 2016 is Oasen belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting,
alle niet wettelijke (commerciële)
drinkwateractiviteiten zijn belastingplichtig.
Over 2017 is het te betalen bedrag aan
vennootschapsbelasting vrijwel nihil, voor
2018 geldt dezelfde verwachting.
Gouda, 26 april 2018

Prof.dr.ir. W.G.J. van der Meer
Directeur
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Oasen hield samen met collega-drinkwaterbedrijf Evides een operationele nooddrinkwateroefening.
Het belangrijkste doel van deze oefening was het in de praktijk testen van het landelijke systeem voor
nooddrinkwater.
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Duurzaamheid

Als drinkwaterbedrijf maken we onderdeel uit van de samenleving.
Daarom voelen we ons medeverantwoordelijk voor onze leefomgeving.
Allereerst geldt dat voor ons voorzieningsgebied, waar we zo duurzaam
mogelijk drinkwater maken. We redeneren daarbij vanuit de gehele
waterketen.
Daarnaast gaat het ook over aandacht voor het gezond houden van mensen,
zowel onze klanten als medewerkers, het gezond houden van het milieu en het
voortbestaan van ons bedrijf. In 2017 zijn we met de MVO-ladder systematiek
aan de slag gegaan.
Wij willen dat de effecten van ons handelen binnen de grenzen blijven die de
planeet aankan. Duurzaamheid speelt daarom een belangrijke rol bij onze
strategische keuzes in onze bedrijfsvoering. We willen een zo minimaal
mogelijke belasting voor, of liever nog een positieve bijdrage leveren aan
milieu, mensen en onze omgeving.
Duurzaamheidsconvenanten
Oasen neemt deel aan drie
duurzaamheidsconvenanten.
Naast de bestaande convenanten
met Blauwzaam en Nederland CO2
Neutraal, ondertekende Oasen in
2017 een convenant met Waardzaam.
Binnen Blauwzaam en Waardzaam
richten gevestigde ondernemers en
organisaties zich gezamenlijk op
duurzaam ondernemen.
We spraken met elkaar af het verbruik
van fossiele brandstoffen (energie)
in drie jaar tijd met 10 procent
terug te dringen. Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden werken samen in
Blauwzaam en de Krimpenerwaard in
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Waardzaam. Nederland CO2 Neutraal
richt zich op besparingen binnen het
wagenpark.
Energie
Oasen koopt alleen maar groene
elektriciteit in. Daar waar de
ingekochte energie (gas en
brandstoffen) nog niet groen is, kijken
we of we deze kunnen vergroenen.
Als dat niet kan, of niet past binnen
de kaders van Oasen, kijken we hoe
we efﬁciënt met de energie kunnen
omgaan.
Om het terugdringen van
energieverbruik voor elkaar te krijgen,
is meer inzicht in het speciﬁeke
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In de Crezéepolder vierden we begin dit jaar dat waterwinning, natuur en
recreatie in de Crezéepolder weer samen gaan. Dit was mogelijk dankzij goede
samenwerking met onder andere de provincie Zuid-Holland, gemeenten Ridderkerk
en Hendrik-Ido-Ambacht.
elektriciteitsverbruik van processen
en installaties nodig. Daarom
zijn we vorig jaar begonnen met
het plaatsen van energiemeters
bij verschillende stappen in ons
zuiveringsproces. Zo komen we
erachter welke procesonderdelen
veel energie verbruiken en kunnen we
het proces verbeteren om zo minder
energie te verbruiken en de CO2uitstoot te verlagen. We richten ons
op een energiebesparing van 8% in de
komende vijf jaar.
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Ook wekken we zelf duurzame
energie op één van onze locaties op.
Zo produceerden we de eerste energie
met de zonnepanelen op de nieuwe
zuivering in Krimpen aan de Lek. Onze
nieuwbouwprojecten vinden plaats
met aandacht voor duurzaamheid,
waarbij we kijken naar durability,
sustainabilty en liveability. We
streven er uiteindelijk naar om een
energieneutraal drinkwaterbedrijf te
worden.

Het waterverbruik varieert over de
dag. Bij een grote watervraag is meer
druk nodig vanaf het pompstation en
wordt meer elektriciteit verbruikt.
Andersom geldt hetzelfde, wanneer
er weinig watervraag is (bijvoorbeeld
’s nachts) dan is er ook weinig druk
nodig vanaf het pompstation en
wordt dus minder elektriciteit
verbruikt. De variatie in druk wordt
per pompstation geregeld met een
zogenaamde Hoogte-Weerstandslijn
(HW-lijn). Deze graﬁek geeft weer
hoeveel drukverlies een leidingnet
heeft, bij een bepaalde watervraag.
Zo kunnen we het water op de juiste
druk zetten, waarmee de druk in het
hele gebied voldoende is. Oasen heeft
9 deelvoorzieningsgebieden en het
plan is per deelvoorzieningsgebied
de minimale druk in het gebied en de
ingestelde HW-lijn te controleren.
Indien mogelijk wordt de uitgaande
druk verlaagd en worden de waarden
van de HW-lijn bijgesteld. Dit levert
energiebesparing op.

Energiebesparing door
drukverlaging
Om energie te besparen is in 2017
verder gekeken naar de mogelijkheden
om de druk te verlagen bij de
pompstations en toch aan de wettelijke
leveringsdruk aan de klanten te
voldoen.

Slagader
In een pilot in 2016 in het gebied
van DPS Alblasserdam waarbij de
uitgaande druk is verlaagd en de
factoren van de HW-lijn zijn veranderd,
is de druk bij de klant vrij constant
gebleven. Deze aanpassingen hebben
een energiebesparing opgeleverd van
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Reststoffen die vrijkomen bij het maken van drinkwater voeren we op een duurzame manier af.
De organisatie AquaMinerals zorgt ervoor dat stoffen als kalkkorrels die vrij komen tijdens het
drinkwatermaakproces een nieuwe bestemming krijgen.
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0,565 kWh/m

3

De windenergie die we nodig
hadden voor het maken
van één kubieke
meter water

12.709 ton
Reststoffen in 2017

Filtergrind
689 Vloeibaar waterijzer 110
Steekvast waterijzer

We doen een proef met volledig elektrische auto’s om te
zien hoe het volledig elektrisch rijden bevalt en of we in
de toekomst meer auto’s door volledig elektrische gaan
vervangen. De energie die we als Oasen
inkopen is 100% windenergie.

776

99%

IJzerkalkslib
1049

Vijverbodem
1138
In totaal is er 12.709 ton aan
reststoffen door AquaMinerals
afgevoerd voor hergebruik. Deze
reststoffen komen vrij bij de
productie van drinkwater.
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Kalkkorrels
8.947
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ongeveer 4,5% voor DPS Alblasserdam. In
vervolg op deze pilot van 2016, hielden we in
2017 een pilot met een drukverlaging in de
slagader. De verwachting is dat in een aantal
andere deelvoorzieningsgebieden ook een
drukverlaging en aanpassing van de HW-lijn
plaats kan vinden. Daarmee zal op meerdere
locaties energie bespaard gaan worden.
CO2 footprint verminderen
Om onze CO2 footprint te verminderen hebben
we in 2017 een pilotonderzoek gedaan naar
de mogelijkheden voor het omzetten van
methaan naar CO2. Omdat methaan (dat in
het water zit) een 28x slechter broeikasgas
is dan CO2, hebben we met de voor Oasen
nieuwe technologie, membraanontgassing,
geprobeerd methaan uit het water te halen.
Dit pilotonderzoek toont aan dat het in dit
concept mogelijk is. Maar we zijn er nog niet:
in 2018 is nog een verdere ontwikkeling nodig
om aan te tonen dat dit op grote schaal en bij
lagere concentraties methaan ook werkt.
Crezéepolder
De polder tussen Hendrik-Ido-Ambacht en
Ridderkerk waar we water winnen, is dankzij
een goede samenwerking door verschillende
partijen in een aantal jaar veranderd van
een landbouwgebied naar een natuur- en
recreatiegebied. Dit jaar vierden we met
alle betrokken partijen de opening van deze
Crezéepolder. Vanaf nu winnen we niet alleen
water in dit getijdengebied, ook wandelaars
kunnen gaan genieten van dit prachtig stukje
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

natuur waar nieuwe ﬂora en fauna de kans
krijgen zich te ontwikkelen.
Reststoffen hergebruiken
Bij de zuivering van oevergrondwater tot
drinkwater worden grondstoffen zoals
zand, actieve kool en kalkmelk gebruikt.
Bij dit proces blijven reststoffen over.
Hiervoor is AquaMinerals in het leven
geroepen. Deze organisatie zorgt voor de
herbestemming van de reststoffen van
alle drinkwaterbedrijven, ook van Oasen.
Vrijwel 100% van onze reststoffen wordt
op deze manier inmiddels hergebruikt, een
mooi voorbeeld van de circulaire economie.
Denk bijvoorbeeld aan kalkkorrels die uit de
ontharding komen of ijzerslib, een residu uit
onze zandﬁlters. De stoffen komen goed van
pas als bodemverbeteraar, als grondstof voor
vloerbedekking, glas, meststof en bakstenen.
Duurzaam inkopen
In onze aanbestedingen wegen we
duurzaamheid mee. We focussen daarbij
gericht op die aspecten die daadwerkelijk
bijdragen aan een duurzamer Oasen en
maatschappelijke meerwaarde leveren.
Daar waar we op EMVI (combinatie prijs
en kwaliteit) aanbesteden is minimaal
altijd 10% van de punten te verdienen via
duurzaamheidscriteria.
Zoals bij de in het productieproces gebruikte
chemicaliën. Deze zijn verantwoordelijk voor
een groot deel van de totale CO2-uitstoot

bij Oasen. Bij alle inmiddels doorlopen
of aankomende aanbestedingen met
betrekking tot de inkoop van chemicaliën is
het reduceren van de CO2-uitstoot daarom

van verpakkingsmaterialen. Dit heeft voor
deze gevallen geleid tot duurzamere ICToplossingen.

een vast onderdeel van de gunningscriteria.
Ook maken we afspraken met de leverancier
over het verder verduurzamen van het
productieproces.

De drinkwatersector is gestart met Blauwe
Netten en ook Oasen neemt daarin deel.
In Blauwe Netten slaan de inkopers en
duurzaamheid coördinatoren van de
drinkwaterbedrijven in Nederland de handen
ineen om de transitie naar een duurzamere
drinkwatersector te versnellen.

Een bijzondere aanbesteding in dit verband
was de aanbesteding van actieve kool waarbij
door middel van een Levens Cyclus Analyse
de CO2-uitstoot van dit product op een
transparante wijze in kaart is gebracht. Er
is gegund aan de leverancier die de grootste
CO2-reductie wist te bewerkstelligen. Het
betrof hier een innovatieve aanbesteding
die niet eerder binnen de drinkwatersector
was uitgevoerd en die als voorbeeld dient bij
toekomstige aanbestedingen.
Bij aanbestedingen voor ICT hardware is
een hogere kwaliteitswaarde toebedeeld
aan lager energieverbruik en de recycling

Educatie
Om iedereen in ons voorzieningsgebied
ooit kennis te laten maken met de
drinkwaterzuivering van Oasen, hebben
we een educatieprogramma. Kinderen van
groep 7 en 8 krijgen een rondleiding door het
zuiveringsstation. We nemen ze mee in het
zuiveringsproces van drinkwater en laten
ze waterproefjes doen. Duurzaamheid komt
hierin steeds meer terug. Zo maken we ze
spelenderwijs bewust van de hoeveelheid
water die kinderen thuis gebruiken,
tijdens het douchen en tandenpoetsen.
In 2017 ontvingen we 120 klassen op ons
zuiveringsstation De Steeg in Langerak.

