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Oasen 
investeert 

veel in  
drinkwater-
voorziening.

€ 26.872.000,- 

46.622.000 m3

0,565 kWh/m3

263

0,0096 WKI31,5 km

De 
kwaliteit 
van ons 

drinkwater 
bleef 

onverminderd 
hoog.

Het aantal 
lekkages in 2019 
op een netwerk 

van 4.214 km  
leidingen.

Transportleiding    8
Hoofdleiding      255

Ondanks 
de hittegolf 

hadden we geen 
problemen in 

onze drinkwater-
voorziening.

Het 
imago van 

drinkwater 
blijft 

ijzersterk

De 
energie 

die we nodig 
hadden voor het 
maken van een 
kubieke meter 

water.

Het 
aantal 

verkochte
m3 drinkwater

in het Oasen 
voorzienings-

gebied.

Het aantal kilometer 
leidingen dat we dit jaar 

hebben vervangen.

De tevredenheid 
over het contact 

met Oasen  
bleef hoog.

8,4

8,4

2019

We hergebruiken 100% 
van de reststoffen uit 
onze productielocaties  
op duurzame manier.

100%
3
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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

Balanscijfers (x € 1.000) 
Aanschafwaarde materiële vaste activa 

Boekwaarde materiële vaste activa 

Boekwaarde in percentage van de aanschafwaarde

Boekwaarde per aansluiting x € 1 

Eigen vermogen in percentage van het balanstotaal

Investeringen in materiële vaste activa

Resultaten (x € 1.000) 
Wateropbrengsten

Rentepercentage langlopende leningen

Bedrijfsresultaat voor financieringslasten

Resultaat

Rentelasten per m3 exclusief agio rente (in €)

Personeel
Gemiddeld aantal fte’s 

Aantal aansluitingen per fte

Personeelskosten per fte*

Verzuim

2018

47.561

778.443

354.658

134,1

1,14

0,73

4.187

11,81

441.214

252.103

57,14

711

40,3

20.851

70.560

2,7

8.478

4.826

0,08

250,1

1.418

67.918

3,6

2019

46.622
784.040
357.546

130,4
1,16

0,72
 
 

4.214
11,79

 
 

455.446
264.115

57,99
739

40,0
26.872

 
 

69.617
2,4

7.310
3.693

0,08
 
 

250,4
1.428

70.707
5,0

2017

46.982

772.272

351.650

133,6

1,14

0,73

4.161

11,83

428.746

246.292

57,44

700

38,9

20.930

70.638

3,0

10.490

6.583

0,08

251,1

1.400

66.701

3,0

2016

46.549

765.563

347.327

134,0

1,12

0,71

4.138

11,91

415.178

239.482

57,68

690

38,9

23.935

68.330

3,1

6.863

3.043

0,08

253,9

1.368

65.615

3,6

* Dit betreft ook de loonkosten die zijn toegerekend aan de investeringen.

4

Jaarverslag 2019 Kengetallen



Werkzaamheden De Steeg
 

Op productielocatie De Steeg brachten 
we een reinwaterleiding op hoogte met 
luchtkussens. De drinkwaterleiding was 

verzakt. In veel gevallen halen we de  
leiding dan op met behulp van kranen.  
Op zuiveringslocatie De Steeg was dit 

niet mogelijk omdat de leiding niet met 
kranen bereikbaar is. Daarom kozen  

we voor luchtkussens die onder  
de leiding werden  

aangebracht.
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Oasen levert altijd onberispelijk drinkwater aan een 
tevreden klant. Dat is het doel dat we als drinkwater- 
bedrijf nastreven. We zijn voortdurend aan het  
verbeteren en innoveren om dit doel te bereiken.  
In ons meerjarenplan ‘Beter is Mogelijk 2016-2020’  
hebben we de doelen uitgewerkt aan de hand van de 
zeven zaken die onze klanten, medewerkers en andere 
belanghebbenden van Oasen kunnen verwachten.  

Walter van der Meer, directeur

In dit bestuursverslag nemen we het  

jaar door aan de hand van deze zeven  

verwachtingen en vertellen we kort wat 

onze plannen voor de komende jaren zijn. 

Onberispelijk drinkwater

Drinkwater van een onberispelijke kwaliteit 

is een eerste levensbehoefte waar iedereen 

blindelings op moet kunnen vertrouwen, nu 

en in de toekomst. Daarom houden we in alle 

plannen die we maken rekening met de lange 

termijn. We zorgen dat we voorbereid zijn 

op ontwikkelingen als klimaatverandering, 

verzilting van onze westelijk gelegen bronnen 

en de toename van medicijnresten en andere 

prioritaire stoffen die in het milieu terecht  

komen. Daarom gebruiken we de nieuwste 

technologieën als we een productielocatie 

vernieuwen. In dat kader zijn we bezig om 

twee productielocaties, de Hooge Boom in  

Kamerik en de Put in Nieuw-Lekkerland, 

grootschalig te renoveren. Deze locaties  

worden volledig uitgerust met membraan- 

filtratie, zodat we ook in de komende  

decennia drinkwater van onberispelijke  

kwaliteit kunnen blijven leveren. De  

aanbesteding voor de bouw van deze twee 

locaties is eind 2019 van start gegaan.

Dat we als Oasen in staat zijn om onberis- 

pelijk drinkwater te produceren, laat  

onverlet dat we heel zuinig moeten zijn op 

onze bronnen. Alles wat er niet in het  

milieu komt, hoef je er namelijk ook niet  

uit te halen. Er is veel aandacht voor 

PFAS-achtige stoffen, bij Oasen heeft dit met 

name gespeeld rondom de lozing van GenX 

door de fabriek van Chemours in Dordrecht. 

Door de goede samenwerking tussen  

gemeenten, overheidsdiensten en drink- 

waterbedrijven is de vergunning van dit  

bedrijf fors naar beneden bijgesteld, naar 

uiteindelijk 2 kilo per jaar vanaf 2021.  

Hiermee verdwijnen uiteindelijk ook de  

laatst meetbare sporen in het drinkwater.

De techniek waarmee we drinkwater  

zuiveren, wordt steeds beter, net als de  

techniek die we gebruiken om onze  

productielocaties te besturen. In een pilot op 

onze productielocatie Schuwacht in Krimpen 

aan de Lek, werken we aan de inrichting van 

een 'slimme productielocatie'. Dat betekent 

dat er veel meer data gedreven wordt  

gewerkt, met steeds meer geautomatiseerde 

processen, van onderhoud tot een optimaal 

energieverbruik. Daarmee kunnen we de  

levering van drinkwater verduurzamen en  

het onderhoud optimaliseren.

Verrassingsvrij leveren

Drinkwater moet op verrassingsvrije manier 

bij de klanten uit de kraan stromen. Tijdens de 

tropische temperaturen in juli zagen we een 

sterk stijgende lijn in het waterverbruik bij 

onze klanten.  

Dit komt doordat zij vaker douchen per dag,  

de tuin sproeien en zwembadjes vullen voor  

de kinderen. Op donderdag 25 juli werd er  

150 miljoen liter drinkwater verbruikt in het  

voorzieningsgebied van Oasen. Dat is onge-

veer 20% meer dan normaal rond die tijd van 

het jaar. Het dagrecord van het drinkwater-

verbruik is daarmee niet verbroken, dat ligt op 

164 miljoen liter in juli 2015. Oasen kon zonder 

moeite aan de hoge vraag voldoen; er was 

genoeg water beschikbaar op onze produc-

tielocaties en het leidingnet kon de grotere 

6
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Organisatie- 
wijzigingstraject

Met een brede afvaardiging  
van medewerkers zijn  

we gestart met een 
organisatiewijzigings- 

traject.
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hoeveelheid prima aan. Voor ons is dit een 

bevestiging dat het loont om stevig te investeren 

in de drinkwatervoorziening: in de goede werking 

van zuivering, het op orde houden van het  

leidingnet en slim plannen van werkzaamheden 

en onderhoud.  

Uiteraard bleef ons advies: geniet ervan, maar 

verspil het niet. We hebben uit voorzorg niet- 

urgente werkzaamheden uitgesteld, onze  

monteurs stonden paraat voor het geval er  

lekkages optraden of andere urgente werkzaam-

heden nodig waren. Zo zorgden we ervoor dat 

onze klanten ook op de tropische dagen konden 

blijven genieten van lekker koel en verfrissend 

drinkwater.

De komende jaren wordt de rijksweg A27 tus-

sen de knooppunten Houten en Hooipolder 

verbreed. Naast een deel van dit traject loopt 

een transportleiding van Oasen. We hebben in 

samenspraak met Rijkswaterstaat besloten om 

deze leiding tussen Meerkerk en Lexmond over 

een lengte van 6 kilometer te verleggen. Hiermee 

voorkomen we dat we deze leiding opnieuw  

moeten verleggen bij een verdere verbreding van 

de rijksweg. We ondertekenden hiervoor een  

samenwerkingsovereenkomst met Rijkswater-

staat. Met deze samenwerking besparen we  

voor zowel Oasen als Rijkswaterstaat enkele 

miljoenen.

We zijn volop bezig met innovatieve technieken 

in onze infrastructuur. We plaatsten in het 

voorjaar van 2019 afstandsbedieningen op  

afsluiters in leidingen. Deze afsluiters waren tot 

voor kort alleen handmatig te bedienen. Door 

deze nieuwe techniek kunnen we op verschillen-

de plekken de waterstroom sturen vanaf een  

laptop, met ‘een druk op de knop’. Het grote 

voordeel van deze afsluiters is dat lekken sneller 

zijn op te sporen. Zodra een operator een 

hoger waterverbruik signaleert, kan hij of zij 

segmenten van het netwerk afsluiten. Zo wordt 

er naar het lek toegewerkt. We verwachten dat 

over vijf à tien jaar het grootste gedeelte van 

het netwerk is voorzien van deze nieuwe 

afsluiters.  

Goede service

De klanten van Oasen moeten kunnen rekenen op 

een goede service. Wij meten daarom direct nadat 

een klant contact met ons heeft gehad via een 

klanttevredenheidsonderzoek hoe de klant ons 

beoordeelt. We zijn door de feedback van de klant 

in staat om snel verbeteringen in onze diensver-

lening door te voeren. Als gevolg zien we dat de 

klanttevredenheid op hoog niveau blijft. Onze 

klanten beoordeelden onze service in 2019 met 

een 8,4.

Goede systemen zijn cruciaal om de klanten nog 

beter van dienst te kunnen zijn. We houden  

onze softwarepakketten en systemen daarom 

up-to-date en vernieuwen ze waar nodig. Deze 

zomer ging na maanden hard werken het pakket 

Dynamics voor Finance & Operations live. Iets 

eerder hadden we ook al Fieldservice live gezet. 

De pakketten zijn veel gebruiksvriendelijker en 

efficiënter dan de vorige versies die we gebruikten. 

Ook is er een koppeling gemaakt met ons klant-

systeem Accent, dat we bovendien ook een 

upgrade naar een nieuwe versie hebben gegeven. 

Op die manier werken we in diverse gekoppelde 

systemen goed samen om de klant een nog betere 

service te verlenen.

Het aantal 
lekkages in 
2019 op een 
netwerk  
van 4.214 km 
leidingen.

2019 8,4

2018 8,6

2017 8,6

2016 8,3

2015 8,3

263

Hoofdleiding lekkages 255
Transportleiding lekkages 8

Het imago van 
drinkwater 

blijft  
ijzersterk

8,4Watermetertestbank

Oasen nam haar eerste geautomati- 
seerde watermeter testbank in gebruik. 

Deze testbank onderzoekt de  
nauwkeurigheid van de verschillende 
watermeters die wij in ons leidingnet 

hebben. Hiermee verzamelt Oasen 
data om in de toekomst gericht 

watermeters te kunnen 
gaan vervangen.
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Het aantal verkochte m3 
drinkwater in het Oasen 

voorzieningsgebied.

