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Samenvatting  

Algemene Vergadering van Aandeelhouders WMD  

d.d. 29 augustus 2016 
 

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders stonden onderwerpen centraal die verband houden 

met de verwerking van de gevolgen van de genomen verliezen op de Indonesische activiteiten van 

WMD. Ondanks deze tegenslag is de drinkwatervoorziening in Drenthe goed op orde. WMD levert een 

hoge kwaliteit drinkwater tegen lage tarieven. WMD blijft de doelstelling nastreven om bij de top van de 

drinkwaterbedrijven van ons land te behoren.  

 

Onderzoek prof. dr. De Waard 

Dick de Waard presenteerde een tussenstand van zijn bevindingen over  het proces rond de 

jaarrekening 2014. De Waard heeft kritiek op het samenspel tussen directie, accountant, Raad van 

Commissarissen en aandeelhouders en op het toezicht op het bedrijf. In de presentatie werd de externe 

accountant ten aanzien van de inhoudelijke reactie met betrekking tot de waardering van de 

Indonesische activiteiten in het gelijk gesteld. Zowel directie, als in eerste instantie de Raad van 

Commissarissen, heeft  inadequaat gereageerd. De onvolkomen informatievoorziening van directie aan 

de Raad van Commissarissen speelde hierbij een rol. De finale bevindingen van Dick de Waard wachten 

nog op afronding van de jaarcijfers 2014. Alle inspanningen zijn erop gericht om het langlopende proces 

rond deze jaarrekening zo spoedig mogelijk af te ronden.  

 

Feitenonderzoek 

Separaat voert een extern bureau een feitenonderzoek uit. Dit onderzoek spitst zich toe op de 

informatie-uitwisseling tussen de diverse betrokkenen betreffende het in opdracht van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken vervaardigde 'Final Evaluation' rapport uit 2013. Door de vakantieperiode hebben 

nog niet alle interviews kunnen plaatsvinden. Dit rapport zal na afronding aan de aandeelhouders ter 

beschikking worden gesteld.  

 

Investeringen 

Een beperkt aantal investeringen wordt getemporiseerd. WMD heeft de verwachting uitgesproken dat 

klanten daar zo min mogelijk van zullen merken. Voor het vervangen van asbestcement leidingen  

betekent dit dat de oorspronkelijk voorziene termijn van 10 jaar nu uitkomt op iets meer dan 11 jaar. 

Overigens zal WMD, ook na deze bijstelling, in de kopgroep van waterbedrijven blijven met het 

vervangen van asbestcement leidingen.  

 

 
In bovenstaande grafiek is weergegeven wat de gevolgen zijn van de aanpassingen van het 

investeringsprogramma (IP2017) op het vervangingsprogramma van AC leidingen in Drenthe. 
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Tarieven 

De afwikkeling van de Indonesische activiteiten drukt niet op het watertarief. De wet- en regelgeving 

staat dat overigens ook niet toe. Het drinkwatertarief moet gebaseerd zijn op de waterkostprijs. De 

tarieven dienen op transparante wijze tot stand te komen, non-discriminatoir te zijn en de relevante 

kosten voor drinkwatertaken te dekken. 

 

Aanbevelingen rapport commissie De Boer 

 Aangegeven is dat gekoerst wordt op nieuwe corporate governance voorstellen voor besluitvorming 

in de AvA in november dit jaar.  

 Voorafgaand zal WMD een afstemming faciliteren over een eventuele wijziging van de 

stemverhoudingen.  

 De aanbevelingen gericht op scheiding van de wettelijke (drinkwater) en niet-wettelijke (Ander 

Water) taken zullen leiden tot voorstellen voor een juridische splitsing gereed voor besluitvorming 

in een extra AvA in oktober dit jaar. 

 

 