Tijdens een rondleiding door het
zuiveringsstation leren kinderen van
groep 7 en 8 spelenderwijs alles over het
zuiveringsproces van drinkwater.
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Sociaal verslag

Het succes van een organisatie wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de
mensen die er werken. Betrokken en vakkundige medewerkers zijn daarmee
de bouwstenen van onze organisatie. Om altijd onberispelijk drinkwater aan
aan onze klanten te kunnen leveren hebben we op alle niveaus behoefte aan
mensen die met veel plezier en met kennis van zaken hun werk doen. Daarom
vindt Oasen het belangrijk te investeren in haar medewerkers. Zonder vitale,
goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers wordt het een stuk moeilijker
om onze doelen te realiseren. Werkplezier leidt tot goede werkprestaties. Er
wordt binnen Oasen veel gedaan om ervoor te zorgen dat wij als medewerkers
plezier in ons werk hebben en houden, dat we vitaal en gemotiveerd blijven.
Duurzame inzetbaarheid
Bij Oasen hebben we duurzame
inzetbaarheid langs twee sporen
opgezet: vitaliteit en ontwikkeling.
Vitaliteit heeft te maken met
veerkracht, zowel fysiek als mentaal.
Mensen die vitaal zijn, werken
prettiger en beter, en hebben meer
werkplezier. De balans tussen werk
en privé is daarbij een belangrijke
factor. Werkplezier wordt ook positief
beïnvloed door het werken aan je
persoonlijke ontwikkeling en het
bijhouden van je vak.
Duurzaam
inzetbaarheidsbijeenkomsten
Samen met de Ondernemingsraad
zijn er in oktober twee themabijeenkomsten georganiseerd over
duurzame inzetbaarheid.
Deze twee dagen, die door alle
medewerkers zijn bezocht, stond de
bewustwording van de persoonlijke
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ontwikkeling centraal. Uit onderzoek
blijkt al jaren dat het investeren
in gezondheid, betrokkenheid en
ontwikkeling van medewerkers
zorgt voor meer werkplezier, minder
verzuim en medewerkers die hart
hebben voor de zaak. De huidige
generatie gaat langer doorwerken
dan de vorige generatie. Tegelijkertijd
vragen technologische ontwikkelingen
wendbaarheid van organisaties
maar ook van de medewerkers.
Bedrijven en medewerkers moeten
zich dus goed kunnen aanpassen aan
omstandigheden en ontwikkelingen.
Dit betekent dat werken aan duurzame
inzetbaarheid nog belangrijker wordt
dan voorheen.
Vitaliteit
Als goede werkgever vinden wij het
belangrijk om te stimuleren dat iedere
medewerker voldoende mogelijkheden
heeft om vitaal te blijven op het
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Onze monteur Hans de Vries spoelde met collega’s circa 105 kilometer waterleiding
in Leiderdorp schoon. Dit doen zij door te ‘spuien’: met hoge snelheid water door de
leiding te laten stromen.
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gebied van zowel lichaam als geest.
In 2017 veranderden we van het
sportprogramma Oasen Fit naar
Oasen Vitaal. Met een groter aanbod
in de hele regio richten we ons nu op
zowel de fysieke als mentale vitaliteit.
Daartoe zijn we een samenwerking
aangegaan met WellVit. Sinds 2017
ontvangt iedere medewerker van
Oasen een jaarlijks vitaliteitsbudget
van € 175,- dat kan worden besteed
via een digitaal portaal van WellVit.
Hier is een brede keuze aan fysieke
en mentale producten/diensten in
ons gehele voorzieningsgebied te
vinden. Iedere medewerker kiest
online en beheert zelf het eigen
vitaliteitsbudget. Hier is goed gebruik
van gemaakt. In 2017 gebruikte
97% van de medewerkers zijn of
haar vitaliteitsbudget. Slechts negen
medewerkers hebben geen gebruik
gemaakt van hun budget.

met 2% toegenomen van 8% naar
10%.

Ontwikkeling
Het werken aan de vakbekwaamheid
blijft stabiel. Grofweg de helft van
het Oasen opleidingsbudget wordt
ieder jaar besteed aan het vergroten
van de eigen vakbekwaamheid.
Daarnaast zijn er cursussen op het
gebied van persoonlijke vaardigheden.
Zoals coaching en creatief schrijven.
Het aandeel van deze persoonlijke
vaardigheden cursussen is in 2017

Cross-Over
Organisaties in de nutssector lopen
vaak tegen gelijksoortige vraagstukken
aan. Om deze vraagstukken
gezamenlijk aan te pakken is het
samenwerkingsproject Cross-Over in
het leven geroepen. Tijdens dit project
krijgen medewerkers uit de energie- en
nutssector de kans om out of de boxoplossingen te bedenken en samen
te werken met andere organisaties.

Cultuurbijeenkomsten
In 2017 zijn we gestart met
cultuurbijeenkomsten voor
leidinggevenden. De bedrijfscultuur
is een belangrijke factor voor hoe
je je doelen van het IMJP gaat
behalen. In vier sessies legden de
leidinggevenden stapsgewijs hun
focus op de organisatiecultuur en ze
oordeelden of het nog steeds werkt.
Met als conclusie dat er geen noodzaak
is voor grote veranderingen. Wel
benoemden ze kleine verbeterpunten
die ze verwerkten in het thema
‘over afdelingsgrenzen heen’. Dit
thema, waarin samenwerken en
verantwoordelijkheid geven en nemen
centraal staan, zal in 2018 zichtbaar
worden en zal zich gaan vertalen naar
de organisatie.
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Tijdens de themabijeenkomsten over duurzame
inzetbaarheid kregen alle medewerkers
workshops en presentaties over vitaliteit,
gezondheid, betrokkenheid en persoonlijke
ontwikkeling.
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In een team werken ze in vier maanden
tijd naar een mogelijke oplossing
toe. Oasen vindt het belangrijk dat
medewerkers de kans krijgen om zich
verder te ontwikkelen, buiten hun
reguliere werk om. Daarom stimuleren
we medewerkers binnen Oasen om
aan het Cross-Over project deel te
nemen. In 2017 heeft één medewerker
meegedaan aan het Cross-Over project
met het thema: tekort aan technisch
personeel.

website kijken, zijn ze enthousiast
over wat Oasen als werkgever te
bieden heeft. Het is van belang om
ons als werkgever meer in de regio te
proﬁleren. Dit zal de komende jaren –
in een krapper wordende arbeidsmarkt
– een belangrijk thema zijn. De afdeling
Personeel en Organisatie heeft haar
afdeling in 2017 zo ingericht dat het
met een andere wervingsaanpak kan
inspelen op de krapper wordende
arbeidsmarkt.

Oasen gezond
Oasen wil in 2020 een stabiel
verzuimpercentage van maximaal
3% bereiken. De dalende lijn van de
laatste jaren zette zich in 2017 voort.
Zowel het verzuimpercentage als de
meldingsfrequentie zijn gedaald ten
opzichte van 2016. Het verzuim lag in
2017 op 2,99% (2016: 3,61%) en de
meldingsfrequentie was 1,12 (2016:
1,38). De gemiddelde ziekteduur is
van 6,8 naar 6,5 dagen gezakt. Het
verzuimpercentage is dit jaar voor het
eerst net onder de 3% en dit willen we
de komende jaren stabiliseren of nog
beter: verlagen.

Overleden medewerkers
In 2017 overleden geheel onverwachts
en vrij kort achter elkaar twee
medewerkers van Oasen. Dit verlies
heeft voor veel verdriet gezorgd onder
onze medewerkers.

Oasen als werkgever
Uit onderzoek is naar voren gekomen
dat de (regionale) bekendheid van
Oasen als werkgever voor verbetering
vatbaar is. Als kandidaten op de
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

Stagiairs
Oasen wil stagiairs een kans geven
zich bij Oasen te ontwikkelen. In 2017
waren er 14 stagiairs bij Oasen: 11 bij
de afdeling onderzoek, 1 bij productie,
1 bij ICT en 1 bij de afdeling inkoop.
Diversiteit
Als werkgever hechten wij er aan
dat we een afspiegeling zijn van de
maatschappij. Waar mogelijk vergroten
wij de diversiteit binnen teams. Ook
geeft Oasen gericht aandacht aan het
werven en begeleiden van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Instroom
Er zijn in 2017 24 nieuwe
medewerkers begonnen bij Oasen, een
instroom van 8,8%. Dit is iets meer
dan in 2016, toen stroomden er 17
medewerkers in (6,3%).
Uitstroom
Er zijn 24 medewerkers uit dienst
gegaan in 2016, een uitstroom van
8,8%. Dit is meer dan in 2016. Toen
vertrokken er 17 medewerkers uit
(6,3%).
Doorstroom
Het aantal medewerkers dat de laatste
jaren intern doorstroomt, blijft stabiel.
In 2017 zijn er 10 medewerkers
(3,7%) doorgestroomd naar een
nieuwe functie binnen Oasen. Vier
medewerkers zijn naar een hogere
functie bevorderd en zes medewerkers
zijn naar een andere functie op gelijk
niveau gegaan. We zijn erg blij met die
ontwikkeling. De kennis blijft daarmee
binnen Oasen, en het bevordert ook de
interne samenwerking. Medewerkers
zijn daardoor in staat om meer over de
afdelingsgrenzen heen te kijken.
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Totaal op
31 december
2017

Lengte dienstverband
Dienstverband
<1 jaar
01 < 5 jaar
05 < 10 jaar
10 < 15 jaar
15 < 20 jaar
20 < 25 jaar
25 < 30 jaar
30 < 35 jaar
35 < = 40 jaar
> 40 jaar

270
Medewerkers

Totaal
Leeftijd

• Aantal medewerkers:
Mannen 200
Vrouwen 70
• Verdeling fte:
Mannen 196,10
vrouwen 53,39
• Verzuim in 2017
2,99%

>=20 < 25
>=25 < 30
>=30 < 35
>=35 < 40
>=40 < 45
>=45 < 50
>=50 < 55
>=55 < 60
>=60
Totaal

Gemiddelde leeftijd medewerkers
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2017

2016

24
56
54
36
20
10
25
17
24
4

17
63
58
32
18
13
24
19
23
3

270

270

Aantal
2017

Aantal

3
17
52
37
21
24
32
43
41

3
29
52
35
20
25
33
39
34

270

270

2017

2016

45

44

2016
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Corporate governance

Dit hoofdstuk behandelt de corporate governance van Oasen en de wijze
waarop Oasen dit heeft ingericht in haar eigen besturingsmodel. De corporate
governance van Oasen is nog gebaseerd op de Code 2008. Oasen is voornemens
om de Code 2016 ook in haar bestuursmodel toe te passen. Waar mogelijk is
de Code 2016 in dit bestuursverslag meegenomen en naar verwachting zal het
bestuursverslag 2018 volledig op de nieuwe Code gestoeld zijn.
De code
De Code geeft principes voor goed
ondernemingsbestuur. Hierbij wordt
een goed evenwicht geborgd tussen
de verschillende organen. Oasen past
het two-tier-besturingsmodel toe,
waarbij het bestuur en het toezicht in
ieder hun eigen taken hebben. Taken
met eigen verantwoordelijkheden en
eigen deskundigheden. Dit alles in
overeenstemming met de Code 2008.
Oasen past nagenoeg alle principes van
de Code 2008 toe. Waar de principes
niet toegepast worden, leggen
wij helder uit waarom wij hiervan
afwijken. Op www.oasen.nl is de
verdere uitwerking daarvan te vinden
in de betreffende reglementen.
Bestuur
Oasen is een structuurvennootschap
en wordt bestuurd door de directie.
Het bestuur is verantwoordelijk voor
het formuleren van de strategie, de
uitvoering van het beleid en de interne
controlesystemen.
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Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC)
houdt toezicht op het bestuur. De RvC
volgt kritisch het gevoerde bestuur
en de algemene gang van zaken
binnen Oasen. Als de RvC dat nodig
vindt of als het bestuur daaraan
behoefte heeft, treedt de RvC ook
op als adviseur. Iedere commissaris
bezit speciﬁeke deskundigheid en
ervaring met één of meerdere aspecten
van het ondernemingsbeleid. Deze
deskundigheid staat omschreven in
proﬁelschetsen. Bij de samenstelling
en het werk van de RvC zorgen
we er voor dat de leden ten
opzichte van elkaar, het bestuur
en de ondernemingsbelangen een
onafhankelijke blik en kritische
houding inzetten. Daarbij geldt dat de
RvC niet alleen verantwoordelijk is voor
zijn eigen handelen, maar ook voor het
handelen van de commissies.
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x € 1000