46.622.000 m3

2019 46.622

2018 47.561

2017 46.982

2016 46.549

2015 45.740

x 1000 m3
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2019 0,0096

2018 0,011

2017 0,011

2016 0,014

2015 0,015

Water-
kwaliteits-
index (WKI) 

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

2019 8,4 

2018 8,4 

2017 8,2

2016 8,2

2015 8,1

Klanttevreden-
heid over  

contact Oasen  
is gelijk  

gebleven.

8,4

We vinden het natuurlijk ook belangrijk dat 

klanten tevreden zijn met ons product, daarom 

meten we jaarlijks het tevredenheidscijfer over 

de drinkwaterkwaliteit. We scoren daar al jaren 

hoge cijfers, in 2019 kregen we een 8,4 voor

ons drinkwater. Niet alleen in huis, maar ook 

onderweg is het fijn als je kunt genieten van ons 

drinkwater. Daarom plaatsen we openbare tap-

punten op drukke fietsknooppunten en andere 

handig gelegen plaatsen in ons voorzienings- 

gebied. We werkten ook samen met de NS om op 

elf stations tappunten aan te leggen, zodat de 

reizigers hun bidons en flesjes kunnen vullen als 

ze onderweg zijn. Inmiddels zijn er meer dan 50 

openbare tappunten verspreid over het voor- 

zieningsgebied van Oasen. In september deed 

Oasen mee met de nationale Kraanwaterdag.  

Op deze dag drinken kinderen op school alleen 

kraanwater en geen gezoete drankjes.  

Bovendien krijgen ze les over hoe gezond en 

duurzaam kraanwater eigenlijk is. Sporten en 

drinkwater gaan goed samen. Daarom was  

Oasen afgelopen jaar betrokken bij de Goudse  

Singelloop en de halve marathon in Gouda.  

We sponsorden deze evenementen door drink- 

water te verstrekken in bidons en bekertjes  

voor de hardlopers. 

Bewust en kritisch omgaan met kosten

Drinkwaterbedrijven hebben een monopolie-

positie als het gaat om de levering van hun eigen 

voorzieningsgebied. We gaan daarom zeer 

zorgvuldig om met onze inkomsten en uitgaven, 

werken op basis van kostprijs en hebben dus geen 

winstoogmerk.

Gemeenten, waterschappen en drinkwater- 

bedrijven werken in heel Nederland samen aan 

Tappunten

Deze warme zomer maakten  
veel wandelaars en fietsers gebruik 
van de openbare watertappunten 
van Oasen. Inmiddels hebben we 
meer dan 50 van deze tappunten 

in ons voorzieningsgebied  
geplaatst.

het regionale waterbeheer. Door kennis te delen, taken 

gezamenlijk uit te voeren en investeringen op elkaar af 

te stemmen, zijn al veel doelstellingen uit het Bestuurs- 

akkoord Water gerealiseerd. Eind 2018 maakten we 

aanvullende afspraken. Momenteel zijn we bezig om de 

volgende stappen te zetten om het waterbeheer verder 

te professionaliseren en om doelmatiger te werken. 

Dat wil zeggen: goede kwaliteit tegen lagere kosten en 

minder bestuurlijke drukte.  

Bij de productie van drinkwater, de riolering en de 

afvalwaterzuivering wordt in Nederland jaarlijks  

450 miljoen euro bespaard. Waterschappen en  

gemeenten zorgen voor 380 miljoen van die  

besparingen; drinkwaterbedrijven voor 70 miljoen.

Door slim en efficiënt te werken wist Oasen de kostprijs

voor 2020 hetzelfde te houden als in 2019. Door de  

stijging van de belasting op leidingwater stijgt de  

0,0096
WKI

De 
kwaliteit van 

ons drinkwater 
is dit jaar weer 

verbeterd.

10
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Fitterijwedstrijd

Oasen viel in de prijzen bij  
de fitterijwedstrijden tijdens  

de waterbeurs Aquatech in  
Amsterdam. Onze collega's Sara  

(links) en Roseanne (rechts)  
eindigden op de derde plek 

in de categorie Dames.  
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Waterkwaliteit  57

Watermeter niet bereikbaar   10

Voorlichting   278

Lekkage aansluitleiding  501

Strak gespannen leidingen  112

Watermeter defect  110

Lawaai  141 

Algemeen  92

Lage druk  393

Rekening  533

Hoofdkraan defect     1.471

Lekkage meteropstelling  1.331

Website 424

Totaal aantal
klachten 2019 5.453

prijs voor 1.000 liter drinkwater in 2020 met 1 

cent ten opzichte van 2019. Het vastrecht is wel 

gestegen van € 77,83 in 2019 naar € 80,39 in 2020.

Betrokken en vakkundige medewerkers

Wij zien betrokken en vakkundige medewerkers 

als de bouwstenen van onze organisatie. Goed 

presterende medewerkers zorgen ervoor dat 

onze doelen worden gerealiseerd. Oasen is op 

veel gebieden bezig zich voor te bereiden op de 

toekomst, zowel in ons primair proces als in de 

manier waarop we als bedrijf zijn georganiseerd. 

We zijn gestart met een organisatiewijzigings-

traject waarbij we op een meer procesgerichte 

manier van werken en denken overgaan en  

daarbij inzetten op verbeteringen in cultuur, 

doelmatigheid en slagvaardigheid van mede- 

werkers. De plannen hiervoor hebben we eind 

2019 gesmeed met een brede afvaardiging van 

medewerkers, in nauwe samenwerking met  

de Ondernemingsraad van Oasen. In 2020  

starten we met de eerste fase van de organisatie- 

verandering door een nieuwe topstructuur in  

te richten en vervolgens in een tweede fase  

afdelingsplannen te maken voor de nieuwe  

sectoren binnen Oasen. Zo bouwen we samen 

aan het drinkwaterbedrijf van de toekomst.

Door veel aandacht te geven aan persoonlijke 

ontwikkeling, doorgroeimogelijkheden, vitaliteit, 

veiligheid en vooral ook werkplezier zorgen  

wij ervoor dat medewerkers zich betrokken  

voelen bij onze organisatie en hun werk optimaal 

kunnen uitoefenen. We hebben onszelf het doel 

gesteld (en gehaald) dat minimaal 20% van de 

medewerkers in 2019 aan scholing doet. Vanuit 

de gedachte dat persoonlijke ontwikkeling, vaak 

ook zichtbaar, effect heeft op het verzuim en de 

personeelsmobiliteit. En dat is zowel goed voor 

de medewerker als voor Oasen. 

Ons water is duurzaam

Oasen levert al meer dan 135 jaar lekker en  

betrouwbaar drinkwater. We zien het belang van 

zorgvuldig omgaan met de aarde als geen ander, 

de klant moet van ons kunnen verwachten dat 

wij duurzaam drinkwater leveren. We benadruk-

ken daarom dat iedereen van ons drinkwater kan 

genieten, maar het desalniettemin niet moet  

verspillen. Dit vertellen we dan ook aan de ruim 

120 schoolklassen die we in het kader van ons 

educatieprogramma elk jaar op onze productie- 

locatie in Langerak ontvangen.

Om een goed beeld te krijgen van hoe Oasen 

presteert op het gebied van Maatschappelijk  

Verantwoord Ondernemen (MVO), gebruiken 

we de MVO-prestatieladder als norm. Met deze 

prestatieladder houden we aan de hand van 33 

thema’s (indicatoren) vrijwel alle vlakken op  

het gebied van MVO tegen het licht; zowel op  

het gebied van people, planet als profit. Oasen  

heeft twaalf onderwerpen benoemd waarmee 

we als eerste aan de slag gaan.

We kijken ook buiten onze eigen landsgrenzen 

als het gaat om maatschappelijk verantwoord  

ondernemen. Oasen is aangesloten bij Water-

WorX, een unieke internationale samenwerking 

tussen de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven, 

het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse  

Zaken en 23 lokale partner waterbedrijven uit 

Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 

Dit drinkwaterprogramma geeft 10 miljoen 

mensen duurzaam toegang tot schoon drink- 

water. Oasen is in dit verband bezig met een 

intensieve samenwerking met het Indonesische 

waterbedrijf PDAM Sragen.  

– Inclusief provinciale heffing

–  Het vastrechttarief bleef voor belasting gelijk, maar  

steeg door de btw-verhoging (van 6% naar 9%) van  

€ 75,68 in 2018 naar € 77,83 in 2019.

 2019

Levering water 0,723
Waterbelasting  0,339
btw 6%  
btw 9% 0,10
  

Prijs per 1000 liter 1,16
 

2018

0,733
0,339
0,07

1,14

Opbouw 
waterprijs

water- 
opbrengsten  

€ 69.617.000,-

2019 69.617

2018 70.560

2017 70.638

2016 68.330

2015 65.896

 
  Proces 
  Score 
  2019

Klachtenafhandeling   7,1
Meterstand  8,6 
Verhuizen  8,6
  

Gewogen gemiddelde  8,6
Ongewogen gemiddelde  8,1

Klachten 
in 2019

x 1000 euro
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Monteurs 
drinken extra water

Het warme weer zorgde voor  
meer waterverbruik bij onze 

klanten, die vaker onder de douche 
gingen, de tuin sproeiden en badjes 

voor de kinderen vulden. Ook de 
monteurs van Oasen dronken 

extra water tijdens hun 
werkzaamheden.

Leidingen  
lokaliseren

Bij infra-control onderzoekt  
Oasen een methode om de  

locatie van aansluitleidingen  
op enkele centimeters  

nauwkeurig te kunnen bepalen.  
Zonder dat hiervoor de straat open 

moet. Oasen deed dit jaar een 
geslaagde praktijktest met
 een nieuwe leidingtracer.
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Jaarverslag 2019 Bestuursverslag



We helpen het waterbedrijf bedrijfsbreed te  

verbeteren. Van management niveau tot aan  

de werkvloer. Dit doen we door een integrale 

benadering, onder andere op het gebied van: 

waterwinning, distributie, personeelszaken en 

communicatie met de klant. 

Betrouwbare partner voor de omgeving

Oasen wil een betrouwbare partner zijn voor 

onze omgeving. We onderhouden daarom  

nauwe contacten met een grote diversiteit aan 

belanghebbenden in onze omgeving. Elk jaar 

laten we de colleges B&W van onze aandeel- 

houdende gemeenten kennismaken met de 

drinkwatervoorziening en Oasen. Daartoe 

verzorgen we kennismakingsbijeenkomsten 

op onze productielocatie De Laak in Lexmond.

Begin oktober kwamen aandeelhouders, leden 

van de Raad van Commissarissen, directie en 

MT van Oasen bijeen op onze productielocatie 

Schuwacht in Krimpen aan de Lek. We hielden 

een toekomstsessie om van onze aandeel- 

houders te horen wat hen bezighoudt en welke 

verwachtingen zij van Oasen hebben voor de 

toekomst. We deden dit aan de hand van  

prikkelende stellingen. De uitkomsten ervoor 

gaan we gebruiken in het maken van ons nieuwe 

Integraal Meerjarenplan.

Invloed corona-virus

We kregen aan het begin van 2020 te maken  

met ongekende maatregelen om wereldwijd de 

verspreiding van het coronavirus te vertragen.  

Als drinkwaterbedrijf nemen we in deze  

bijzondere tijd onze maatschappelijke  

verantwoordelijkheid om er te zijn voor onze 

klant, omgeving en medewerkers. We blijven  

ons doel nastreven om altijd onberispelijk  

drinkwater aan een tevreden klant te leveren. 

We werken hierbij samen met onze crisis- 

partners op landelijk en regionaal niveau om  

de continuïteit van de drinkwatervoorziening  

te borgen.