20.930

70.638

Investeringen in materiële
vaste activa 2017
x € 1000

Wateropbrengsten
x € 1000

x € 1000

70.638

2017

23.935

68.330

2016

2015

30.558

65.896

2015

2014

28.734

65.908

2014

2013

20.100

68.250

2013

2012

15.924

69.873

2012

2017

20.930

2016

Commissies Raad van
Commissarissen
Om de toezichthoudende taak
van de RvC goed te kunnen
uitvoeren, kunnen commissies
ingezet worden. De RvC kent drie
commissies: een auditcommissie,
een remuneratiecommissie
en een selectiecommissie. De
auditcommissie bereidt de ﬁnanciële
besluitvorming van de RvC voor. Haar
aandacht is gericht op de ﬁnanciële
informatieverschafﬁng van Oasen
en de verantwoording daarvan. De
remuneratiecommissie heeft tot doel
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

de werkgeversfunctie van de RvC uit
te voeren en adviseert de RvC over het
personeels- en bezoldigingsbeleid
voor het bestuur. De selectiecommissie
zorgt er voor dat het vervullen van
de vacatures binnen de RvC goed
voorbereid wordt.
Aandeelhouders
Het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap bedraagt
€ 1.137.500,00 en is verdeeld in
2.500 aandelen, elk nominaal groot
€ 455. Oasen is een maatschappelijk
drinkwaterbedrijf met een belangrijke

publieke nutsfunctie. Deze rol zien
wij terug in de relatie die wij met
onze aandeelhouders hebben. Onze
aandeelhouders zijn de gemeenten in
ons voorzieningsgebied. Zij zien er op
toe dat Oasen haar publieke taak goed
en efﬁciënt uitvoert. Daarnaast stelt de
AVA ook de tarieven vast.

één commissaris op voordracht van
de OR geplaatst. Deze zogeheten
voordrachtscommissaris woont
minimaal tweemaal per jaar
de overlegvergadering met de
ondernemingsraad bij.

Ondernemingsraad
Voor een derde van het aantal
leden van de RvC heeft de
ondernemingsraad het recht een
commissaris voor te dragen. Omdat
Oasen vijf commissarissen heeft, is
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Ons beter leesbare logo prijkt sinds deze
zomer op het kantoor in Gouda. Een kraan
hees de nieuwe logo’s op twee plekken op
het dak.
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Onze
governance
De Raad van
Commissarissen
constateert dat niet
voldaan is aan de
afhankelijkheidscriteria
en is van oordeel
dat daarmee geen
twijfel bestaat over
de onafhankelijkheid
van de individuele
commissarissen.
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Bestuur
De directie bestaat uit één bestuurder,
prof. dr. ir. W.G.J. (Walter) van der Meer
In 2017 is hij voor één dag in de week
werkzaam geweest bij de Universiteit Twente
als hoogleraar Membrane Technology
and Engineering for Water Treatment. De
vergoeding daarvoor wordt betaald aan
Oasen. Daarnaast is hij per 1 september
2017 toegetreden tot het bestuur van
Sectie RIWA-Rijn van de Vereniging van
Rivierwaterbedrijven-RIWA.

Voorzitter Raad van Commissarissen
Mr. Aleid Wolfsen
23 februari 1960
Nederlandse nationaliteit

Lid (voordrachtscommissaris)
Drs. Margreet Rookmaker
17 juli 1961
Nederlandse nationaliteit

Huidige functie:
Voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens
Expertise:
Strategie en beleid
Nevenfuncties:
• Voorzitter RvT Jantje Beton/NUSO
• Voorzitter RvT muziekrechtenorganisatie Sena
• Voorzitter RvT Stichting de Basis voor
veteranenzorg
• Voorzitter Long Alliantie Nederland
• Rechter-plaatsvervanger
• Lid RvT Stichting Bartholomeus Gasthuis
• Lid Raad van Arbitrage voor de Bouw
Datum eerste benoeming:
1 januari 2016
Datum aftreden:
1 januari 2020

Huidige functie:
Voorzitter College van Bestuur MBO Utrecht
Expertise:
Arbeidsverhoudingen, human
resource management, organisatie &
besturingsprocessen, corporate governance
Nevenfuncties:
• Commissaris NV Afvalzorg
Datum eerste benoeming:
1 januari 2016
Datum aftreden:
1 januari 2020
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Lid
Prof. dr. John Koster
1 augustus 1961
Nederlandse nationaliteit

Lid
Em. prof. ir. Hans van Dijk
24 juni 1954
Nederlandse nationaliteit

Lid
Drs. Jan Boekelman
19 juni 1959
Nederlandse nationaliteit

Huidige functie:
Voorzitter Holland Consulting Group
Expertise:
Imago, public relations en affairs, relatieen klantenmanagement, communicatie,
maatschappelijke aspecten van ondernemen
Nevenfuncties:
• Buitengewoon Hoogleraar Marketing
Organisatie en Implementatie, Nyenrode
Business Universiteit
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Muziekonderwijs Zuidplas
• Lid Raad van Toezicht Stichting Mobiel
Erfgoed Centrum
• Lid Visitatiecommissie Commerciele
Opleidingen Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie
• Lid Raad van Advies Milgro B.V
Datum eerste benoeming:
1 januari 2017
Datum aftreden:
1 januari 2021

Huidige functie:
Directeur VOF Van Dijk Consulting
Expertise:
Waterproductie, drinkwater kwantiteit en
kwaliteit, waterketen, natuur en milieubeheer
Nevenfuncties:
• Emeritus hoogleraar drinkwatervoorziening
TU Delft
• Commissaris WML
Datum eerste benoeming:
1 januari 2011
Datum aftreden:
1 januari 2019

Huidige functie:
Director Finance bij EBN B.V.
Expertise:
Financiën, economie en accounting,
informatietechnologie
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV
• Lid Raad van Toezicht KRO
• Lid en voorzitter van de Audit Commissie
GasTerra B.V.
• Bestuurslid Aluminium Stewardship
Initiative
• Bestuurslid Cappella Amsterdam
• Bestuurslid Kansfonds
• Bestuurslid Stichting Chimbo
• Bestuurslid World Energy Council,
afdeling Nederland
Datum eerste benoeming:
1 januari 2018
Datum aftreden:
1 januari 2022

39

Auditcommissie
Cis Marring, voorzitter
John Koster, lid.
Remuneratiecommissie
Margreet Rookmaker, voorzitter
Aleid Wolfsen, lid.
Selectiecommissie
Per 1 januari 2018 is een vacature
ontstaan binnen de RvC op het
proﬁel ‘Financiën/economie en
accounting, informatietechnologie’.
Ter opvulling daarvan heeft de AVA in
haar vergadering van 30 mei 2017 de
volgende selectiecommissie benoemd:

Vanuit de AVA:
• Tineke Keuzenkamp – Van Emmerik,
voorzitter (gemeente Ridderkerk)
• Hilde Niezen (gemeente Gouda)
• Michel Du Chatinier (gemeente
Alphen aan den Rijn)
Vanuit de RvC:
• Aleid Wolfsen
• John Koster
Vanuit de directie als adviseur
van de selectiecommissie:
• Walter van der Meer.

Met meer dan 100 posters door het voorzieningsgebied en een online
campagne vroegen we in de zomervakantie aandacht voor onze boodschap:
Terug van vakantie? Kraan 1 minuut open! Zo adviseerden we alle thuiskomende
vakantiegangers na één of meerdere weken afwezigheid de kraan even te laten
lopen, omdat het water uit de kraan niet vers meer is.
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017
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Belangrijke onderwerpen in 2017
In 2017 is de RvC drie keer bijeen geweest
in aanwezigheid van de bestuurder. Bij deze
vergaderingen waren alle commissarissen
aanwezig. Daarnaast is er een afzonderlijke
vergadering geweest met de bestuurder
die geheel besteed is aan de strategie (de
jaarlijkse strategiedag). Tot slot heeft de
RvC een bijzondere bijeenkomst gewijd aan
de zelfevaluatie.
Tijdens de vergaderingen is aan de volgende
thema’s aandacht besteed:
1. Realisatie doelstellingen
De RvC houdt toezicht op het bestuur en
volgt daartoe in de reguliere vergaderingen
-onder andere - de realisatie van de
doelstellingen. Ook in 2017 heeft de Raad
dat gedaan aan de hand van kwartaal- en
voortgangsrapportages over de doelen zoals
die opgenomen zijn in het jaarplan 2017.
Dat jaarplan is een verdere uitwerking is van
het Integraal Meerjarenplan 2016-2020
‘Beter is Mogelijk’. De voortgang van de
doelen is gevolgd aan de hand van de per doel
opgenomen hoofdindicatoren.
2. Financieel beleid
Het in control zijn op de ﬁnanciën is één van
de structurele aandachtspunten van het
toezicht van de Raad van Commissarissen. In
2017 zijn daarbij de volgende onderwerpen
aan de orde geweest:
• Jaarverslag en jaarrekening over 2016;
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

• De ﬁnanciële effecten van eventuele
wijzigingen in het beleid op doorbelasting
van precario;
• Ontwikkelingen op het gebied van
aantrekken van leningen door de komst
van de -voor Oasen- nieuwe ratio’s Interest
Coverage Ratio en de net debt / EBITDA ratio;
• Conceptbegroting 2018 en ﬁnancieel
meerjarenoverzicht;
• Deﬁnitieve begroting 2018 en
meerjarenoverzicht;
• Het verlenen van goedkeuring op de tarieven
van 2018;
• Goedkeuring van en mandaatverlening op de
uitvoering van het treasury jaarplan 2018;
• Het aangaan van een leningencontract met
de Europese Investeringsbank.
3. Strategie
In 2017 is op 22 juni de jaarlijkse strategiedag
gehouden. Deze dag stond in het teken van
transparantie; één van de kernwaarden
van Oasen. Tijdens deze dag is met name
aandacht besteed aan twee kanten van
transparantie: het klantperspectief, waarbij
de verwachting van de klant bepalend is voor
het geven van invulling aan transparantie en
het perspectief van Oasen ingegeven vanuit
communicatiedoelen. Samen met de RvC
is aan de hand van een reeks van stellingen
en argumenten het thema transparantie
verkend en zijn kaders ontwikkeld over hoe
transparant Oasen al dan niet kan of moet
zijn. Ook heeft de OR input kunnen leveren

voorafgaande en tijdens de strategiedag.
4. Risicomanagement
Ook bij risicomanagement heeft de
RvC nadrukkelijk stilgestaan in 2017
aan de hand van het geactualiseerde
risicomanagementbeleid. In het
risicomanagementbeleid heeft Oasen verder
vormgegeven aan haar ontwikkeling om
risicomanagement integraal onderdeel te
laten worden van de bedrijfsvoering. De
RvC volgt deze ontwikkelingen tijdens zijn
reguliere vergaderingen en volgt daarbij
met name de verdere implementatie van het
beleid in de dagelijkse processen.
5. Zelfevaluatie
Na twee jaar de zelfevaluatie in eigen
gelederen verricht te hebben, heeft de
zelfevaluatie van 2017 onder begeleiding
van een externe – de Governance University
- plaatsgevonden. Dit is conform het beleid
van de RvC. Daarbij is gebruik gemaakt van
de 17 ‘werkgebieden’ die voor iedere RvC van
belang zijn. De actiepunten die daaruit zijn
voortgekomen worden geagendeerd voor
volgende vergaderingen.
6. Andere speciﬁeke onderwerpen
De RvC heeft in 2017 ook navolgende
speciﬁeke onderwerpen besproken:

remuneratiecommissie in het leven geroepen
en heeft tevens voor deze commissie een
reglement opgezet.
Jaarverslag en jaarrekening 2016
De RvC heeft de jaarrekening en het
jaarverslag van 2016 goedgekeurd. Daarbij
adviseerde de RvC de aandeelhouders het
volledige resultaat toe te voegen aan de
algemene reserve. Op die manier zijn de
investeringen in de drinkwaterinfrastructuur
naar de toekomst toe geborgd.
Presentaties aan de Raad van
Commissarissen
Ook in 2017 hebben de managers van diverse
disciplines presentaties gegeven aan de RvC.
De volgende zaken werden in 2017 toegelicht:
• thema Onberispelijk drinkwater en
verrassingsvrije levering (distributie),
daarbij lag de aandacht vooral op de huidige
stand van zaken van het leidingnet en de te
verwachten ontwikkelingen in de verdere
toekomst in relatie tot de zettingsgevoelige
ondergrond van het voorzieningsgebied van
Oasen;
• thema Klant en Omgeving, waarbij met
name ingegaan is op een drietal doelen:
goede service, klanttevredenheid en
luisteren naar de klant;