Oasen houdt de situatie rondom het coronavirus 

nauwlettend in de gaten. De drinkwatervoor- 

ziening is goed beschermd tegen het virus en  

de kans dat het virus wordt verspreid via  

kraanwater is nihil. Desondanks nemen we als 

maatschappelijk bedrijf dat volksgezondheid 

op de eerste plaats heeft staan wel passende 

maatregelen. Zo zijn we gaan werken met een 

minimale bezetting op onze locaties en werken 

de meeste collega’s vanuit huis. Bij geplande 

werkzaamheden wegen we af wat de gevolgen 

zijn voor de drinkwatervoorziening als we ze 

niet doorzetten. We besloten om leverings- 

onderbrekingen bij geplande werkzaamheden 

zoveel mogelijk te beperken. Indien er sprake  

is van onbetaalde drinkwaterfacturen gaan  

we tijdelijk niet over tot afsluiting van de  

drinkwatervoorziening. Zo zorgen we dat  

iedereen veilig drinkwater kan blijven gebruiken 

en hiermee hygiënische maatregelen kan  

blijven opvolgen. Voor de veiligheid van onze 

medewerkers hanteren we de veiligheids- 

instructies zoals die door de Rijksoverheid  

worden afgegeven. We houden oog voor  

elkaar en voor de omgeving en bereiden ons  

voor op het werken in de anderhalvemeter- 

samenleving.

Bestuurbare  
afsluiter

Oasen startte een 

pilot met op afstand 

bestuurbare afsluiters. 

Met deze nieuwe techniek 

bedienen we de afsluiters met 

een druk op de knop vanaf  

een laptop, zonder dat de  

monteur daarvoor eerst naar 

de afsluiter in kwestie 

hoeft te rijden.

Het aantal kilometer  

leidingen dat we dit jaar 

hebben vervangen

2019 31,5

2018 44,5

2017 52,5

2016 51,8

2015 46,8

31,5 km

14

Jaarverslag 2019 Bestuursverslag



Procesoperators  
op werkbezoek

Zestien procesoperators en  
onderhoudsmonteurs van  

Oasen bezochten het labora- 
torium van Vitens. Daar kregen 

zij te zien hoe het volledige  
proces van watermonsters  

nemen en analyseren in  
zijn werk gaat. 

Brandweeroefening

Oasen oefent regelmatig met de
plaatselijke brandweer op haar 

productielocaties. Hierdoor raken 
brandweerkorpsen meer bekend op 
de locaties van Oasen en zo oefenen 

Oasen medewerkers met het 
samenwerken met hulpverleners. 
Deze zomer was er een oefening 

op productielocatie 
De Steeg.
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Balans 
Toestand op balansdatum en resultaten 

(cijfers x € 1.000)

ACTIVA  2019 2018

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

264.115

262

264.377
  

1.091

8.900

6.356

16.347
 

280.724 

 

 

112.187

4.762

136.479

27.296

 

280.724

252.103

262

252.365
  

851

9.707

6.544

17.102
 

269.467 

 

 

108.494

5.895

123.741

31.337

 

269.467

Financiën

(cijfers x € 1.000) 2019 2018 2017  2016 

Investeringen 26.872 20.851 20.930 23.935 

Afschrijvingen 14.860 15.040 14.120 12.469

Toelichting op de activa

Materiële vaste activa

De totale investeringen in 2019 bedragen  

€ 27,2 miljoen, hiervan heeft € 0,36 miljoen  

betrekking op ontharding. Ontharding wordt 

niet geactiveerd, maar ten laste van de  

voorziening ontharding gebracht. In 2018  

bedroegen de investeringen € 21 miljoen,  

waarvan € 0,15 miljoen ontharding.  

De investeringen zijn € 6,2 miljoen hoger 

en opzichte van vorig jaar, dit wordt 

veroorzaakt door:

•   Een toename in investeringen  

hoofdleidingen + € 2,8 miljoen;

•   Een afname in investeringen transport- 

leidingen, voornamelijk door in de tijd  

verschoven projecten - € 1,4 miljoen; 

•   Een toename in investeringen productie,  

voornamelijk op locatie De Hooge Boom  

en De Put + € 4,8 miljoen.

Toelichting op de passiva

Eigen Vermogen

Door toevoeging van het resultaat 2019 stijgt 

het eigen vermogen. Door hoge investeringen en 

het lagere resultaat ten opzichte van voorgaand 

jaar, daalt het eigen vermogen uitgedrukt in een 

percentage van het balanstotaal met 0,3%.  

Voorzieningen

De voorzieningen zijn met € 1,1 miljoen gedaald, 

hoofdzakelijk door onttrekkingen uit de  

voorziening ontharding. De voornaamste  

voorziening betreft nu nog € 4,5 miljoen voor 

ontharding.

Langlopende schulden

In 2019 is gebruik gemaakt van de krediet- 

faciliteit van de Europese Investeringsbank om 

€ 15 miljoen aan te trekken. De looptijd bedraagt 

20 jaar lineair tegen een rentepercentage van 

0,944%. Van de totale faciliteit bij de EIB van  

€ 70 miljoen, is inmiddels € 42 miljoen gebruikt.

In totaal is € 8,5 miljoen afgelost op bestaande 

leningen. De totale leningenportefeuille  

bedraagt eind 2019 € 138,8 miljoen, waarvan  

€ 2,3 miljoen kortlopend.

Kortlopende schulden

De daling van € 4 miljoen in de kortlopende 

schulden komt voornamelijk door een lagere 

aflossingsverplichting op leningen.
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Monteursbussen

In 2019 nam Oasen  
nieuwe monteursbussen 

in gebruik.
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 70.560 

 3.225  

1.825 

75.610 
 

 

5.490

2.094

17.267

27.241

15.040

 
67.132

  

8.478
 

-3.652

4.826 

 

 -   

  

 4.826 

(cijfers x € 1.000) 2019 2018 
  
Opbrengsten 3.861 3.225 

Kosten 3.079 2.094

 

Netto omzet 782 1.131 

Winst- en verliesrekening
(cijfers x € 1.000)

  2019 2018
Bedrijfsopbrengsten 
Netto-omzet waterlevering 

Netto-omzet werken

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
Inkoop water

Kosten werken derden

Personeelskosten

Overige bedrijfskosten

Afschrijvingen

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat 

Financiële baten en lasten 

Resultaat voor belastingen

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belastingen

Netto-omzet waterlevering

De daling is toe te wijzen aan de volgende  

onderliggende factoren. De afzet in de  

zakelijke markt daalde ten opzichte van  

2018 met 160.000 m³. Daarnaast daalde  

de algemene consumenten afname met  

780.000 m³. Het jaar 2019 kenmerkte zich  

door een normale zomer, al was er ook een 

periode met een aantal hele hete dagen.  

Het jaar 2018 was lange tijd extreem warm 

en droog. In dat jaar piekte het drinkwater-

verbruik. In 2019 was dat niet het geval. 

Tevens daalde de waterprijs in 2019 met 

€ 0,01 per m³ conform de begroting.

Netto-omzet werken

Netto-omzet werken betreft de opbrengsten 

voor het aanleggen van nieuwe aansluitingen. 

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:

Overige bedrijfsopbrengsten

Het aantal incidentele opbrengsten was in  

2019 lager dan in 2018.

Inkoop water

In 2019 is er minder water ingekocht, maar wel 

tegen een hoger tarief dan in 2018. De kosten 

bleven nagenoeg gelijk.

Kosten werken derden

Er zijn relatief veel projecten uitgevoerd met 

hoge kosten, bijvoorbeeld door werken in  

vervuilde grond.

 69.617 

3.861  

1.659

75.137
 

 

5.469

3.079

16.752

27.667

14.860

 
67.827

7.310
 

-3.617 
 

3.693

 

 -   

   
3.693

93%

5%

2%

100%

7%

4%

22%

37%

20%

90%

10%

-5%

5%

0%

5%

93%

4%

2%

100%

7%

3%

23%

36%

20%

89%

11%

-5%

6%

0%

6%

Er zijn relatief veel 

projecten met hoge kosten 

uitgevoerd, waardoor de 

marge kleiner is dan 

voorgaand jaar.
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Pomp Den Hoorn

Om de toenemende vraag  
naar drinkwater beter aan te  

kunnen, hadden we een grotere 
pomp nodig op productielocatie  

Den Hoorn in Alphen aan den Rijn. 
Voor het plaatsen van een nieuwe 

grote pomp was een hijskraan  
nodig om de 1800 kilo wegende  

pomp naar binnen  
te takelen. 
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Personeelskosten

Het gemiddeld aantal fte van 250,4 is vrijwel 

gelijk aan 2018 (250,1 fte). De salariskosten  

zijn gedaald. Vanaf het boekjaar 2019 vindt  

activering van de directe toerekenbare  

personeelskosten plaats, wat in 2019 leidt tot 

een impact van € 1,2 miljoen aan personeels- 

kosten met betrekking tot investeringen in  

materiële vaste activa. De aanpassing van de 

vergelijkende cijfers inzake de materiële vaste 

activa, afschrijvingen, en het cumulatieve  

effect op het resultaat en eigen vermogen naar 

aanleiding van deze constatering is praktisch 

niet mogelijk gezien ontbrekende betrouwbare 

urenregistratie en allocatie van deze uren  

naar de correcte geactiveerde activa over de 

boekjaren 2018 en eerder. Op grond van de  

bepalingen volgens RJ 150.205 zijn de  

vergelijkende cijfers daarom niet aangepast. 

Overige bedrijfskosten

Deze post bestaat uit reguliere kosten van  

€ 25,7 miljoen en niet reguliere kosten  

(projecten) van € 2,0 miljoen. De totale kosten 

zijn met € 0,4 miljoen gestegen ten opzichte  

van 2018. De reguliere kosten stijgen met  

€ 1,1 miljoen en de niet reguliere kosten  

(projecten) dalen met € 0,7 miljoen.

De grootste afwijkingen op reguliere kosten zijn:

•   Energie: in 2019 zijn de tarieven gestegen  

en viel de energiebelasting hoger uit  

€ 0,4 miljoen;

•  Onderhoud + overige kosten locaties:  

een totale stijging van € 0,3 miljoen,  

voornamelijk door het uitvoeren van  

meer correctief onderhoud;

•  ICT kosten: stijging van € 0,6 miljoen,  

voornamelijk door hogere licentiekosten, 

onder andere door overgang naar een nieuw 

financieel systeem. Tevens zijn de kosten  

gestegen door uitgebreidere beveiliging.

•  Dotatie/vrijval voorzieningen: de voorziening 

ontharding is met € 0,7 miljoen vrijgevallen 

als gevolg van nieuwe inzichten.

•  Inhuur personeel: stijging van € 0,2 miljoen 

voor het invullen van openstaande vacatures.

•  Overige algemene kosten: stijging van  

€ 0,2 miljoen, hoofdzakelijk door meer  

uitgevoerde werkzaamheden op reguliere 

projecten.

De afwijking op de niet reguliere kosten is  

het gevolg van het feit dat er in 2019 minder  

projecten zijn begroot (en dus ook zijn  

uitgevoerd) dan in 2018. 

Afschrijvingen

In 2019 heeft er voor € 0,7 miljoen aan extra 

afschrijvingen plaatsgevonden, deze waren 

het gevolg van bijzondere waardeverminderin-

gen en het verkorten van de levensduur 

van enkele investeringen. In 2019 hebben de 

extra afschrijvingen voornamelijk betrekking 

op locatie De Hooge Boom (€ 0,1 miljoen aan 

bijzondere waardevermindering) en de Put 

(€ 0,4 miljoen in verband met verkorten 

levensduur). In 2018 waren de extra 

afschrijvingen € 1,3 miljoen, waarvan 

€ 0,7 miljoen De Hooge Boom en 

€ 0,4 miljoen De Put.

Rentelasten

In 2019 is een lening van € 15 miljoen 

aangetrokken, met een looptijd van 20 jaar 

lineair en een rentepercentage van 0,944%. 

Dit bedrag is aangetrokken om het financie-

ringstekort op te vangen. Dankzij de lage 

rentestand is het gemiddelde rentepercentage 

op langlopende leningen gedaald naar 

2,4% (2018: 2,7%). De rentelasten per m³ 

blijven net zoals voorgaand jaar € 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. 

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 krediet- 

instellingen.

Valutarisico

Oasen loopt geen valutarisico, de werkzaam-

heden 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 rente- 

dragende langlopende en kortlopende schulden 

(waaronder schulden aan kredietinstellingen). 

Wat betreft de vorderingen en schulden  

worden geen financiële derivaten voor het  

renterisico gecontracteerd.

(cijfers x € 1.000) 2019 2018 
  
Voorbereidingskosten op investeringsprojecten 321 695

Overige projecten 1.690 2.002

Totaal 2.011 2.697
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Vers water 
campagne

Om aandacht te vragen  
voor het doorspoelen van alle 
kranen in huis na de vakantie 

plaatsten we net als voorgaande 
jaren tijdens onze vers water 

zomercampagne meer dan 100 
abri’s langs drukke verkeerswegen, 

bij bushaltes en op meerdere 
NS-stations in ons 

voorzieningsgebied.

Ontwikkelingen in 2020

Investeringen

Oasen heeft een vijfjaren investeringsplan  

waarin wordt uitgegaan van een totale uitgave 

van € 140 miljoen binnen de periode 2017 tot en 

met 2021. Op dit moment lopen de uitgaven 

achter, maar is de verwachting dat met de 

uitvoering van een aantal grote projecten de 

komende jaren deze achterstand weer wordt 

ingelopen, waardoor de totale uitgave van  

€ 140 miljoen behaald wordt.

Tariefontwikkeling

Het drinkwatertarief (kuubprijs) is voor belasting 

gelijk gebleven en het vastrecht is gestegen ten 

opzichte van 2019. Meer informatie over de 

tarieven is te vinden op de website van Oasen.

Financiering

In 2020 zal naar verwachting € 15 miljoen  

worden aangetrokken. Hiervan is € 2,3 miljoen 

ter herfinanciering. Gedurende het jaar worden 

eventuele kortlopende liquiditeitstekorten  

opgevangen met kortlopend geld (kasgeld).

Personeelsbezetting

Het gemiddeld aantal fte’s opgenomen in de 

formatie voor 2020 is 267,8 fte.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het verwachte effect op de omzet, als gevolg van 

de maatregelen die zijn getroffen tegen verdere 

verspreiding van het coronavirus, blijft beperkt. 

Het grootste gedeelte van onze klanten betreft 

de consumentenmarkt (80%), deze zullen naar 

verwachting meer water afnemen ten opzichte 

van voorgaand jaar. Voor de zakelijke markt 

wordt wel een lichte daling verwacht. De impact 

op de kosten is op dit moment nog niet (goed)  

te bepalen, de impact zal naar verwachting  

beperkt blijven. Ook het effect op het resultaat 

zal beperkt blijven. Er is geen reden om aan te

nemen dat Oasen niet zal kunnen voldoen aan de 

gestelde eisen vanuit de drinkwaterwet (WACC) 

en de ratio’s gesteld vanuit financierdersover-

eenkomsten. Het aantrekken van financiering is 

nu en naar verwachting komend jaar geen  

probleem.

Risico’s en onzekerheden

Onroerend goed

Op dit moment is er een planning van meerdere 

aan- en verkopen van onroerend goed in 2020. 

Hierbij is sprake van een grote mate van onzeker- 

heid. De nog te verwachte aankopen worden 

geraamd op € 1,6 miljoen. De nog te verwachten 

verkopen bedragen circa € 0,1 miljoen.

Pensioenpremies

Per 1 januari 2020 zijn de werkgeverpremies 

met 0,42% gestegen.

Belastingen

Per 1 januari 2016 is Oasen belastingplichtig  

voor de vennootschapsbelasting, alle niet  

wettelijke (commerciële) drinkwateractiviteiten 

zijn belastingplichtig. Over 2019 is het te betalen 

bedrag aan vennootschapsbelasting nihil, voor 

2020 geldt dezelfde verwachting.

Gouda, 11 mei 2020

Prof. dr. ir. W. G. J. van der Meer

Directeur
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Als maatschappelijk bedrijf met gebonden 

 klanten zorgt Oasen dat ze kritisch  

omgaat met kosten, waardoor het drink- 

water voor iedereen betaalbaar is en het  

bedrijf financieel gezond blijft. Hieronder  

volgt een korte terugblik op 2019.

 

Transparante informatievoorziening 

Om zijn werk als toezichthouder goed te  

kunnen doen, is voor de RvC transparantie in  

de informatievoorziening essentieel. De RvC 

merkt dat Oasen deze transparantie hoog in  

het vaandel heeft staan, zowel naar haar  

externe stakeholders, de aandeelhouders als 

naar de RvC. Zo komen bij elke RvC-vergadering 

de financiën, rapportages en de voortgang van 

het meerjarenplan aan bod. Bovendien belicht 

Oasen op elke vergadering van de RvC een  

thema dat gekoppeld is aan het meerjarenplan. 

Het afgelopen jaar gaven managers van  

Oasen in de RvC-vergaderingen presentaties 

over thema’s als ICT en P&O. Daarnaast werd  

de RvC met een uitgebreide presentatie  

geïnformeerd over het grote project ‘Rijksweg 

A27’ waarin Oasen samenwerkt met  

Rijkswaterstaat en Stedin. 

De RvC ziet die transparantie ook terug in de  

actieve informatieverstrekking in het  

contact met zowel de bestuurder als de  

ondernemingsraad (OR). De betrokkenheid  

van de OR levert waardevolle discussies en 

feedback op. De RvC is zo in staat om een 

accuraat beeld te vormen van hoe het in de  

organisatie gaat.

Bestuurder

De bestuurder bestuurt. Commissarissen  

houden toezicht en keuren in dat kader onder 

meer de jaarstukken goed. Het is voor de  

werkzaamheden van de RvC van belang dat  

de commissarissen ook tot in de diepere details 

worden meegenomen, zodat hij alles kan  

volgen in de verschillende stadia en er beter 

onderbouwd op kan toezichthouden; van plan-

vorming tot investeringsbesluiten. Dat gebeurt 

op adequate wijze. De actieve informatie- 

verstrekking door de bestuurder, ook rondom 

kwesties die niet direct actie van de RvC  

behoeven, maakt het voor de RvC mogelijk om  

gevraagd en ongevraagd mee te kunnen 

denken en te adviseren.

Organisatieverandering

Afgelopen jaar is Oasen gestart met een proces 

waarin de organisatie wordt gewijzigd. De RvC  

is sinds de start van deze organisatieverandering 

nauw betrokken, kijkt en denkt mee en houdt 

toezicht op het verloop van het proces.  

De bestuurder informeerde de RvC over de  

stappen die gezet zijn en gaan komen. In een 

extra vergadering werd de RvC geïnformeerd 

over de ontwikkelingen en de plannen binnen 

Oasen door de bestuurder en het bureau dat de 

organisatieverandering begeleidt. De RvC heeft 

een goed beeld van het traject en zal ook in de 

vervolgfase betrokken blijven. 

Investeringen

Als maatschappelijk bedrijf met gebonden  

klanten is het voor Oasen cruciaal dat bij  

In het vierde jaar van het meerjarenplan  
‘Beter is Mogelijk’ (2016-2020) ziet de Raad  
van Commissarissen (RvC) dat Oasen goede  
vorderingen maakt om haar ambities waar  
te maken. In dit meerjarenplan spreekt Oasen  
haar ambitie uit te zorgen voor onberispelijk  
drinkwater dat ze verrassingsvrij en duurzaam  
levert aan tevreden klanten met betrokken  
medewerkers. 

Raad van Commissarissen-
verslag

John Koster, Jan Boekelman, Hetty Klavers, Clemens van Slingerland, Aleid Wolfsen.
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A27

Walter van der Meer, directeur  
Oasen (links) en Chris Naus van  

Rijkswaterstaat (rechts) ondertekenden 
begin oktober een samenwerkings-

overeenkomst. In de overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over de verbreding van 

de rijksweg A27 en de verlegging van de 
naastgelegen grote transportleiding van 

Oasen. Deze leiding wordt over een lengte 
van 6 kilometer verplaatst. Door deze  

samenwerking besparen zowel  
Rijkswaterstaat als Oasen  

miljoenen euro’s. 

keuzes in investeringen en vernieuwingen  

wordt afgewogen wat het effect op lange  

termijn is en in welke mate dit positief bijdraagt 

aan de drinkwatervoorziening voor de klant.  

De miljoeneninvesteringen in haar productie- 

locaties en leidingnet die nodig zijn voor het 

kunnen blijven leveren van goed en veilig drink-

water moeten allemaal zeer verantwoord zijn. 

De komende jaren staan grote projecten op  

stapel bij Oasen waarvan de RvC de voor- 

bereidingen de afgelopen jaren op de voet 

heeft gevolgd. Zoals de grootschalige vernieu-

wing van twee productielocaties in Kamerik en 

Nieuw-Lekkerland. Het is van belang om deze 

grote en belangrijke projecten ook financieel 

gezien goed te volgen, daarom is in 2019 een 

investeringscommissie gestart. Dit is een  

subcommissie van de auditcommissie. De RvC 

kijkt en denkt mee met deze projecten en heeft 

hierin een adviserende rol. Alle investeringen  

boven de vier miljoen euro moeten eerst door 

de RvC worden goedgekeurd. Aansluitend volgt 

de RvC de voortgang van de ontwikkelingen van 

investeringen nauwgezet.

Ondernemingsraad

De RvC heeft met vaste regelmaat contact met 

de OR van Oasen. Die contacten lopen via de 

voordrachtcommissaris en de voorzitter van 

de RvC. Twee keer per jaar vindt de Overleg- 

vergadering met de OR plaats. In het voor- en  

in het najaar bespreken zij tijdens deze  

vergadering de begroting en de reguliere  

onderwerpen die op dat moment spelen. De OR 

moest afgelopen jaar op zoek naar een nieuwe 

voordracht commissaris vanwege het aflopen 

van de zittingstermijn. De OR heeft op professio-

nele wijze invulling aan deze taak gegeven. 

Aandeelhouders

De RvC merkt dat de aandeelhouders goed  

betrokken zijn bij Oasen. De goede opkomst  

bij de aandeelhoudersvergaderingen en de  

relevante inbreng van de aandeelhouders tijdens 

deze vergaderingen zijn waardevol. Bovendien 

hebben de aandeelhouders oog voor de lange 

termijn en de bedrijfscontinuïteit. Ze tonen veel 

interesse in de plannen van Oasen, maar ook in 

het financiële beleid en de manier waarop de 

drinkwatertarieven zijn opgebouwd.

In het najaar van 2019 vond een informele  

Aandeelhoudersvergadering plaats op  

productielocatie Schuwacht in Krimpen aan  

de Lek. Tijdens deze bijeenkomst werd aan de 

aandeelhouders gevraagd hoe zij tegen de  

strategie van Oasen aankijken, in hun rol als 

aandeelhouder en in hun rol als gemeente.  

Aan de hand van stellingen en dilemma’s  

werden inhoudelijke discussies aan werktafels 

gehouden. Dit leverde waardevolle input op  

vanuit de aandeelhouders die Oasen gaat  

gebruiken in de verdere vormgeving van haar 

nieuwe meerjarenstrategie. 

 

RvC lunch met medewerkers

De RvC vindt het van grote meerwaarde om ook 

geregeld in contact te zijn met de medewerkers 

van Oasen. Elk jaar gaat daarom een aantal RvC 

leden in gesprek met een groep medewerkers 

van Oasen tijdens informele lunches. Hierin  

krijgen de medewerkers de mogelijkheid om 

meer te vertellen over hun werkzaamheden en 

deelden zij hun praktijkverhalen en hun kijk op 

het bedrijf. Opvallend was het enthousiasme  

en de betrokkenheid waarmee de Oasen-mede-

werkers over hun werk vertelden. De gesprekken 
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Dynamics 365

Na een lange  
voorbereidingsperiode 

was dit voorjaar de livegang 
van het nieuwe Microsoft 

Dynamics 365 systeem.

Renovatie  
De Hooge Boom

De Hooge Boom in  
Kamerik is een van de twee  

productielocaties die we 
grootschalig gaan renoveren. 