Remuneratiecommissie
De RvC heeft in 2017 een
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In Hazerswoude-Dorp vervingen we de waterleiding langs de Gemeneweg (N209).
Door het gebruik van speciale boortechnieken bleven de straat en het ﬁetspad
grotendeels in tact. Zo bleef de verkeershinder beperkt.
• thema Productie, daarbij is
stilgestaan bij recente en
actuele ontwikkelingen binnen
distributie en is speciﬁek aandacht
besteed aan veiligheidscultuur,
projecten en ontwikkelingen in
procesautomatisering.
Jaarverslag vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen
Jaarlijks ontvangt de RvC een notitie
van de bestuurder met daarin het
verslag van de vertrouwenspersoon.
Dat heeft ook in 2017 plaatsgevonden
over het jaar 2016. Geconstateerd
is dat er in 2016 geen klachten zijn
geweest. Van het aantal meldingen
is in 2016 een lichte stijging te zien.
Deze meldingen zijn geëvalueerd
en hebben verder niet geleid tot
aanpassing van het beleid. Wel
heeft de vertrouwenspersoon
geadviseerd het onderwerp onder
de aandacht te brengen middels
voorlichtingsbijeenkomsten, hetgeen
gebeurd is.
Integriteit code
De integriteit code is inhoudelijk
gewijzigd en in lijn gebracht conform
de aanpassingen die daartoe in de
wet zijn doorgevoerd. De wijzigingen
zijn zowel met de OR als met de RvC
besproken
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Beleid ontwikkelingssamenwerking
Het beleid ontwikkelingssamenwerking
van Oasen kenmerkt zich door de
primaire focus op kennisoverdracht
en het beschikbaar stellen van les- en
leermateriaal. Daarnaast stelt Oasen
jaarlijks een beperkt budget van 10.000
euro beschikbaar voor organisaties die
in een ontwikkelingsland werken aan
een drinkwater gerelateerd project. Dit
beleid is nader toegelicht aan de RvC,
waarna de RvC heeft aangegeven zich
in het beleid en werkwijze te kunnen
vinden.
Voordracht
De RvC heeft Jan Boekelman aan
de algemene vergadering van
aandeelhouders voorgedragen voor
benoeming als lid van de RvC op
het proﬁel ‘Financiën/economie en
accounting, informatietechnologie’
voor de zittingsperiode van 1 januari
2018 tot 1 januari 2022.
Resultaatafspraak
De RvC heeft de bestuurder beoordeeld
aan de hand van de resultaatafspraken
over 2017 en stelt nieuwe
resultaatafspraken voor 2018 vast.
Daarbij zijn ook afspraken gemaakt
over kwalitatieve doelstellingen.
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Jan Boekelman
Werkzaamheden van de auditcommissie
De auditcommissie heeft in 2017 tweemaal
vergaderd en heeft daarnaast in een
informeel overleg met de bestuurder en
manager Finance & Control gesproken over
het verloop van het vierde kwartaal 2016.
Vanzelfsprekend heeft de auditcommissie veel
aandacht voor de ﬁnanciële onderwerpen,
waarbij de aandacht in 2017 met name
uitgegaan is naar de ontwikkelingen in de
leningenportefeuille. Ook is aandacht besteed
aan de goedkeuring van het jaarverslag en
de jaarrekening over 2016, de werking van
de interne risico- en controlesystemen, het
frauderisico, de naleving van de aanbevelingen
door de accountant, de effecten van mogelijke
wijzigingen in de wijze van doorbelasting
van precario, de begroting en tarieven
2018, het meerjarenperspectief inzake de
tariefontwikkeling en het treasury jaarplan
2018.
Werkzaamheden van de
remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie heeft in 2017
één bijeenkomst gehad. Daarbij is gesproken
over het functioneren van de bestuurder
in 2016 en zijn de resultaatafspraken
voor 2017 vastgesteld. Tevens heeft de
remuneratiecommissie de procedure met
betrekking tot het beoordelen van het
functioneren van de bestuurder herijkt.
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Werkzaamheden van de
selectiecommissie
De selectiecommissie heeft de opvulling
voorbereid van de vacature op het proﬁel
‘Financiën / economie en accounting,
informatietechnologie’. Na een
selectieprocedure heeft de selectiecommissie
Jan Boekelman aan de RvC voorgesteld om te
worden voorgedragen aan de AVA.
AANDEELHOUDERSVERGADERING
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AVA)
Er vonden twee ofﬁciële
aandeelhoudersvergaderingen plaats. In mei
keurde de AVA het jaarverslag en jaarrekening
over 2016 goed en besloot om het resultaat
van 2016 toe te voegen aan de algemene
reserves conform het voorstel van de RvC.
Ook verleende de AVA decharge aan de leden
van de RvC voor het gevoerde toezicht en
aan de bestuurder voor het gevoerde beleid.
Daarnaast bracht de commissie Precario
-bestaande uit vertegenwoordigers van de
gemeenten Kaag en Braassem, Krimpen aan
den IJssel, Alphen aan den Rijn, Hendrik-IdoAmbacht en Oasen- in de mei vergadering van
2017 haar advies uit over de communicatie
over en doorbelasting van precario door
Oasen. Conform het advies van de commissie
heeft de AVA met betrekking tot communicatie
over precario besloten om eerst met elkaar
contact te zoeken alvorens naar buiten toe te
treden. Tevens heeft de AVA het advies van de

commissie overgenomen om precario niet in
enigerlei vorm te verwerken in bedrijfskosten
of het bedrijfsresultaat, waarna de AVA de
commissie precario decharge heeft verleend.
Verder is in november de begroting voor
2018 besproken en keurde de AVA de tarieven
voor 2018 goed. Tot slot benoemde de AVA in
november 2017 Jan Boekelman als lid van de
RvC voor een zittingsperiode van 4 jaar.

die de bedrijfsvoering van Oasen aangaan.
In 2017 was daarbij speciﬁek aandacht
voor de jaarrekening en jaarverslag 2016,
de begroting, de tarieven voor 2018 en de
voortgang van het integraal meerjarenplan
2016-2020. Verder heeft de OR kennis
gemaakt met de nieuwe commissaris, John
Koster en heeft de OR haar visie gepresenteerd
op medezeggenschap. Aanvullend is er
onder andere gesproken over het generiek
functiehuis, het screeningsbeleid en de pilot
urenregistratie.
Bezoldigingsbeleid Bestuurder En
Toezichthouders
In het bezoldigingsbeleid voor de bestuurder
en toezichthouders vonden in 2017 geen
wijzigingen plaats.

Informele bijeenkomsten met
aandeelhouders
Op 10 oktober vond op het kantoor in Gouda
een goed bezochte informele bijeenkomst
van aandeelhouders plaats. Het doel hiervan
was tweeledig: enerzijds werd aandacht
besteed aan de ontwikkelingen rondom GenX
in de drinkwaterbronnen, anderzijds aan de
ﬁnanciële uitdagingen waar Oasen zich de
komende jaren voor geplaatst ziet.
Overleg vergadering ondernemingsraad
De voorzitter van de RvC en de
voordrachtscommissaris woonden in 2017
twee overlegvergaderingen bij met de
bestuurder en de ondernemingsraad. Zoals
gebruikelijk zijn hier onderwerpen besproken
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De OR met staand van links naar rechts: Ger Ros, Menno van Leenen, Keetie Vermulm, Rob van Steensel,
Ivo Plasmeijer, Pieter Cusell. Gehurkt van links naar rechts: Shyam Jagmohan, Theo den Otter, Robert Kikkert.
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(bedragen x € 1.000 en voor winstbestemming)

BALANS
ACTIVA

Jaarrekening

2016

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

(1)
(2)

246.292
262
246.554

239.482
262
239.744

Vlottende activa
Voorraden

(3)

836

789

(4)
(5)

4.863
582

6.901
597

(6)

1.326
6.771

1.149
8.647

(7)

12.045

670

266.206

249.850

Vorderingen:
Handelsdebiteuren
Belastingen
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa
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(bedragen x € 1.000)

BALANS
PASSIVA

(bedragen x € 1.000)

WINST- & VERLIESREKENING
2017

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

Voorzieningen
Voorziening voor toekomstige
uitkeringen
Voorziening ontharding
Voorziening hoogwater
Voorziening maaivelddaling

Langlopende schulden
Leningen
Kortlopende schulden
Aﬂossingverplichting leningen
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige schulden en
overlopende passiva

(8)

(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

340
96.745
6.583
103.668

340
93.702
3.043
97.085

253

317

5.800
127
6.180

121.006

6.150
347
6.814

116.170

Bedrijfsopbrengsten
Netto-omzet waterlevering
Netto-omzet werken
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
Inkoop water
Kosten werken derden
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen
Som der bedrijfslasten
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2016

(18)
(19)
(20)

70.638
3.783
1.968
76.389

68.330
2.638
1.665
72.633

(21)
(22)
(23)

5.571
2.394
13.672
1.709
1.725
26.708
14.120
65.899

5.693
1.860
13.689
1.661
1.552
28.846
12.469
65.770

10.490

6.863

- 3.907

- 3.804

6.583

3.059

-

16

6.583

3.043

(24)
(25)

Bedrijfsresultaat
(14)
(15)
(16)
(17)

10.200
5.000
6.632
2.992

5.200
2.614
6.903
3.235

10.528
35.352

11.829
29.781

Financiële baten en lasten

266.206

(26)

Resultaat voor belastingen
Vennootschapsbelasting

Resultaat na belastingen
Totaal passiva

2017

2016

(27)

249.850
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(bedragen x € 1.000)

KASSTROOMOVERZICHT
2017
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
• afschrijvingen
Mutaties in werkkapitaal
• voorraden
• vorderingen
• mutaties in de voorzieningen
• kortlopende schulden
(excl. schulden aan kredietinstellingen)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentebaten
Rentelasten
Bankkosten
Betaalde vennootschapsbelasting

De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld:
10.490

Kasstroom uit ﬁnancieringsactiviteiten
Aangetrokken langlopende leningen
Aﬂossing langlopende leningen
Kasstroom uit ﬁnancieringsactiviteiten
Af-/toename geldmiddelen

6.863

2017
14.120
-47
1.892
-634
-1.815

12.469
-70
-1.487
-3.235
-1.908

-604
24.006
3
-3.749
-141
-

5
-3.606
-148
-

-20.930
-

-3.749
8.883

15.000
-5.200

Totaal

7.045

-1.944

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
Algemeen
Oasen is gevestigd te Gouda aan de Nieuwe
Gouwe O.Z. 3 en geregistreerd onder
inschrijvingsnummer 29010639.

12.000
-313
11.687
-3.365

Samenstelling geldmiddelen
Geldmiddelen per 1 januari
Mutatie boekjaar

-1.944
8.989

1.421
-3.365

Geldmiddelen per 31 december

7.045

-1.944

voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s
(functionele valuta).