Het wordt volledig uitgerust 
met membraanfiltratie, zodat  
we ook de komende decennia 
drinkwater van onberispelijke 

kwaliteit kunnen 
blijven leveren.
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gaven een waardevolle inkijk in het bedrijf. 

Zelfevaluatie

De RvC reflecteert elk jaar op zijn eigen 

functioneren. Tijdens deze zelfevaluatie houden 

de commissarissen zichzelf een spiegel voor en 

kijken ze naar alle zaken die een rol spelen bij 

zijn functioneren. De resultaten van deze zelf- 

evaluatie gebruiken de commissarissen bij het  

formuleren van de actiepunten voor het  

komende jaar.

Strategiedag

Oasen hield vlak voor de zomer van 2019 de  

jaarlijkse strategiedag. Op deze dag stonden 

RvC, de bestuurder, het MT en de OR samen  

stil bij de thema’s klimaatverandering en duur-

zaamheid. Ze reflecteerden met elkaar op hoe 

de buitenwereld verandert en hoe Oasen zich 

hiertoe verhoudt en zou willen gaan verhouden. 

Bovendien praatte Elfrieke van Galen de RvC bij 

over ontwikkelingen rond klimaatverandering 

en duurzaamheid. Centrale onderwerpen tijdens 

deze dag waren onder andere energiebesparing 

en duurzaamheid. Deze onderwerpen werden  

tegen het licht gehouden in het kader van de  

distributie en productie van drinkwater, 

daarnaast werd ook gekeken naar welke 

kansen er zijn bij klantontwikkeling. 

In de toekomst zal door klimaatverandering de 

verzilting van de rivier de Lek een rol gaan spelen 

in het voorzieningsgebied van Oasen. Deze 

ontstaat door de wereldwijde stijging van de 

temperatuur en de zeespiegel als gevolg van 

klimaatverandering. Ook komt er een toe- 

nemend aantal medicijnresten en andere 

stoffen in het milieu en daarmee in het 

oevergrondwater terecht. Het is belangrijk dat 

Oasen daar alert op blijft en in haar plannen 

anticipeert op deze ontwikkelingen. Veranderin-

gen gaan snel en de omgeving krijgt een steeds 

belangrijkere rol. Verder werd besproken hoe 

Oasen haar medewerkers duurzaam inzetbaar 

kan blijven houden. Met de veranderende  

arbeidsmarkt blijft het bovendien een uitdaging 

om vakkundige werknemers te werven en te  

behouden. Het resultaat van de dag neemt de 

RvC mee als inbreng voor het ontwikkelen van 

het nieuwe strategische en dynamische  

meerjarenplan.

Benoemingen en aftreden 

De RvC nam eind van het jaar afscheid van  

Margreet Rookmaker. Zij was vier jaar actief 

bij de RvC en heeft de afgelopen jaren de RvC 

verrijkt met haar kennis en ervaring op het 

vlak van arbeidsverhoudingen, remuneratie-

management, human resource management, 

organisatie en besturingsprocessen en corporate 

governance. Met haar kennis op deze vak- 

gebieden heeft zij belangrijke bijdragen geleverd 

aan de inhoudelijke discussies van de RvC. Ook 

was zij voordrachtcommissaris voor de onder-

nemingsraad van Oasen. In de selectieprocedure 

voor haar opvolger heeft de OR het profiel 

opgesteld van de nieuwe commissaris en 

vervolgens samen met een vertegenwoor- 

diging van de RvC een geschikte kandidaat  

geselecteerd. De OR en de RvC kwamen zo tot 

een goede voordracht bij de aandeelhouders- 

vergadering. Eind november 2019 werd de  

benoeming van de nieuwe commissaris,  

Clemens van Slingerland, bekrachtigd door  

de aandeelhouders van Oasen.

RvC lunch

Elk jaar gaat een aantal RvC 
leden in gesprek met een groep 
medewerkers van Oasen tijdens 

informele lunches. Hierin krijgen 
de medewerkers de mogelijkheid 

om meer te vertellen over hun 
werkzaamheden. Medewerkers 
delen hun praktijkverhalen en 

hun kijk op het bedrijf.
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Informele AVA

Tijdens een informele Aandeel- 
houdersvergadering op productie- 

locatie Schuwacht in Krimpen aan de 
Lek, werd aan de aandeelhouders  

gevraagd hoe zij tegen de strategie  
van Oasen aankijken. De input van  

de aandeelhouders gebruikt  
Oasen voor haar nieuwe  

meerjarenplan.
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Belangrijke onderwerpen 
in 2019

In 2019 is de Raad van Commissarissen (RvC) vijf keer  
bijeen geweest in aanwezigheid van de bestuurder.  
Bij alle vergaderingen waren alle commissarissen  
aanwezig. Tevens heeft één bijeenkomst plaatsgevonden 
die geheel besteed is aan een thema verbonden aan de 
strategie (jaarlijkse strategiedag). Tot slot heeft de RvC  
één besloten bijeenkomst gewijd aan de zelfevaluatie.

3. Organisatieverandering
  De organisatieverandering van Oasen was 

een belangrijk thema in 2019. De RvC werd 

elke vergadering over de voortgang op de 

hoogte gehouden. 

4.  Strategie 

In 2019 is op 6 juni de jaarlijkse strategiedag 

gehouden. Deze dag stond in het teken van  

het nieuw te ontwikkelen meerjarenplan 

door te onderzoeken welke trends de komen-

de jaren effect zouden kunnen hebben op 

Oasen. Het huidige meerjarenplan loopt van 

2016-2020. Er werd stilgestaan bij belangrijke 

trends op het gebied van duurzaamheid,  

energietransitie en circulaire economie.  

Daarnaast werd gesproken over strategisch 

personeelsbeleid en trends op de arbeids-

markt.  

5.  Zelfevaluatie
  In 2019 heeft de RvC de zelfevaluatie zelf  

opgepakt. Eén keer per drie jaar doet de  

RvC dit onder begeleiding van een externe 

deskundige. Tijdens de zelfevaluatie is onder 

andere gesproken over de informatievoor- 

ziening naar de RvC, de rollen die de RvC  

vervult en wenst te vervullen en de invulling 

van de gouden driehoek. Naar aanleiding 

daarvan heeft de RvC actiepunten  

geformuleerd waaraan zij het komende  

jaar aandacht wil gaan besteden.

6.    Andere specifieke onderwerpen 
Jaarverslag en jaarrekening 
2018

  De RvC heeft de jaarrekening en het jaar- 

verslag van 2018 goedgekeurd. Daarbij  

adviseerde zij de AVA het volledige resultaat 

toe te voegen aan de algemene reserve.  

Op die manier zijn de investeringen in de 

drinkwaterinfrastructuur naar de  

toekomst toe geborgd. 

  Risicomanagement

  Vast onderdeel van de reguliere  

vergadering van de RvC is de bespreking  

van de ontwikkelingen van het risico- 

management binnen Oasen.

  Presentaties aan de Raad van  

Commissarissen

  Ook in 2019 hebben de managers van  

diverse disciplines presentaties gegeven  

aan de RvC. De volgende thema’s werden  

in 2019 toegelicht:

•  Personeel & Organisatie waarbij onder  

andere is stilgestaan bij duurzame inzet- 

baarheid, Oasen als werkgever en vitaliteit. 

•  Het project A27. Vanwege het voornemen de 

A27 te verbreden, dient Oasen een aantal  

grote hoofd- en transportleidingen die  

parallel aan de A27 liggen te verplaatsen.

•  De projecten De Hooge Boom in Kamerik  

en De Put bij Lekkerkerk, beide betreffen de 

nieuwbouw van waterproductielocaties.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn  

de volgende onderwerpen besproken:

1.   Realisatie doelstellingen 

De RvC houdt toezicht op het bestuur en  

volgt daartoe in de reguliere vergaderingen – 

onder andere – de realisatie van de doel- 

stellingen. Ook in 2019 heeft de RvC dat  

gedaan aan de hand van kwartaal- en  

voortgangsrapportages over de doelen uit 

het jaarplan 2019. Dat jaarplan is een verdere 

uitwerking van het Integraal Meerjarenplan 

2016-2020 ‘Beter is Mogelijk’. De voortgang 

van de doelen is gevolgd aan de hand van 

hoofdindicatoren die per doel zijn  

vastgesteld.  

2.  Financieel beleid 
Het ‘in control’ zijn op de financiën is één 

van de structurele aandachtspunten van het 

toezicht van de RvC. In 2019 zijn daarbij de 

volgende onderwerpen aan de  

orde geweest:

•  Jaarverslag en jaarrekening over 2018;

• Projectbeheersing;

•  Conceptbegroting 2020 en financieel  

meerjarenoverzicht;

•  Definitieve begroting 2020 en  

meerjarenoverzicht;

•  Het verlenen van goedkeuring op de  

tarieven van 2020;

•  Goedkeuring van en mandaatverlening op  

de uitvoering van het treasury jaarplan 2020.

•  Het aangaan van een leningencontract  

met de Europese investeringsbank.

• De aanbesteding van de accountant.
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Belangrijke onderwerpen in 2019

Jaarverslag vertrouwenspersoon  

ongewenste omgangsvormen 

Jaarlijks ontvangt de RvC een notitie van de  

bestuurder met daarin het verslag van de  

vertrouwenspersoon. Dat heeft ook in 2019 

plaatsgevonden over het jaar 2018.  

Geconstateerd is dat het aantal meldingen  

licht is gedaald. Met 9 meldingen in 2018  

en 8 meldingen in 2019. 

Commissariswissel 

De RvC heeft de heer Clemens van Slingerland 

aan de AVA voorgedragen voor benoeming als lid 

van de RvC op het profiel ‘Arbeidsverhoudingen, 

remuneratiemanagement, human resource  

management, organisatie en besturings- 

processen, corporate governance’ voor de  

zittingsperiode van 1 januari 2020 tot 1 januari 

2024. De RvC heeft de herbenoeming van de heer  

Aleid Wolfsen voorgedragen aan de AVA voor  

het profiel ‘Openbaar bestuur, strategie en 

beleid, en corporate governance voor de zittings- 

periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024. 

Beiden zijn door de AVA benoemd.

Werkzaamheden van de auditcommissie 

De auditcommissie heeft in 2019 drie maal  

vergaderd. Vanzelfsprekend heeft de audit- 

commissie veel aandacht voor de financiële 

onderwerpen, waarbij de aandacht in 2019 met 

name uitgegaan is naar de projectbeheersing. 

Ook is aandacht besteed aan de goedkeuring  

van het jaarverslag en de jaarrekening over  

2018, de werking van de interne risico-en  

controlesystemen, het frauderisico, de naleving 

van de aanbevelingen door de accountant,  

de tarieven 2019, het meerjarenperspectief  

inzake de tariefontwikkeling, het treasury  

jaarplan 2019 en de implementatie van het  

nieuwe systeem D365.   

Werkzaamheden van de  

remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft in 2019 twee  

bijeenkomsten gehad. Daarbij is gesproken  

over het functioneren van de bestuurder in  

2018 en zijn de resultaatafspraken voor 2019 

vastgesteld.

De Raad van Commissarissen biedt het  

jaarverslag aan, inclusief de jaarrekening, 

over 2019. De Raad van Commissarissen heeft 

kennis genomen van het verslag van de  

directie over het boekjaar 2019 en heeft de 

jaarrekening over 2019 goedgekeurd.  

De jaarrekening is door BDO Audit & Assurance 

B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende 

controleverklaring voorzien. De commis- 

sarissen adviseren de aandeelhouders de  

jaarrekening vast te stellen en het volledige  

resultaat van € 3.693.345  te voegen aan de  

algemene reserve. De Raad van Commissaris-

sen adviseert de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders om voor het jaar 2019  

decharge te verlenen aan de leden van de  

RvC voor het uitgeoefende toezicht en aan  

de bestuurder voor het gevoerde beleid. 

 

Gouda, 11 mei 2020 

 

Namens de RvC, Aleid Wolfsen 

Voorzitter Raad van Commissarissen

Resultaatbestemming  
en decharge 
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Bezoek uit Mexico

Oasen ontving in mei een delegatie  
uit de Mexicaanse drinkwatersector.  

De bezoekers kregen een  
presentatie over hoe Oasen  
haar drinkwaterleidingen  

spoelt.
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Als drinkwaterbedrijf maken  
we onderdeel uit van de 
samenleving. Daarom voelen 
we ons medeverantwoordelijk 
voor het in stand houden daarvan. 
We maken zo duurzaam mogelijk 
drinkwater en redeneren daarbij 
vanuit de gehele waterketen. 
Maar maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is meer dan duurzaamheid. 
Het gaat 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.  

Maatschappelijk 
verantwoord  
ondernemen
MVO-kader

Om maatschappelijk verantwoord ondernemen 

te borgen bij Oasen, is in 2019 het MVO-kader in 

het leven geroepen. Het MVO-kader is een  

schema waarmee in één oogopslag duidelijk 

wordt wat de MVO-speerpunten zijn van Oasen. 

Vanuit de pijlers Volksgezondheid, Omgeving en 

Maatschappij zijn zeven thema’s geselecteerd 

waar we ons op richten. Deze thema’s zijn  

gebaseerd op de MVO-Prestatieladder uit 2018 

en gekoppeld aan de Sustainable Development 

Goals van de Verenigde Naties. Uit de thema’s 

komen achttien concrete ontwikkeldoelen voort, 

om zo als Oasen onze bijdrage te leveren aan  

een betere wereld. 

Energie

Energieverbruik

Oasen streeft er naar om een energieneutraal 

drinkwaterbedrijf te zijn. In de eerste plaats 

doen we dat door ons energieverbruik zoveel 

mogelijk te verminderen. Op productielocaties 

De Laak en De Steeg hebben we een forse ener-

giebesparing gerealiseerd dankzij een innova-

tieve oplossing. Bij het onthardingsproces van 

drinkwater gebruiken we kalkmelk. Op advies 

van technologisch onderzoekers van Oasen zijn 

we van een grove soort overgeschakeld naar een 

fijner type kalk. Dit heeft veel voordelen voor het 

productieproces; het kalk is beter oplosbaar,  

er is minder zoutzuur nodig en we konden een 

kalkmelkpomp uitschakelen. Dat leverde een 

besparing op van 140.000 kWh op jaarbasis.

Net als in 2018, bespaarden we in 2019 veel 

energie door middel van drukverlaging. Dit doen 

we door te sturen op de werkelijk gemeten druk 

in het leidingnet. Doordat we in 2019 het stuur-

programma hebben geoptimaliseerd wisten we 

90.000 kWh in een jaar te besparen. 

Bestuursverslag

Binnentappunt

Basisschool Den Beemd won dit  

binnentappunt bij een wedstrijd voor  

alle basisscholen tijdens de Koningsspelen  

afgelopen april. De school zet zich extra in  

voor duurzaamheid en een beter milieu.  

Denk aan afval scheiden en hervulbare  

waterflessen in plaats van pakjes drinken mee 

naar school. De kinderen kregen allemaal een 

bidon van school om voortaan bij het  

binnentappunt te vullen met lekker en 

gezond drinkwater van Oasen.

-90.0000 
kWh/m3 

Energiebesparing
Doordat we in 2019 het  

stuurprogramma hebben  
geoptimaliseerd, wisten we  

90.000 kWh in een jaar 
 te besparen.
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Naast het besparen van energie, willen we ook 

dat ons energieverbruik zo duurzaam mogelijk is. 

Zo wekken we zelf duurzame energie op waar dat 

kan. We hebben zonnepanelen staan op het dak 

van ons productielocatie Schuwacht in Krimpen 

aan de Lek. Alle energie die we inkopen is 100% 

afkomstig van Europese windenergie.

CO₂ -reductie

We zetten niet alleen in op een efficiënter  

energieverbruik, maar ook op het gebied van CO₂. 

Zo verlaagden we in 2019 de CO₂-uitstoot van 

onze noodstroomaggregaten op een simpele, 

maar effectieve manier. Noodstroomaggregaten 

(nsa’s) nemen de stroomvoorziening in een  

productielocatie over, in het geval dat de  

reguliere stroomvoorziening uitvalt. Daardoor 

kan de levering van drinkwater aan klanten  

gewoon doorgaan. Op elk productielocatie 

hebben we nsa’s die werken op diesel. Geregeld 

testen we of de nsa’s goed functioneren door ze 

proef te draaien. Een procesoperator kwam op 

het idee het aantal uren proefdraaien van de nsa’s 

terug te brengen van acht tot één uur. Dit zorgt 

voor 85% minder CO₂-uitstoot van nsa’s tijdens 

een test, met hetzelfde resultaat. 

CO₂-voetafdruk

Sinds 2018 stelt Oasen een CO₂-voetafdruk op  

van de organisatie. Hiermee willen we meer 

zicht krijgen op onze CO₂-emissies, zodat we 

de CO₂-impact in onze bedrijfsvoering kunnen 

verminderen. In 2019 was onze bruto CO₂-voet-

afdruk 26.208 ton. Daarmee is de voetafdruk  

licht gedaald ten opzichte van 2018 (26.751 ton). 

Vrijwel de gehele CO₂-voetafdruk wordt bepaald

door de inkoop van elektriciteit (59%), het  

gebruik van filtermateriaal en chemicaliën (28%) 

en de directe emissies van CO₂ en methaan bij 

het onttrekken van grondwater (9%). 

Naast de bruto CO₂-voetafdruk, maken we ook 

onze netto CO₂-voetafdruk op. Daarin trekken 

we de inkoop van groene stroom en eigen  

hernieuwbare energieproductie af. In 2019  

was onze netto CO₂-voetafdruk 10.777 ton, en 

daarmee onveranderd ten opzichte van 2018.

Slim omgaan met (rest)stoffen

Hergebruik van reststoffen

Water is de meest circulaire grondstof die  

bestaat. Het drinkwater is onderdeel van een 

enorme waterkringloop. Maar we willen ook 

andere grondstoffen die gebruikt worden  

Chinese  
studenten  
op bezoek

Een groep Chinese studenten  
bezocht Oasen als onderdeel  

van de ‘summer school’ die de  
afdeling Water Management van 
TU Delft organiseert met Chinese 
universiteiten. De studenten van 

Chongqing University en Zhengzhou 
University hielden zich tijdens deze 

summer school bezig met het thema 
 ‘Waterzuiveringstechnologie en 

waterbeheersing in 
Nederland’.

31

Jaarverslag 2019 Maatschappelijk verantwoord ondernemen



bij de zuivering zo circulair mogelijk inzetten. 

Bij het gebruik van grondstoffen zoals zand, 

actief kool en kalkmelk in de zuivering blijven 

reststoffen over. AquaMinerals is een organisa-

tie die zorgt voor de herbestemming van deze 

reststoffen. Niet alleen van Oasen, maar van alle 

drinkwaterbedrijven. Bijna al onze reststoffen 

wordt op deze manier hergebruikt. Zo worden 

kalkkorrels uit de ontharding later gebruikt voor 

bijvoorbeeld grondstof voor vloerbedekking, glas, 

meststof en bakstenen.

Een simpel, maar doeltreffend voorbeeld  

van hergebruik zagen we in 2019 op onze  

productielocaties. We hebben koperen kabels van 

De Laak een nieuw leven gegeven op De Steeg.  

De stroomkabels van nsa’s waren niet meer nodig 

op De Laak. In plaats van de kabels verantwoord 

af te voeren, zagen we kans ze te gebruiken bij  

de nsa’s van De Steeg. Dit scheelt niet alleen in  

de kosten, het is ook duurzaam. 

Grondstoffenpaspoort

Oasen vervangt jaarlijks ongeveer veertig  

kilometer leidingen. Om meer inzicht te krijgen 

in de keten van drinkwaterleidingen, is in 2019 

het concept voor een grondstoffenpaspoort 

ontstaan. Met het grondstoffenpaspoort gaan 

leveranciers toegepaste leidingmateriaal  

bijhouden, daarnaast geven ze aan waar  

materialen vandaan komen, of materialen  

hergebruikt zijn en hoe het afgevoerd wordt. 

Daarnaast wordt er gekeken of er geen  

schendingen zijn van mensenrechten in de  

gehele keten. Het grondstoffenpaspoort komt  

tot stand in samenwerking met de drinkwater-

sector in de coalitie Blauwe Netten. Leveranciers 

gaan de komende jaren dit grondstoffen- 

paspoort inrichten en het zal daarna een  

onderdeel worden van de aanbesteding van  

leidingmaterialen bij alle drinkwaterbedrijven.

Natuurgebieden

Oasen zorgt voor de drinkwaterlevering in het 

Groene Hart, en deze regio vormt ook de bron 

van het drinkwater. We pompen water uit  

ondiepe en diepe grondlagen. Om onze bronnen 

te beschermen, zorgen we voor het ecologisch 

beheer van vijf natuurgebieden. Oasen volgt de 

ontwikkelingen binnen onze natuurterreinen 

op de voet door de aanwezigheid van dier- en 

plantensoorten te monitoren. Voor de natuur-

terreinen zijn beheerplannen opgesteld en een 

aantal dier- en plantensoorten aangewezen die 

we extra in de gaten houden. Met behulp van  

de monitoring kunnen we vaststellen of ons  

uitgevoerde beheer op de natuurterreinen  

effectief is en de afgesproken doelen uit het  

natuurbeheerplan worden gehaald. Het  

monitoringplan is tot en met 2028 opgesteld. 

Voor de monitoring zijn een aantal doelsoorten 

aangewezen die representatief zijn voor de  

natuur in het voorzieningsgebied van Oasen.

Weidevogels zijn in 2019 ongeveer even vaak 

waargenomen als in 2018, met onder andere  

5 paar grutto’s op het natuurgebied van  

De Steeg. Bij de amfibieën lijkt de heikikker  

last te hebben gehad van de droogte in 2018, 

waardoor er minder juveniele heikikkertjes  

werden gezien in 2019. De rugstreeppad deed 

het daarentegen erg goed, zowel in het  

Productgroep Gewicht (ton)

Vloeibaar waterijzer 73

Filtergrind 344 

Vijverbodem  471

Steekvast waterijzer 571

IJzerkalkslib 699

Kalkkorrels 8295

 In totaal is er 10.453 ton aan 
reststoffen door AquaMinerals 
afgevoerd voor hergebruik.  
Deze reststoffen komen vrij bij 
de productie van drinkwater.

10.453 ton 

Reststoffen  
totaal in 2019

Verlaging  
CO2-uitstoot

Dankzij een kleine  

verandering in het proces,  

verlagen onze productie- 

locaties flink hun CO2-uitstoot.  

Procesoperator Dennis kwam 

op het idee het aantal uren proef-

draaien van onze noodstroom 

aggregaten (nsa’s) terug te brengen 

van 8 tot 1 uur. Dit zorgt voor 85% 

minder CO2-uitstoot van de nsa's  

op onze productielocaties.
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gebied van de Paddenwaard als van De Steeg 

signaleerden we veel dieren. Het gaat ook goed 

met de argusvlinder. Op alle natuurterreinen 

werd deze - inmiddels zeldzame - soort vrij  

vaak waargenomen.

Educatie

In ons educatieprogramma leren we kinderen  

uit groep 7 en 8 spelenderwijs over het maken 

van drinkwater. De basisscholieren krijgen een 

rondleiding door een productielocatie. We  

nemen ze mee in het zuiveringsproces van 

drinkwater en laten ze waterproefjes doen. 

Duurzaamheid speelt een nadrukkelijke rol op 

de dag. Zo maken we de kinderen bewust van 

hoeveel drinkwater ze thuis gebruiken. In 2019 

ontvingen we 120 klassen op ons productie-

locatie De Steeg in Langerak. Zo laten we inwo-

ners van ons voorzieningsgebied kennismaken 

met de drinkwaterzuivering van Oasen. 