Tenzij hierna anders is vermeld, worden
activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde. Waardering vindt plaats tegen
historische kostprijs.

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende
de verslagperiode zijn in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers op transactiedatum.
De uit de afwikkeling en omrekening
voortvloeiende koersverschillen komen
ten gunste of ten laste van de winst- en
verliesrekening.

Opbrengsten en kosten worden verantwoord
in die periode, waarop zij betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen
voorzover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij

Schattingsonzekerheden
Bij het opmaken van de jaarrekening van de
Vennootschap dient het management op
balansdatum oordelen te vormen, alsmede
schattingen en veronderstellingen te bepalen,
die van invloed zijn op de gerapporteerde
opbrengsten, lasten, activa, verplichtingen en

-23.935

9.800
8.989
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12.045
-5.000

Het ﬁnancieel verslag wordt opgesteld met
inachtneming van de wettelijke voorschriften
inzake de jaarverslaglegging zoals opgenomen
in Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.

-23.935
-20.930

Liquide middelen
Schulden aan kredietinstellingen

2016
670
-2.614

Toelichting op de balans en de
winst- en verliesrekening
-6.700
12.632

-3.887
20.119

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

2016

47

Voor een beter begrip van het totale slagadersysteem
maakten collega’s van de wachtdienst een rondrit langs
de slagader en de zuiveringsstations. De slagader is de
belangrijkste leiding van Oasen, dagelijks stroomt er bijna
29 miljoen liter drinkwater doorheen naar het noordelijk
deel van ons voorzieningsgebied.
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niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Schattingen hebben betrekking op bekende
en onbekende risico’s, onzekerheden en
andere factoren die ertoe kunnen leiden
dat de toekomstige resultaten en prestaties
wezenlijk verschillen van die welke geraamd
waren. De schattingen zijn op een consistente
wijze uitgevoerd en worden voortdurend
beoordeeld. Dit heeft met name betrekking op
de afschrijvingsduur van de materiële vaste
activa en de voorzieningen.

economische levensduur van de onderliggende
activa. Als gevolg van veranderingen op het
gebied van technologische ontwikkelingen
of in het gebruik van de activa kunnen
veranderingen ontstaan in de levensduur van
de activa. Dit kan dan aanleiding geven tot een
bijzondere waardevermindering.

Balans

Uitgaven worden slechts geactiveerd voor
zover deze bestemd zijn om de uitoefening
van de werkzaamheid van Oasen duurzaam te
dienen.
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
• Geactiveerd worden uitsluitend (eerste)
aanschaf, nieuwbouw, vervanging en
wijzigingen van vaste activa objecten;
• Activering vindt plaats tegen
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs;
• (Groot)onderhoud wordt niet geactiveerd;
• Kosten voor sloop worden niet geactiveerd,
maar in de exploitatie genomen. Een
uitzondering hierop volgt indien de
sloopkosten zo verweven zijn in de
aanneemsom van de opdrachtnemer dat niet
duidelijk is welk deel sloop is, op dat moment
worden de sloopkosten wel mee geactiveerd;
• Verwijderingskosten van leidingen worden
niet geactiveerd. Onder verwijderingskosten
wordt verstaan het drukloos maken van de
leiding, verwijderen straatwerk, graven,
fysiek verwijderen leiding, afdichten van de

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden verantwoord
tegen aanschafwaarde onder aftrek van de
terzake van de investeringen aan derden in
rekening gebrachte bedragen.
Op de materiële vaste activa wordt lineair
afgeschreven met ingang van het eerste
jaar nadat de investering is gepleegd. De
afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de
verwachte economische levensduur. Indien
een schattingswijziging plaatsvindt van de
economische levensduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.
Waardering na eerste verwerking vindt plaats
tegen historische kostprijs. Bij de bepaling
van de boekwaarde van materiële vaste activa
wordt gebruikgemaakt van schattingen van
afschrijvingstermijnen, deze zijn afgeleid van
verwachtingen omtrent de technische en
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

De kosten voor groot onderhoud aan de
materiële vaste activa worden ten laste
gebracht van het resultaat.

•
•
•

•
•

sleuf, herstellen van straatwerk tot en met
het laten afvoeren en verwerken van de oude
leiding. Het gaat hier puur en alleen om het
verwijderen van een oude leiding waarvoor
geen nieuwe leiding in de plaats komt. Bij
het vervangen van een oude leiding voor een
nieuwe leiding gelden alleen de extra
afvoerkosten van die oude leiding
(bijvoorbeeld asbestcement) als
verwijderingskosten. Indien de afvoerkosten
zo verweven zijn in de aanneemsom van de
opdrachtnemer dat niet duidelijk is welk deel
afvoer is bij vervanging van leidingen, dan
worden de afvoerkosten mee geactiveerd als
zijnde een onderdeel van de investering;
Watermeters worden niet geactiveerd;
Vervangen van afsluiters wordt niet
geactiveerd;
Uitgaven worden slechts geactiveerd
wanneer er sprake is van een levensduur
langer dan of gelijk aan 3 jaar (duurzaam);
Activering per locatie;
Er wordt gekeken naar de totale kosten van
het project en niet per jaar;

De volgende regels gelden voor toerekening
van kosten aan investeringen
(materiële vaste activa):
• Alle kosten die volgen na de business case
zijn investeringskosten.
• Geen activering van indirecte interne kosten;
• Geen activering bouwrente;
• Geen activering uren toezichthoudend
personeel Oasen;
• Geen activering uren voorbereidend

personeel Oasen;
• Geen activering uitvoerend personeel Oasen
(monteurs), tenzij de directie hiertoe wel
besluit;
• De kosten voor directievoering worden
geactiveerd.
Beleid per groep
Terreinen, gebouwen, machines en installaties
De aanschaf en (nieuw)bouw van terreinen,
gebouwen, machines en installaties (inclusief
bronnen en pompen) wordt geactiveerd.
Hoofdleidingen
Geactiveerd wordt de aanleg, vervanging en
wijziging van een hoofdleiding, ongeacht de
hoogte van de kosten. Bij transport markeert
het einde van een leidingproject het einde
van de investering. Na de eindrapportage van
hoofdleidingwerken en de overdracht van
de leidingwerken aan de regio (of productie)
vallen de verdere kosten in de exploitatie
(behoudens aanspraken op aannemers). Wel
dienen bij het einde van het project de op dat
moment voorzienbare kosten als verplichting
op het investeringsproject opgenomen te
worden.
Aansluitleidingen
De eerste aanleg van aansluitleidingen wordt
niet geactiveerd. Wel wordt geactiveerd
vervanging of wijziging van aansluitleidingen
uitgezonderd vervanging of wijziging op
initiatief van derden (valt onder Toegevoegde
Waarde Diensten). Incidentele vervanging
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Afschrijvingsbeleid

Activa
Afschrijvingspercentage
Grond
Terreinaanleg
5
Gebouwen
2,5 - 4
Restauratie en verbouwing
10
Bronnen
5
Machines/pompen/installaties
5 - 6,67
Ruw- en reinwaterleidingen
2,50
Transportleidingen
2,50
Hoofdleidingen
3
Aansluitleidingen
3,33
Inventaris
10
Computers, software en telecommunicatie
33,33
Vervoermiddelen
20

(inclusief vervanging van loden leidingen)
of wijziging in kader van onderhoud is
exploitatie. Het activeren van vervanging
en wijziging heeft derhalve betrekking
op projectmatige aanpak van renovatie,
reconstructie en dijkverzwaring.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen worden geactiveerd.
Inventaris
Aanschaf van inventaris wordt geactiveerd.
Computerapparatuur (hard- en software)
Hard- en software wordt geactiveerd.
Financiële vaste activa
De onder de ﬁnanciële vaste activa
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Jaren
20
25 - 40
10
20
15 - 20
40
40
33,33
30
10
3
5

verantwoorde kapitaalbelangen worden
opgenomen tegen verkrijgingsprijs.
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen de
laatst betaalde inkoopprijzen, onder aftrek van
een voorziening voor mogelijke incourantheid.
De voorraden zijn vrijwel geheel bestemd voor
de aanleg, het onderhoud en de vernieuwing
van materiële vaste activa.
Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren worden
opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs,
onder aftrek van een voorziening voor
mogelijke oninbaarheid, die op individuele

basis wordt bepaald. De vorderingen
worden opgenomen inclusief belasting op
leidingwater (BOL). Gezien de looptijd korter
dan 1 jaar is de geamortiseerde kostprijs gelijk
aan de nominale waarde.
Overige vorderingen
De overige vorderingen worden opgenomen
tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek
van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Gezien de looptijd korter dan 1 jaar is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas,
banktegoeden en direct opeisbare deposito’s
met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij
banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. De liquide middelen staan,
voor zover niet anders vermeld, ter vrije
beschikking van de vennootschap.
EIGEN VERMOGEN
Financiële instrumenten die op grond van de
economische realiteit worden aangemerkt
als eigenvermogensinstrumenten,
worden gepresenteerd onder het eigen
vermogen. Uitkeringen aan houders van
deze instrumenten worden in mindering
op het eigen vermogen gebracht na aftrek
van eventueel hiermee verband houdend

voordeel uit hoofde van belasting naar
de winst. Financiële instrumenten die op
grond van de economische realiteit worden
aangemerkt als een ﬁnanciële verplichting,
worden gepresenteerd onder schulden. Rente,
dividend, baten en lasten met betrekking tot
deze ﬁnanciële instrumenten worden in de
winst-en-verliesrekening verantwoord als
kosten of opbrengsten.
VOORZIENINGEN
Algemeen
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
worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.
Voorziening toekomstige uitkeringen
Deze voorziening betreft de toekomstige
uitkeringen uit hoofde van arbeidstijdverkorting oudere werknemers en de
toekomstige uit te keren diensttijdgratiﬁcatie.
Van deze twee componenten wordt jaarlijks
een actuariële berekening gemaakt. De
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voorziening wordt gewaardeerd tegen
contante waarde.
Als gevolg van de cao 2009-2011 zijn de oude
regelingen komen te vervallen en worden ze
vervangen door een inzetbaarheidsbudget
(met ingang van 1 januari 2010) en een
ﬂexibel arbeidsvoorwaardenbudget
(met ingang van 1 januari 2011). Voor
bepaalde groepen deelnemers gelden
overgangsregelingen conform de oude
regelingen.
Bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat
werknemers met pensioen gaan op de AOWgerechtigde leeftijd.
Voorziening ontharding
De voorziening ontharding betreft de
toekomstige uitgaven uit hoofde van
investeringen met betrekking tot het
ontharden van drinkwater. De werkelijke
investeringen worden in mindering gebracht
op deze voorziening. Jaarlijks vindt er een
berekening plaats waarbij de voorziening
opnieuw wordt bepaald. Eventuele dotatie
of vrijval wordt verantwoord ten laste of ten
gunste van het resultaat.
Voorziening hoogwater
De voorziening hoogwater heeft betrekking
op het bemalingsgebied Middelbroek,
Ameide en Tienhoven. Als gevolg van
grondwateronttrekking is er een daling van de
grondwaterstand in dit gebied ontstaan. Door
Waterschap Rivierenland is een projectplan
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opgesteld waarin een aantal maatregelen
worden getroffen om deze schade te
herstellen. Oasen is verplicht om deze schade
te herstellen. De kosten die hiervoor geraamd
zijn in het projectplan is op balansdatum
opgenomen als voorziening.
Voorziening maaivelddaling
De voorziening heeft betrekking op het gebied
rondom zuiveringsstation de Steeg te
Langerak en zuiveringsstation Rodenhuis te
Bergambacht. Als gevolg van grondwateronttrekking is er schade opgetreden aan het
maaiveld bij grondgebruikers rondom deze
locaties. Voor de herstelkosten van deze
schade is een voorziening opgenomen.
SCHULDEN
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. Schulden met een
resterende looptijd van meer dan een
jaar worden onder langlopende schulden
opgenomen. Schulden die binnen een
jaar vervallen worden opgenomen onder
kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste
verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend
met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.
Schulden aan kredietinstellingen
Onder schulden aan kredietinstellingen
vallen kasgeldleningen en rekening courant
kredieten van banken.
Handelscrediteuren
Waardering vindt plaats tegen nominale
waarde op de balans. Zodra Oasen
contractpartij is en/of er een concrete dienst of
levering van goederen heeft plaatsgevonden
wordt deze in de balans opgenomen.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Valutarisico
Oasen loopt geen risico, alle werkzaamheden
vinden vrijwel allemaal plaats binnen
Nederland.
Marktrisico
Oasen loopt geen risico ten aanzien van de
waardering van aandelen, opgenomen onder
ﬁnanciële vaste activa.