WaterWorX

Sinds 2017 werken we onder de paraplu van  

WaterWorX samen met waterbedrijf Sragen 

uit Indonesië. We helpen dit waterbedrijf op 

Java om de kwaliteit over de breedte van de 

organisatie naar een hoger niveau te halen. 

In 2019 heeft een onafhankelijke beoordelaar 

een tussentijdse evaluatie gedaan van de  

samenwerking. Daaruit blijkt dat het  

programma van Oasen en Sragen goed verloopt. 

We behalen resultaten voor de lange termijn, 

denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlagen van 

het lekverlies, het inrichten van het geografisch 

informatiesysteem en het trainen van lokale 

monteurs. 

In 2020 richten we ons niet alleen op specifieke 

technische uitdagingen van Sragen, maar zullen 

we ook de fundering van de organisatie 

verbeteren. We zullen meer aandacht hebben 

voor onder andere het ontwikkelen van een 

meerjarenplan, klantgerichtheid, leiderschaps-

ontwikkeling, managementsystemen en 

human resources.

 

WaterWorX is een overkoepelend programma 

geïnitieerd door de Nederlandse drinkwater-

bedrijven en het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken. Het doel is gesteld om in 2030, 10 miljoen 

mensen in ontwikkelingslanden aangesloten te 

hebben op het drinkwater en te voorzien van  

een continue levering. 

Goede doelen

Oasen schenkt ieder jaar een bedrag van rond de 

10.000 euro aan water- en sanitatiegerichte

goede doelen in ontwikkelingslanden. Uit alle 

aanvragen selecteerde Oasen dit jaar drie goede 

doelen die aan onze criteria voldoen: een drink-

waterproject in Tanzania, wateropslag en 

distributie voor een school in Ghana en een 

watervoorziening in een kliniek in Ghana. 

Samenwerking

Oasen vindt het belangrijk om kennis op het 

gebied van maatschappelijk verantwoord  

ondernemen te delen en van andere organisaties 

en bedrijven te leren. Daarom nemen we deel 

aan twee duurzaamheidsconvenanten:  

BlauwZaam en WaardZaam. Ook leveren we  

actief een bijdrage aan werkgroepen zoals 

Blauw Groen, Het Nieuwe Bouwen, Circulaire 

Economie en MensENWerk en participeren we 

op seminars. Ook zijn we aangesloten bij de  

Blauwe Netten Coalitie. Dit is een overkoepelend 

platform binnen de drinkwatersector op het 

gebied van duurzaamheid en circulariteit. 

MVO bij Oasen

Als drinkwaterbedrijf zorgen wij voor de levering
 van drinkwater in het Groene Hart. Als we water 

oppompen uit ondiepe en diepe grondlagen kan dat 
gevolgen hebben voor de natuur in de omgeving. Om 

dat te compenseren, zorgen we voor ecologisch beheer 
van vijf natuurgebieden. Zo mogen er bijvoorbeeld 

geen pesticiden en kunstmest worden gebruikt. 
Dat beheer werpt steeds meer vruchten af.
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We hebben ons wagenpark in 2019  
uitgebreid met acht elektrische  

poolauto’s. Dit is opnieuw een stap in de  
richting van een duurzamere bedrijfs- 
voering. Ons doel is om in vijf jaar de CO2  
uitstoot van het wagenpark met 20% te  
verminderen. De auto’s worden volledig  
gevoed door windenergie.

 

215 basisschoolklassen in  
het Oasen-gebied deden  
op 25 september mee aan 

Kraanwaterdag. Kinderen leerden spelender-
wijs van alles over het gezonde en duurzame 
drankje kraanwater. Voor één gelukkige  
klas organiseerde Oasen een gastles door  
een waterexpert. Groep 6 van basisschool  
De Kas in Gouda was de winnaar van de  
interactieve les van waterdocent Kees. 

 

Oasen lanceerde in 2019 een vernieuwde 
Watersaver. Dat is een mobiele app voor 

inzicht in het waterverbruik in huis. Met de 
Watersaver zijn meterstanden bij te houden 
om te zien wat het gemiddelde verbruik is.  
Download de app via de App Store 
 of Google Play. 

In het teken van de Dag van de  
Duurzaamheid (10 oktober) maakte  

kunstenaar Jan Mostert een kunstwerk. 
Daarvoor gebruikte hij hout van een  
omgezaagde boom op het terrein van  
productielocatie De Hooge Boom.  
‘De Waterbok’ staat in de entreehal  
op het kantoor in Gouda.

Duurzaam 
kunstwerk Watersaver

Kraan- 
waterdag

Elektrische  
auto’s 

MVO bij Oasen
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WaterWorX

Sinds 2017 werken we onder 
de paraplu van WaterWorX samen 

met waterbedrijf Sragen uit Indonesië. 
We helpen dit waterbedrijf op Java 

om de kwaliteit over de breedte van 
de organisatie naar een hoger 

niveau te halen.
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De mensen die bij Oasen werken, 
bepalen het succes van onze organisatie.  
Op alle niveaus hebben we behoefte aan 
mensen die met veel plezier en met 
kennis van zaken hun werk doen. 
Betrokken en vakkundige medewerkers  
zijn de bouwstenen van Oasen. 
Daarom investeert Oasen in de duurzame 
inzetbaarheid van haar medewerkers. 
Zonder vitale, goed opgeleide en 
gemotiveerde medewerkers wordt 
het een stuk moeilijker om onze 
doelen te realiseren. 

Sociaal verslag 

Duurzame inzetbaarheid  

Bij Oasen hebben we duurzame inzetbaarheid 

van onze medewerkers verdeeld in vitaliteit en 

ontwikkeling.  

Vitaliteit 

Oasen vindt het belangrijk om te stimuleren  

dat iedere medewerker voldoende mogelijk- 

heden heeft om vitaal te blijven op het gebied 

van zowel lichaam als geest. Iedere medewerker 

van Oasen ontvangt jaarlijks een vitaliteits- 

budget van € 175 dat kan worden besteed via  

een digitaal portaal van WellVit. Hier is een  

brede keuze aan fysieke en mentale producten 

en diensten in ons gehele voorzieningsgebied  

te vinden. Iedere medewerker beheert zelf  

het eigen vitaliteitsbudget. Hier is goed  

gebruik van gemaakt. In 2019 gebruikte net  

als in 2018 98% van de medewerkers zijn of  

haar vitaliteitsbudget. Verdeeld over  

segmenten geeft dit het volgende beeld:  

70% bewegen, 15% ontspannen, 9% vitaliteit, 

6% persoonlijke ontwikkeling.  

 

Gezamenlijk sporten 

Ook waren er gezamenlijke sportactiviteiten die 

werden ondersteund door het budget bij WellVit. 

Groepjes collega’s deden mee aan hardloop- 

evenementen, gingen met elkaar mountainbiken 

en organiseerden een boksclinic. Ook was er de 

traditionele Tour d’ Eau: een fietstocht langs  

verschillende productielocaties. Deze gezamen-

lijke sportactiviteiten zorgen ervoor dat collega’s 

sportief met elkaar bezig zijn en elkaar ook op 

een andere manier leren kennen. Dit zorgt weer 

voor meer werkplezier en een betere samen- 

werking binnen Oasen.   

 

Ontwikkeling 

Het werken aan de vakbekwaamheid van  

medewerkers krijgt veel aandacht binnen Oasen. 

Grofweg 70% van het Oasen opleidingsbudget 

wordt ieder jaar besteed aan het vergroten van 

de eigen vakbekwaamheid. Het overige budget 

wordt besteed aan cursussen op het gebied van 

persoonlijke vaardigheden.  

Projectmanagement

Dit jaar werd er onder andere een vierdelige  

training projectmanagement gegeven aan al 

onze projectleiders. 

Cursus microbiologie en drinkwater

Ook was er een opfriscursus microbiologie en 

drinkwater voor drinkwaterbedrijven. In het 

kantoor van Oasen werden de Zuid-Hollandse 

drinkwaterbedrijven Evides, Dunea en Oasen 

bijgeschoold door professor Gertjan Medema.  

In deze gezamenlijke driedaagse cursus werd de 

kennis bijgespijkerd over bacteriegroei,  

ziektekiemen en desinfectiemethoden bij de 

drinkwatermedewerkers. Gertjan Medema is 

als professor verbonden aan de TU-Delft en doet 

tevens microbiologisch onderzoek bij KWR.

Bestuursverslag

Nieuwe  
medewerkers

Nieuwe medewerkers kregen  

tijdens introductiebijeenkomsten  

onder andere een rondleiding  

op een productielocatie.
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Eerste monteur gas-, water- en warmtechniek

Twee monteurs behaalden het diploma ‘eerste 

monteur gas-, water- en warmtechniek’.

Cursus Levensreddende Eerste Handelingen 

In totaal hebben 20 medewerkers de cursus  

LEH (Levensreddende Eerste Handelingen)  

gevolgd en hebben 27 medewerkers een  

cursus VCA gevolgd, die voor vele medewerkers 

van Oasen een verplicht karakter hebben.

Workshop ‘De kracht van 8’

Tijdens het organisatieontwikkelingstraject 

wordt veel aandacht besteed aan gedrag  

en cultuur. Onderdeel daarvan was de  

workshop ‘De kracht van 8’ waaraan 200  

medewerkers hebben deelgenomen. Deze  

training richt zich op een betere bewustwording 

van je eigen rol in situaties die niet lopen zoals je 

had verwacht. 

Oasen Gezond   

Oasen wil in 2020 een stabiel verzuimpercenta-

ge van maximaal 3,5% bereiken. Na de dalende 

lijn van de laatste jaren, is er sinds 2018 een 

stijging te zien. Dit wordt met name veroorzaakt 

door een toename van het langdurig verzuim. 

Het betreft langdurig verzuim dat niet tot weinig 

arbeidsgerelateerd is en waar de werkgever  

(helaas) weinig aan kan beïnvloeden. Het  

verzuim lag in 2019 op 4,97% (2018: 3,6%) en  

de meldingsfrequentie was 0,97 (2017: 1,09).  

De gemiddelde ziekteduur is van 5,9 naar  

7,0 dagen gestegen.  

Oasen als werkgever 

De (regionale) bekendheid van Oasen als werk-

gever is voor verbetering vatbaar. Om Oasen 

zichtbaarder te maken, hebben we vorig jaar 

met hulp van een talentmarketingbureau onze 

werkgeverswaarde bepaald, ook wel Employer 

Value Proposition (EVP) genoemd. Dit is een set 

van waarden, associaties en aanbod, waar  

nieuw talent en huidige medewerkers zich door 

aangetrokken voelen. Daarmee willen we ons 

dusdanig onderscheiden dat mensen bewust 

kiezen voor onze organisatie. Een goede balans 

tussen werk en privé als ook de ruime mogelijk-

heden voor persoonlijke ontwikkelingen zijn 

daaruit als belangrijke werkgeverswaarden  

naar voren gekomen.

Op basis van deze uitkomst is de Werken bij site 

van Oasen ontwikkeld en halverwege vorig jaar 

live gegaan. De verhalen en foto’s zijn gemaakt 

met eigen medewerkers, dat past bij ons. Het 

heeft er in korte tijd voor gezorgd dat het aantal 

reacties op een vacature is toegenomen, maar 

wat veel belangrijker is, dat de kwaliteit van de 

reacties goed is.

De samenwerking met scholen is verder  

uitgebouwd. Dit gaat van een beroepenmarkt  

op een middelbare school, het verzorgen van 

gastcolleges, tot het bieden van stages. 