Rente- en kasstroomrisico
Oasen loopt renterisico over de rentedragende
vorderingen (met name onder ﬁnanciële vaste
activa en liquide middelen) en rentedragende
langlopende en kortlopende schulden
(waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Met betrekking tot de vorderingen en schulden
worden geen ﬁnanciële derivaten met
betrekking tot renterisico gecontracteerd.
Kredietrisico
Oasen loopt geen signiﬁcante kredietrisico’s.
Verkoop vindt naast reguliere particulieren,
plaats aan zakelijke afnemers die voldoen
aan de kredietwaardigheidstoets van
Oasen. Verkoop vindt plaats op basis van
krediettermijnen tussen de 30 en 60 dagen.
Voor grote leveringen kan een afwijkende
krediettermijn van toepassing zijn. In dat geval
worden aanvullende zekerheden gevraagd,
waaronder garantiestellingen.
Oasen heeft geen signiﬁcante concentraties
van debiteurenrisico. De vorderingen op
klanten bedraagt in totaal € 5,1 miljoen
(ultimo 2016: € 7,1 miljoen). Hiervoor is
een voorziening van € 0,2 miljoen getroffen
(ultimo 2016: € 0,2 miljoen).
Liquiditeitsrisico
Oasen maakt gebruik van meerdere banken
om over meerdere kredietfaciliteiten te
kunnen beschikken.
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WINST- EN VERLIESREKENING
Netto-omzet waterlevering
De netto-omzet waterlevering omvat het
vastrecht en het gefactureerde waterverbruik
tot aan de laatste opnamedatum van de
watermeters, alsmede een raming van het nog
te factureren verbruik en vastrecht over de
periode vanaf de laatste opnamedatum van de
watermeters tot en met 31 december. Onder
netto-omzet waterlevering wordt verstaan
de opbrengst van de in het verslagjaar
gerealiseerde afzet onder aftrek van kortingen
voor automatische incasso, aanleveren
meterstand via website en korting voor het
digitaal ontvangen van post.
Netto-omzet werken
Omzet werken betreft de opbrengsten op
diensten die in opdracht van derden worden
verleend. Onder netto-omzet werken wordt
verstaan de in het verslagjaar gerealiseerde
opbrengsten minus de vooruitgefactureerde
opbrengsten waarvan het werk nog niet is
uitgevoerd.
Overige opbrengsten
Onder de overige opbrengsten worden
opbrengsten verantwoord die niet direct
gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten.
Hieronder zijn opgenomen opbrengsten uit:
• Verhuizingen/nieuwe aansluitingen en
incasso;
• Brandkranen, dit betreft deels een eenmalige
bijdrage en een jaarlijks terugkerende
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•
•

•
•
•

vergoeding ten behoeve van het onderhoud;
Huur & pacht;
Meeliftvergoedingen, betreft vergoedingen
van gemeenten voor het meeliften
op de rekening van Oasen voor
verontreinigingshefﬁngen, rioolhefﬁngen en
afvalstoffenhefﬁngen;
Boete niet tijdige betaling;
Opbrengsten watermonsters voor derden;
Verkoop van activa.

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de winst- en verliesrekening zodra ze
verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenlasten
De pensioenen zijn ondergebracht bij het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
De regeling is te typeren als toegezegde
pensioenregeling. In de jaarrekening mag
deze regeling echter worden verwerkt als een
toegezegde bijdrageregeling, aangezien aan
de volgende voorwaarden is voldaan:
• de rechtspersoon is aangesloten bij een
bedrijfstakpensioenfonds en past tezamen
met andere rechtspersonen dezelfde
pensioenregeling toe; en
• de rechtspersoon heeft geen verplichting
tot het voldoen van aanvullende bijdragen
in het geval van een tekort bij het
bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het
voldoen van hogere toekomstige premies.

Oasen betaalt als gevolg van het voorgaande
op verplichte, contractuele of vrijwillige
basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen. Oasen heeft
geen verplichtingen uit hoofde van haar
pensioenregeling naast de betaling van
premies. De premies worden verantwoord als
personeelskosten op het moment dat deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa
indien deze tot een terugstorting leiden of tot
een vermindering van toekomstige betalingen.
Overige bedrijfskosten
Dit betreffen de kosten die Oasen maakt ten
behoeve van haar exploitatie en bestaan onder
meer uit precario, energie, chemicaliën en
overige externe kosten. Deze kosten worden
toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben.
Grondwaterbelasting en -hefﬁng
Dit zijn kosten die Oasen maakt ten behoeve
van haar exploitatie en betreffen belastingen
die verbonden zijn aan het onttrekken van
grondwater en worden toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben.
Belastingen
Vanaf 1 januari 2016 zijn alle
overheidsondernemingen gedreven in de
vorm van een NV, BV of coöperatie integraal
vennootschapsbelastingplichtig. Voor Oasen
geldt dat alle niet wettelijke (commerciële)
activiteiten belastingplichting zijn. De

wettelijke drinkwateractiviteiten zijn niet
belast.
Toelichting bij het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens
de indirecte methode. De geldmiddelen in
het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide
middelen.
Leasing
Indien er leasecontracten bestaan waarbij
een groot deel van de voor- en nadelen die aan
de eigendom verbonden zijn niet bij Oasen
ligt, worden de leasecontracten 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.
Dotaties
Dotaties aan voorzieningen worden ten laste
van het resultaat gebracht en vallen onder
overige bedrijfskosten.
Bijzondere waardevermindering
Indien omstandigheden hiertoe aanleiding
geven wordt vastgesteld of sprake is van
bijzondere waardevermindering van materiële
vaste activa. Indien dergelijke aanwijzingen
bestaan, wordt een schatting gemaakt van de
realiseerbare waarde van deze activa. Voor
de activa is de realiseerbare waarde gelijk
aan de hoogste van de reële waarde minus de

52

verkoopkosten of de bedrijfswaarde.
De bedrijfswaarde wordt bepaald op
basis van de contante waarde van de
geschatte toekomstige kasstromen.
Het bedrag van de afwaardering
wordt separaat zichtbaar ten laste
van de winst- en verliesrekening
gebracht. Nadat een verlies wegens
bijzondere waardevermindering
is verwerkt, wordt de jaarlijkse
afschrijving aangepast aan de
herziene boekwaarde verminderd
met de restwaarde. Indien het bedrag
van de afwaardering groter is dan
de boekwaarde van het actief, moet
worden bezien of een voorziening moet
worden gevormd. Terugneming van
een bijzondere waardevermindering is
mogelijk indien er gegronde indicaties
zijn dat het eerder verantwoorde
verlies niet meer bestaat of is
verminderd.

Financiële baten en lasten
De kosten die samenhangen met het
aantrekken van vreemd vermogen,
alsmede de eventuele koersverschillen
hierop en waardeveranderingen en
uitkeringen van ﬁnanciële vaste activa
omvatten de rentebaten en -lasten.
Rentebaten en -lasten 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.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen (Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard) en wethouders Ria Boere (Krimpenerwaard) en Marco Oosterwijk
(Krimpen aan den IJssel) openden samen met Oasen directeur Walter van der Meer
het vernieuwde Oasen zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan de Lek.
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In het kader van kennisuitwisseling liepen twee van onze monteurs en
twee monteurs van drinkwaterbedrijf WML een week met elkaar mee.
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(cijfers x € 1.000)

TOELICHTING OP
DE BALANSPOSTEN
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa (1)
Stand per 1 januari
Bij:
Investeringen
Af:
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Stand per 31 december

2017

2016

239.482

228.016

20.930
260.412

23.935
251.951

-14.120
-

-12.469
0

246.292

239.482

In de boekwaarde per 31 december 2017 is een bedrag van € 25,2
(2016: € 25,9) miljoen gesaldeerd aan ontvangen bijdragen van
derden wegens investeringen.

De boekwaarde per 31 december kan
als volgt worden onderverdeeld:
• Bedrijfsgebouwen en –terreinen
• Machines en installaties
• Leidingen
• Andere vaste activa
• Niet aan het productieproces
dienstbare materiële vaste activa
Totaal
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47.173
29.183
166.937
2.842

48.889
29.316
158.407
2.453

157

417

246.292

239.482

Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland
en het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard en het duurzaamheidsplatform
Nudge hielden we de publiekscampagne ‘Was op
Maat’. Met deze campagne maakten we inwoners van
ons verzorgingsgebied boven de rivier de Lek bewust
van de voordelen van zacht water. Zo deelden Oasen
medewerkers in supermarkten maatbekers uit voor
wasmiddel waarmee ze hun doseringsgedrag
kunnen aanpassen.
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(Bedragen x € 1.000)

HET VERLOOP VAN DE MATERIËLE
VASTE ACTIVA OVER 2017

Leidingen

Andere
vaste
installaties

Niet aan
productie
proces
dienstbare
materiële vaste
activa

54.171
24.855
29.316

282.092
123.685
158.407

3.139
686
2.453

874
457
417

995
-2.711
-1.716

2.554
-2.687
-133

16.025
-7.495
8.530

1.356
-967
389

-260
-260

-7.362
7.362
-

-813
813
-

-1.250
1.250
-

-4.175
4.175
-

-594
594
-

-530
530
-

428.746
182.454

75.084
27.911

55.475
26.292

293.942
127.005

3.901
1.059

344
187

246.292

47.173

29.183

166.937

2.842

157

Totaal

Bedrijfsgebouwen en
terreinen

Machines
en
installaties

Materiële vaste activa
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

415.178
175.696
239.482

74.902
26.013
48.889

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Saldo

20.930
-14.120
6.810

Buitengebruikstelling van
geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
Afschrijvingen
Saldo
Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

Boekwaarde
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Financiële vaste activa (2)
Onder de ﬁnanciële vaste activa zijn ultimo
boekjaar de volgende aandelenbelangen
opgenomen: KWH Water B.V. (4,36%, Nieuwegein)
en AquaMinerals B.V. (voorheen Reststoffenunie B.V.)
(2,60%, Nieuwegein).
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden (3)
De post ‘Voorraden’ is als volgt samengesteld:
Voorraad grond- en hulpstoffen
Af:
Incourante voorraden
Stand per 31 december
VORDERINGEN
Handelsdebiteuren (4)
Waterdebiteuren
Overige debiteuren
Af:
Voorziening dubieuze handelsdebiteuren
Stand per 31 december

2017

2016

262

262

Belastingen (5)
Stand per 31 december

2017

2016

582

597

1.326

1.149

12.045

670

Betreft de per 31 december terug te vorderen
omzetbelasting voor de maanden november en december.

Overige vorderingen en overlopende activa (6)
Stand per 31 december
892

847

-56

-58

836

789

De overige vorderingen en overlopende activa ad
€ 1,3 miljoen bestaat uit: nog te ontvangen bedragen in
2018 over het boekjaar 2017, betaalde waarborgsommen
en de vooruitbetaalde kosten voor het boekjaar 2018.

Liquide middelen (7)
Stand per 31 december
3.997
1.056
5.053

5.241
1.845
7.086

-190

-185

4.863

6.901

Deze betreffen de per 31 december aanwezige kas- en
banksaldi. De bedragen staan ter vrije beschikking.

In de post waterdebiteuren zit een bedrag van € 358 (2016: € 1.517) aan nog
af te rekenen waterverbruiken verminderd met de reeds in rekening gebrachte
voorschotten.
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In zuiveringsstation De Laak deed een onderhoudsmonteur van een gespecialiseerd
bedrijf voor het eerst abseilend de inspectie en het onderhoud in de vijftien
meter hoge onthardingsreactor. Zittend op een stoeltje liet hij zich langzaam
naar beneden zakken voor de inspectie van de coating en voor het bijwerken van
geconstateerde beschadigingen.

Eigen vermogen (8)
Stand per 1 januari
Af:
Winstverdeling
Bij:
Winstverdeling
Resultaat lopend boekjaar

Geplaatst
kapitaal
340

Stand per 31 december

Overige
reserves
93.702

Onverdeeld
resultaat
3.043

Totaal
eigen
vermogen
97.085

-3.043

-3.043

6.583

3.043
6.583

6.583

103.668

3.043

340

Het maatschappelijk kapitaal
bedraagt € 1.137.500 en is
verdeeld in 2.500 aandelen. De
aandelen hebben een nominale
waarde van € 455 per aandeel.
Het aantal geplaatste aandelen
bedraagt 748.

96.745

Verdeling van de uitgegeven aandelen
heeft plaatsgevonden aan de hand van de
aantallen inwoners van de deelnemende
gemeenten. In de Algemene vergadering
van Aandeelhouders van 27 november
2001 is besloten tot ﬁxatie van het aantal
aandelen.

Voorziening voor toekomstige uitkeringen (9)
Stand per 1 januari
Bij:
Toevoeging ten laste van het resultaat
Af:
Onttrekking in verband met uitkeringen
Actuarieel verlies
Stand per 31 december

2017

2016

317

400

317

10
410

-56
-8

-93
-

253

317

De voorziening heeft voor een klein gedeelte kortlopend
en voor € 0,21 miljoen een langlopend karakter.
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De aanspraken zijn per 31 december als volgt samengesteld:
Regeling 5.11 Diensttijdgratiﬁcatie

2017

(cijfers x € 1.000)

Regeling 7.1 Arbeidstijdverkorting oudere werknemers

2017

2016

44

44

44

44

Pensioenlast
Toename CW aanspraken
Interest lasten
Actuariële winsten / verliezen

-5

1
-1

Last werkgever

-5

-

44
-30
-5

100
-56
-

9

44

44
-30
14
-5

100
1
-56
45
-1

9

44

De belangrijkste actuariële uitgangspunten zijn de volgende:
Disconteringsvoet
0,10%
Verwachte salarisstijgingen
1,50%

0,10%
2,00%

2016

Balansverplichting
Contante waarde aanspraken

273

273

Balansverplichting
Contante waarde aanspraken

Netto verplichting

273

273

Netto verplichting

Pensioenlast
Toename CW aanspraken
Interest lasten
Actuariële winsten / verliezen
Last werkgever

8
-11

9
1
-

-3

10

Verloop Netto verplichting
Netto verplichting (begin)
Uitkeringen
Totale laste (winst- en verliesrekening)

273
-26
-3

300
-37
10

Verloop Netto verplichting
Netto verplichting (begin)
Uitkeringen
Totale laste (winst- en verliesrekening)

Netto verplichting (eind)

244

273

Netto verplichting (eind)

Verloop CW aanspraken
Werkelijke CW aanspraken (begin)
Toename CW aanspraken
Interest lasten
Betaalde uitkeringen
Verwachte CW aanspraken (eind)
Actuariële winst / verlies

273
8
-26
255
-11

300
9
1
-37
273
-

Verloop CW aanspraken
Werkelijke CW aanspraken (begin)
Toename CW aanspraken
Interest lasten
Betaalde uitkeringen
Verwachte CW aanspraken (eind)
Actuariële winst / verlies

Werkelijke CW aanspraken (eind)

244

273

Werkelijke CW aanspraken (eind)
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2017
Voorziening ontharding (10)
Stand per 1 januari
Bij:
Dotatie voorziening ontharding
Correctie geactiveerd
Af:
Onttrekking
Schattingswijziging
Stand per 31 december

2017

2016

-

54
54

Af:
Gerealiseerde investeringen

-

-54

Stand per 31 december

-

-

2017

2016

121.800

110.113

15.000
136.800

12.000
122.113

-5.200
131.600

-313
121.800

-10.200
121.400

-5.200
116.600

-394

-430

121.006

116.170

2016

6.150

8.901

6.150

1.455
385
10.741

-350
-

-3.136
-1.455

5.800

6.150

Voorziening maaivelddaling (12)
Stand per 1 januari
Dotatie voorziening maaivelddaling

(cijfers x € 1.000)

LANGLOPENDE SCHULDEN
De voorziening ontharding heeft betrekking op het ontharden van water voor het
gehele voorzieningsgebied. Aandeelhouders en directie van Oasen hebben in het
verleden de beslissing genomen om te investeren in ontharding. Hiervoor is in het
verleden de waterprijs verhoogd geweest met € 0,04 ter ﬁnanciering van (een deel
van) de investeringen voor onthardingsinstallaties. De voorziening heeft betrekking
op twee projecten, namelijk Schuwacht en de Put.
In 2016 heeft er een schattingswijziging plaatsgevonden over de wijze waarop
welke kosten ten laste van de voorziening worden gebracht. Dit heeft onder andere
voor een correctie van € 385k gezorgd, wat teveel ten laste van de voorziening is
gebracht in 2015.
De voorziening heeft voor € 0,4 miljoen een kortlopend en € 5,4 miljoen
een langlopend karakter.
Voorziening hoogwater (11)
Stand per 1 januari
Af:
Gerealiseerde investeringen
Vrijval voorziening hoogwater
Stand per 31 december
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Leningen (13)
Stand per 1 januari
Bij:
Aangetrokken leningen
Af:
Aﬂossingen
Af:
Geraamde aﬂossingen volgend jaar

Betaalde afsluitprovisie langlopende schulden
Stand per 31 december

347
-98
-122

127

694
-341
-6
347

De geraamde aﬂossingen volgend jaar zijn gerubriceerd onder de kortlopende
schulden. Voor deze leningen zijn geen zekerheden verstrekt.
In 2017 is een langlopende lening aangetrokken voor € 15 miljoen met een looptijd
van 20 jaar, tegen een rente van 1,654% per jaar.
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(cijfers x € 1.000)

KORTLOPENDE SCHULDEN
2017
BNG
EIB
NWB
Namenschuldverschreibung (NSV) *

32.600
15.000
44.000
40.000

131.600

37.800
44.000
40.000
121.800

* Via NSV is er € 25 miljoen bij Volkswohl Bund Lebensversicherung
geplaatst en € 15 miljoen bij Süddeutsche Krankenversicherung

Gerangschikt naar looptijd en rentepercentage kan het
volgende overzicht worden opgesteld.
Rentepercentage
Resterende looptijd in jaren
<4
4-5
5-6
Minder dan 1 jaar
1 - 5 jaar
6 - 10 jaar
11 jaar of meer
Totaal ultimo 2017
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9.000
12.000
75.000

200
5.800
1.000
11.600

10.000
7.000

96.000

18.600

17.000

2017

2016

5.000

2.614

Crediteuren (15)
Stand per 31 december

6.632

6.903

Belastingen en sociale lasten (16)
Stand per 31 december

2.992

3.235

2016

Totaal
ultimo 2017

10.200
21.800
13.000
86.600
131.600

Schulden aan kredietinstellingen (14)
Stand per 31 december
Betreft rekening courant bij de banken.

Betreft de nog verschuldigde belasting
op leidingwater, loonbelasting,
provinciale grondwaterhefﬁng, zvw,
wia en de pensioenafdrachten. De nog

af te dragen pensioenpremie bedraagt
ultimo 2017 € 192.835 (2016:
€ 197.796).

Overige schulden en overlopende passiva (17)
Rentelasten
Vakantiedagen en -geld
Nog te betalen overige kosten
Stand per 31 december
Medewerkers krijgen sinds 2010
jaarlijks een inzetbaarheidsbudget
van tenminste 3% van hun
salaris uitgedrukt in uren. Met dit
inzetbaarheidsbudget kunnen
medewerkers op latere leeftijd
minder gaan werken. De waarde
die dit inzetbaarheidsbudget
vertegenwoordigt, is opgenomen onder

1.003
3.351
6.174

1.019
3.140
7.670

10.528

11.829

de post vakantiedagen en -geld en
bedraagt € 2,5 miljoen.
Het inzetbaarheidsbudget heeft
voornamelijk een langlopend karakter,
de rest van de overige schulden en
overlopende passiva een kortlopend.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Financiële verplichtingen
Ultimo 2017 zijn de ﬁnanciële
verplichtingen € 5,8 miljoen, waarvan
€ 4,5 miljoen betrekking heeft op
investeringen.
Er is een inkoopcontract afgesloten
voor het leveren van onthard water, de
verplichting is als volgt:
• Verplichting binnen een jaar:
€ 1,5 miljoen
• Verplichting tussen een jaar en vijf
jaar: € 6,0 miljoen
• Verplichting langer dan vijf jaar:
€ 14,9 miljoen
Er is een inkoopcontract afgesloten
voor het leveren van drinkwater, de
verplichting is als volgt:
• Verplichting binnen een jaar:
€ 0,2 miljoen
• Verplichting tussen een jaar en
vijf jaar: € 0,3 miljoen
• Verplichting langer dan vijf jaar:
nilhil
Daarnaast is er een calamiteitenovereenkomst afgesloten voor de
levering van water in geval van een
storing aan het slagadersysteem, de
verplichting is als volgt:
• Verplichting binnen een jaar:
€ 0,1 miljoen
• Verplichting tussen een jaar en
vijf jaar: € 0,3 miljoen
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• Verplichting langer dan vijf jaar:
€ 0,4 miljoen
Operationele lease contracten
De per 31 december 2017 aangegane
verplichtingen uit hoofde van
operationele leasecontracten inzake
auto’s is als volgt:
• Verplichting binnen een jaar:
€ 0,6 miljoen
• Verplichting tussen een jaar en
vijf jaar: € 0,4 miljoen
• Verplichting langer dan vijf jaar:
nihil
Kredietfaciliteiten
• Bij de ING BANK N.V. tot een bedrag
van € 5,0 miljoen
• Bij de N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten tot een bedrag van
€ 4,5 miljoen
• Bij de Europese Investeringsbank is in
2017 een kredietfaciliteit afgesloten
van € 70 miljoen. Deze faciliteit is
de komende drie jaar beschikbaar
zonder afnameverplichting. In 2017
is € 15 miljoen afgenomen als zijnde
een langlopende lening.

Oasen tekende een leningsovereenkomst met de
Europese Investeringsbank (EIB). Met deze ﬁnanciering
zullen we een deel van ons investeringsprogramma
voor de jaren 2017-2022 uitvoeren. Hieronder vallen
een grote upgrade van het distributienetwerk en de
vernieuwing van waterzuiveringsstations, reservoirs en
pompstations. Door de speciﬁeke bodemsamenstelling
in ons waterwin- en distributiegebied zijn er aanzienlijke
investeringen nodig voor het moderniseren en
onderhouden van de drinkwaterinfrastructuur.

Aangaande deze faciliteiten zijn geen
zekerheden verstrekt.
Claims
Op dit moment lopen er geen materiële
claims tegen Oasen.
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(bedragen x € 1.000, hoeveelheden x 1.000)

TOELICHTING OP DE WINST- EN
VERLIESREKENING
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
2017
Netto-omzet waterlevering (18)
Deze bestaat uit:
Verkoop water
Capaciteitstarief
Precario
Overige:
Korting voor efﬁciënt gedrag

3

bedrag

46.982

35.549
29.386
5.703

m

46.982
Teruggave provinciale
grondwaterhefﬁng

In 2015 is een teruggave geweest
van de provincie Zuid-Holland inzake
de provinciale grondwaterhefﬁng
welke betaald wordt over het aantal
opgepompte m³ betreffende de periode
2010 - 2014. Daarnaast is de hefﬁng in
2015 en 2016 ook lager uitvallen. Het
terug ontvangen bedrag plus de lagere
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70.638

2017

2016

Netto-omzet werken (19)
Omzet werken derden

3.783

2.638

Overige bedrijfsopbrengsten (20)

1.968

1.665

2016
3

bedrag

46.549

34.789
28.734
5.533

m

46.549

-475
68.581

-

-251

70.638

68.330

Deze opbrengsten bestaan voor
een groot deel uit onderhoud van
brandkranen. Daarnaast zijn hier
verantwoord de opbrengsten van
huren en pachten, vergoeding
administratieve kosten verhuizingen,
vergoeding administratieve

kosten correctienota’s, vergoeding
meeliftactiviteiten, vergoeding
verstrekking informatie, stukgevroren
watermeters en opbrengsten van
boetes i.v.m. niet tijdige betaling. In
2017 is hier ook nog een boekwinst op
verkoop grond verantwoord.

hefﬁng 2015 en 2016, is teruggegeven
aan de klanten van Oasen in 2017
(minus de uitvoeringskosten voor
Oasen).
De netto-omzet wordt geograﬁsch
volledig in Nederland behaald.
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(cijfers x € 1.000)

BEDRIJFSLASTEN

Inkoop water (21)

Inkoop engros (x 1.000 m3)
Evides
Dunea
Vitens
Totaal
Kosten werken derden (22)

2017

2016

3.677
3.588
117

3.559
3.625
240

7.382

2017

2016

5.571

5.693

7.424

2.394

1.860

Betreft kosten direct gerelateerd aan de uitvoering van diensten voor derden.

Personeelskosten (23)
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal

13.672
1.709
1.725

13.689
1.661
1.552

17.106

16.902

Indien sprake is van een tekort heeft
Oasen geen verplichtingen tot het
voldoen van aanvullende bijdragen
anders dan hogere toekomstige
premies.

Aantal fte’s per 31 december:
Directie, MT
Communicatie
Personeel & Organisatie
Juridische Zaken
Inkoop
Onderzoek
Finance & Control
Relatiebeheer
Klantenservice
Distributie
Productie
Kwaliteitsmanagement
Informatiebeheer
Totaal

De pensioenregeling is te typeren als
een toegezegde pensioenregeling.
De benodigde gegevens voor
het verwerken als toegezegde
pensioenregeling zijn niet
aanwezig of worden slechts tegen
onevenredig hoge kosten verstrekt
door het bedrijfstakpensioenfonds
en de stichting ﬂexibel uittreden

Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

nutsbedrijven. Derhalve maakt Oasen
gebruik van de mogelijkheid die de
richtlijnen voor de jaarverslaggeving
bieden om de pensioenregeling
te verwerken als zou het om een
toegezegde bijdrageregeling gaan.
Oasen heeft de in aanmerking te
nemen verschuldigde premie in de
resultatenrekening verwerkt.

De dekkingsgraad van het
bedrijfstakpensioenfonds, gebaseerd
op de meest recente gegevens (ABP
ultimo februari 2018) bedraagt
105,3%

2017

2016

5,7
4,4
5,3
6,4
6,3
11,2
8,6
5,4
21,2
94,0
50,6
4,8
25,6

5,7
4,6
5,5
6,5
5,5
14,4
8,6
5,8
20,6
91,4
50,6
5,4
27,0

249,5

251,6

Het gemiddeld aantal fte in 2017 bedraagt 251,1 fte (2016: 253,9 fte).
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Bezoldiging commissarissen en bestuurder:
Op grond van de statuten is uitsluitend de directeur belast met de dagelijkse leiding van het gehele
bedrijf en aan te merken als topfunctionaris in het kader van de wet normering topinkomens (WNT).
De bezoldiging van de bestuurder was in 2017:

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Regelmatig bezoeken medewerkers van Oasen het gebied
rondom Sragen (Indonesië). Door kennisdeling proberen
we met elkaar het opsporen van lekken te verbeteren en
het waterverlies bij lekken terug te brengen.

Prof. Dr. ir.
W.G.J. van der Meer
Directeur
1/1 - 31/12
1,00
Nee
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

213.564
19.283

Totale bezoldiging

232.847

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

01-01 - 31-12
1,00
213.641
16.832

Totale bezoldiging

230.473

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

179.000

De bestuurder is in dienst sinds 1 februari 2012 en valt daardoor nog in het overgangsrecht.
Er is een overgangsperiode voor afbouw naar 130% die eindigt op 31 december 2019 en vervolgens
is sprake van een verdere afbouwperiode van twee jaar naar 100%.
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De leden van de Raad van Commissarissen hebben in 2017 de volgende bezoldiging ontvangen:

Naam
Functie
Duur dienstverband
Bezoldiging
Onkostenvergoeding
Totale bezoldiging
WNT maximum

Mr.
Mr. Drs.
A. Wolfsen
F. Marring
Voorzitter Vicevoorzitter
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
16.452
23.028
103
146
16.555
23.174

Em. Prof. Ir.
J.C. van Dijk
Lid
1/1 - 31/12
16.452
144
16.596

18.100

18.100

27.150

Prof. Dr.
Drs.
J.M.D. Koster M. Rookmaker
Lid
Lid
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
16.452
16.452
54
108
16.506
16.560

18.100

18.100

Alex van den Berg is een van onze inspecteurs die
bedrijven bezoekt. De afgelopen jaren breidden we het
aantal inspecties bij bedrijven uit. Van 487 in 2015
naar 840 in 2016 en 1072 in 2017. In totaal zijn er zo’n
19.000 bedrijven in ons verzorgingsgebied. De frequentie
van onze bezoeken hangt af van het soort bedrijf en van
de risicoklasse.
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2017
Overige bedrijfskosten (24)
Reguliere kosten
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
Leasekosten
Overige autokosten
Belastingen en hefﬁngen
Precario
Onderhoud leidingen
Onderhoud overig
Inhuur personeel
Overige personeelskosten
Laboratoriumkosten
Energie
Onderhoud locaties
Afvoer reststoffen
Zuiveringsmiddelen
Overige kosten locaties
Dotatie voorzieningen
Advieskosten
Verzekeringen
Drukwerk, post & archief
ICT kosten
Overige algemene kosten

Niet reguliere kosten (projecten)
Voorbereidingskosten investeringsprojecten
Overige projecten

2017

2016

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controle diensten

45
9
-

45
7
-

Totaal

54

52

14.120

12.469

2016

232
77
669
198
606
5.568
1.572
784
912
1.437
1.399
1.826
2.050
172
1.507
2.181
-122
320
148
477
2.083
1.153

214
83
600
164
743
5.506
1.763
813
747
1.353
1.249
2.123
2.521
131
1.641
2.042
-6
463
107
511
1.988
1.314

25.249

26.070

108
1.351
1.459

343
2.433
2.776

Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan
accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

Afschrijvingen (25)

In de afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn inhaalafschrijvingen begrepen
van in totaal € 1,1 miljoen (2016: € 0,5 miljoen). Deze inhaalafschrijvingen zijn een
gevolg van het verkorten van de levensduur van enkele investeringen.
De afschrijving op investeringen vindt voor het eerst plaats in het boekjaar volgend
op de datum van investering.
Financiele baten en lasten (26)
Rentebaten
Rentelasten
Bankkosten
Totaal

26.708

5
-3.661
-148

-3.907

-3.804

De rentelasten hebben voornamelijk betrekking op de betaalde rente van vaste
leningen en kasgeldleningen.
Vennootschapsbelasting (27)

Totaal

3
-3.769
-141

-

16

28.846
Vanaf 1 januari 2016 is Oasen vennootschapsbelastingplichtig voor
alle niet-wettelijke (commerciële) drinkwateractiviteiten. De wettelijke
drinkwateractiviteiten zijn niet belast.
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Een bijzonder project was de vervanging van 450 meter
gietijzeren leidingen in het gebied rondom de Sint
Janskerk in Gouda. De waterleidingen lagen er sinds 1925
en zijn nu vervangen door kunststof leidingen. Wat de
klus nog lastiger en tijdrovender maakte, was dat het
gebied rondom de Sint Jan een archeologisch monument
is. Monteurs hadden strikte instructies om voorzichtig te
werk te gaan. Het was een ﬂinke logistieke operatie en is
afgelopen zomer, na anderhalf jaar, afgerond.
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire winstverdeling
Artikel 27
1. De Algemene Vergadering besluit
over de bestemming van de in enig
boekjaar behaalde winst, gehoord
het advies van de Raad van
Commissarissen.
2. Van de nettowinst kan, met
inachtneming van het bepaalde in
2:105 van het Burgerlijk Wetboek,
aan de aandeelhouders ten hoogste
een dividend worden uitgekeerd, dat
overeenkomt met een percentage
van het nominaal bedrag van het
gestorte aandelenkapitaal, gelijk
aan de rente van de tegen het einde
van het desbetreffende boekjaar
door de N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten aan openbare lichamen
verstrekte vaste geldleningen met
een looptijd van 10 jaar.
3. Dividenden worden binnen een
maand na vaststelling van de
jaarrekening betaalbaar gesteld.
De algemene vergadering kan
bepalen, dat dividend geheel of
gedeeltelijk in andere vorm dan in
contanten wordt uitgekeerd.
4. De vordering tot uitkering van
dividend vervalt vijf jaren na de
betaalbaarstelling van het dividend.

Bestemming van het resultaat 2016
In de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders d.d. 30 mei 2017 is
besloten om € 3.043.425 toe te voegen
aan de overige reserves.
Voorstel bestemming van
het resultaat 2017
Voorgesteld wordt om het volledige
resultaat van € 6.582.543 toe te
voegen aan de overige reserves.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na
balansdatum geweest die nadere
informatie geven over de feitelijke
situatie per balansdatum.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Oasen N.V.

Controleverklaring

A. Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van
Oasen N.V. te Gouda gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag
opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Oasen N.V. op 31
december 2017 en van het resultaat over
2017 in overeenstemming met titel 9
Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW) en de bepalingen
van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de winst-en-verliesrekening over 2017;
en
3. de toelichting met een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor
ﬁnanciële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd
volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op
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grond hiervan zijn beschreven in de
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Oasen
N.V. zoals vereist in de Wet
toezicht accountantsorganisaties
(Wta), de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen
controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in het
jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij, omvat het
jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• Corporate Governance verslag;
• Raad van Commissarissen verslag; en
• de overige gegevens
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Op grond van onderstaande werkzaamheden
zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen
materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van titel 9
Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en
hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole
of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij
voldaan aan de vereisten in titel 9 Boek
2 BW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van het bestuursverslag en de
overige gegevens in overeenstemming met
titel 9 Boek 2 BW.
C. Beschrijving van
verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en
de met governance belaste personen voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het
opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met titel
9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur
Beter is mogelijk · Jaarverslag 2017

verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge
mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze
controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet
het bestuur afwegen of de onderneming
in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond
van genoemd verslaggevingsstelsel moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de vennootschap te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg
van fraude of fouten en zijn materieel
indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van
deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie
van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

De met governance belaste personen zijn
verantwoordelijk voor het uitoefenen
van toezicht op het proces van ﬁnanciële
verslaggeving van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het
zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole
professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming
toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identiﬁceren en inschatten van de
risico’s dat de jaarrekening afwijkingen
van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op
deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen
van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt groter

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne
beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden
te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne
beheersing van de vennootschap;
• het evalueren van de geschiktheid van
de gebruikte grondslagen voor ﬁnanciële
verslaggeving, en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het
bestuur en de toelichtingen die daarover in
de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur
gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht
om aandacht in onze controleverklaring
te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze
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conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een onderneming
haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur
en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met Raad van
Commissarissen onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de signiﬁcante bevindingen
die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele signiﬁcante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Rotterdam, 26 april 2018
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

C.M. Steehouwer MSc RA
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