Stagiaires 

Vanuit onze maatschappelijke rol vindt Oasen 

het van belang stagiaires een kans te geven zich

Samen sporten

Er waren dit jaar weer  
gezamenlijke sportactiviteiten  

die werden ondersteund door het  
individuele sportbudget dat Oasen  
jaarlijks aan al haar medewerkers  

beschikbaar stelt. Groepjes collega’s 
deden mee aan hardloopevenementen, 

gingen met elkaar mountainbiken 
en deden mee aan een 

boksclinic.
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Water uitdelen

Tijdens de Halve Marathon Gouda  
deelden Oasen collega's en  

vrijwilligers van de organisatie 
drinkwater uit langs 

de route.
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 bij Oasen te ontwikkelen. In 2019 waren er 10  

stagiairs bij Oasen: 9 bij de afdeling onderzoek  

en 1 bij de afdeling P&O. 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Oasen geeft gericht aandacht aan het werven, 

aannemen, begeleiden en behouden van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee 

willen we bereiken dat zij zelfstandig en  

volwaardig mee kunnen (blijven) draaien in de 

maatschappij en door middel van betaald werk in 

hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dit vraagt 

om een goede begeleiding van zowel deze nieuwe 

collega’s als voor Oasen. Niet alleen in de vorm  

van hulpmiddelen, maar ook op het gebied van 

scholing.  

Voor deze selectie en begeleiding is Oasen in 

2019 gaan samenwerken met een tweetal  

bemiddelingsorganisaties, specialisten op  

dit gebied. Eén organisatie bemiddelt in  

hoogopgeleide statushouders en de ander in 

jonge mensen die niet op traditionele manier  

op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Er is 

meegewerkt aan sollicitatietrainingen aan  

statushouders. En er zijn in 2019 twee mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt (tijdelijk) 

aan de slag gegaan bij Oasen. 

Cultuur 

De introductiebijeenkomsten voor nieuwe  

medewerkers zijn het gehele jaar in de  

nieuwe vorm gegeven. Tijdens deze dag vragen 

wij wat hen is opgevallen in de eerste periode  

bij Oasen. Opvallend is dat nagenoeg alle  

nieuwe medewerkers aangeven dat Oasen een 

hele goede werkgever is, waar veel geregeld is: 

van arbeidsvoorwaarden tot veilig werken, en 

van hele goede bedrijfsmiddelen tot aardige, 

behulpzame collega’s. De ruime opleidings- 

mogelijkheden en de aandacht voor vitaliteit  

en een goede werk-privé balans komen als zeer 

positief naar voren. De verbeterpunten die 

worden aangegeven liggen vooral in de manier 

en snelheid van besluitvorming als ook in meer 

duidelijkheid over wie waar over gaat.

Diploma's

Pieter en Jamie behaalden 
het diploma ‘Eerste 

monteur gas-, water- en 
warmtetechniek’. Dit maakt 

ze officieel monteur 
bij Oasen.

Zomerfeest

Het weer werkte dit jaar  
mee aan het personeelsfeest.  

De zomerse temperatuur  
zorgde voor een echt  

zomerfeest.
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Mobiliteit 

Instroom

28 medewerkers (10,37%).  

Dit is minder dan in 2018, toen stroomden  

er 34 medewerkers in (12,4%). 

Uitstroom

23 medewerkers (8,5%).  

Dit is minder dan in 2018. Toen vertrokken  

er 36 medewerkers (13,2%). 

Doorstroom 

Het aantal medewerkers dat het afgelopen 

jaar intern naar een nieuwe functie is 

doorgestroomd, is vorig jaar gestegen 

van 16 (5,9%) naar 18 medewerkers (6,7%). 

Mens en organisatie  

Lengte 
dienstverband
in jaren
 
< 1 

1 < 5

5 < 10 

10 < 15 

15 < 20 

20 < 25 

25 < 30 

30 < 35 

35 < 40 

> 40 

Totaal  

27

63

48

35

20

12

19

17

23

6

270

32

50

53

33

22

10

22

19

22

4

267

Aantal in 

2019
Aantal in 

2018 Leeftijd

20 < 25

25 < 30

30 < 35

35 < 40

40 < 45

45 < 50

50 < 55

55 < 60

> 60

 

Totaal  

5

17

40

43

28

18

38

36

45

270

3

18

41

 35

 28

 22

 39

39

 42

 

267

Aantal in 

2019
Aantal in 

2018

Aantal medewerkers

Man 199 

Vrouw 71

Gemiddelde 
leeftijd mede-

werkers 

 45,66

verzuim-
percentage

totaal

 5,0%

Gemiddelde 
duur dienst-

verband

13,7
jaar

Oasen medewerkers  in 2019  (Schaal 1:10)
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Werken bij Oasen

Dit jaar lanceerden we de 'Werken  
bij' site van Oasen. Met verhalen en  

foto's van eigen medewerkers.  
Dit zorgt voor meer en inhoudelijk 
betere reacties op onze vacatures.
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Dit hoofdstuk behandelt de corporate governance en de wijze waarop 
Oasen dit heeft ingericht in haar eigen besturingsmodel. De corporate 
governance van Oasen is gebaseerd op de Code 2008. Oasen is voor- 
nemens om als onderdeel van de organisatieverandering in 2020 de 
Code 2016 ook in haar bestuursmodel toe gaan te passen. Waar  
mogelijk is de Code 2016 in dit bestuursverslag al meegenomen. 

Corporate 
Governance

Commissies Raad van Commissarissen 

Om de toezichthoudende taak van de Raad  

van Commissarissen goed te kunnen uitvoeren,  

kunnen commissies ingezet worden. De Raad 

van Commissarissen van Oasen kent vier  

commissies: een auditcommissie, een remune-

ratiecommissie, een (ad hoc) investerings- 

commissie en een (ad hoc) selectiecommissie.  

De auditcommissie bereidt de financiële  

besluitvorming van de Raad van Commissarissen 

voor. Zijn aandacht is gericht op de financiële 

informatieverschaffing van Oasen en de  

verantwoording daarvan. De remuneratie- 

commissie heeft tot doel de werkgeversfunctie 

van de Raad van Commissarissen uit te voeren 

en adviseert de Raad van Commissarissen over 

het personeels- en bezoldigingsbeleid van het 

bestuur. De investeringscommissie heeft tot doel 

het voorbereiden van investeringsbeslissingen 

die door de Raad van Commissarissen goed- 

gekeurd dienen te worden. De selectiecommissie 

zorgt er voor dat het vervullen van de vacatures 

binnen de Raad van Commissarissen goed  

voorbereid wordt. 

Aandeelhouders

Het maatschappelijk kapitaal van de vennoot-

schap bedraagt € 1.137.500 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 aandeel-

houders 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 en de voorwaarden vast.

Voordrachtscommissaris

Voor een derde van het aantal leden van de Raad 

van Commissarissen heeft de ondernemings-

raad het recht een commissaris voor te dragen. 

Omdat Oasen vijf commissarissen heeft, is één 

commissaris op voordracht van de OR geplaatst. 

Deze zogeheten voordrachtscommissaris woont 

minimaal tweemaal per jaar de overleg- 

vergadering met de ondernemingsraad bij.

De Code

De Code geeft principes voor goed onderne-

mingsbestuur. Hierbij wordt een goed evenwicht 

geborgd tussen de verschillende organen. Oasen 

past het two-tierbesturingsmodel toe, waarbij 

het bestuur en het toezicht ieder zijn eigen taak 

heeft. Een taak met een eigen verantwoorde-

lijkheid en een eigen deskundigheid. Dit alles in 

overeenstemming met de Code 2008. Oasen past 

nagenoeg alle principes van de Code 2008 toe. 

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 controle systemen. 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht 

op het bestuur. Zij volgen kritisch het gevoerde 

bestuur en de algemene gang van zaken  

binnen Oasen. Als hij dat nodig vindt of als het  

bestuur daaraan behoefte heeft, treedt de  

Raad van Commissarissen ook op als adviseur. 

Iedere commissaris bezit specifieke deskundig-

heid van en ervaring op de verschillende  

onderdelen van het ondernemingsbeleid.  

Deze deskundigheid staat omschreven in de 

profielschetsen van de commissarissen. Bij de 

samenstelling en het werk van de Raad van  

Commissarissen zorgen we ervoor dat de leden 

ten opzichte van elkaar, het bestuur en de  

ondernemingsbelangen een onafhankelijke  

blik en kritische houding inzetten. Daarbij geldt 

dat de Raad van Commissarissen niet alleen  

verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen, 

maar ook voor het handelen van de door de  

Raad ingestelde commissies.

Bestuursverslag
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Huidige functie 

Senior Partner Holland Consulting Group

Expertise Imago, public relations en affairs, 

relatie- en 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 Zorggroep Ter Weel

•   Lid Visitatiecommissie Commerciële  

Opleidingen Nederlands-Vlaamse  

Accreditatieorganisatie

Datum eerste benoeming

1 januari 2017

Datum aftreden

1 januari 2021

Huidige functie 

Toezichthouder en bestuurslid

Expertise Financiën, accounting, risico  

management, informatietechnologie

Nevenfuncties: 

•   Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV, voorzitter van 

de audit commissie

•   Lid Raad van Toezicht Viva! Zorggroep, lid van 

de audit commissie

•   Bestuurslid Cappella Amsterdam

•   Bestuurslid Kansfonds, voorzitter van de beleg-

gingscommissie

•   Bestuurslid Stichting Chimbo

•  Member of the Board of Aluminium Ste-

wardship Initiative

•  Lid van de kascommissie van het Koninklijk 

Oudheidkundig Genootschap

Datum eerste benoeming

1 januari 2018

Datum aftreden

1 januari 2022

In 2019 is hij voor één dag in de week  

werkzaam geweest bij de TU Twente  

als hoogleraar Membrane Technology  

and Engineering for Water Treatment. 

Huidige functie

Voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

Expertise

Strategie en beleid

Nevenfuncties: 

•   Voorzitter Raad van Toezicht  

muziekrechtenorganisatie Sena

•   Voorzitter Raad van Toezicht  

Stichting de Basis voor veteranenzorg

•   Voorzitter Raad van Toezicht  

Stichting Bartholomeus Gasthuis

•   Voorzitter Instituut Asbestslachtoffers

•  Lid Raad van Arbitrage voor de Bouw

Datum eerste benoeming

 1 januari 2016

Datum aftreden

1 januari 2024

Bestuursverslag

De directie bestaat uit één bestuurder,  

prof. dr. ir. Walter van der Meer.  

Mr. Aleid Wolfsen (23 februari 1960)

Voorzitter – Nederlandse nationaliteit

Prof. dr. John Koster (1 augustus 1961)

Lid – Nederlandse nationaliteit

Drs. Jan Boekelman (19 juni 1959)

Lid – Nederlandse nationaliteit

Bestuur

Raad van Commissarissen
Onze 
Governance
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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. 

Auditcommissie 

Jan Boekelman, voorzitter

John Koster, lid

Remuneratiecommissie

Margreet Rookmaker, voorzitter

Aleid Wolfsen, lid

Investeringscommissie

Jan Boekelman, voorzitter

John Koster, lid

Aangevuld met een ander lid van de Raad 

van Commissarissen. Per investering wordt 

beoordeeld wie ter zake van de te beoordelen 

investeringen technisch deskundig is. 

Selectiecommissie

Per 1 januari 2020 zijn er twee vacatures  

ontstaan binnen de Raad van Commissarissen 

op het profiel ‘Arbeidsverhoudingen,  

remuneratiemanagement, human resource  

management, organisatie en besturings- 

processen, corporate governance’ en het  

profiel ‘Openbaar bestuur, strategie en beleid  

en corporate governance’. Ter opvulling daarvan 

heeft de AVA in haar vergadering van 28 mei  

2019 de volgende selectiecommissie benoemd: 

Vanuit de AVA:  

•   Roel Cazemier, voorzitter  

(gemeente Krimpenerwaard);

•   Marina van der Velde-Menting  

(gemeente Kaag en Braassem);

•   Maks van Middelkoop (gemeente Zederik);

 

Vanuit de RvC:  

•  Aleid Wolfsen;

• John Koster (voor beide vacatures);

•   Jan Boekelman (voor de vacature op het  

profiel ‘Openbaar bestuur, strategie  

en beleid en corporate governance’ )

Adviseur van de selectiecommissie  

vanuit de directie:  

• Walter van der Meer, directeur Oasen.  

Vanwege planningsproblematiek van de 

selectiecommissieleden, heeft de heer  

Van Middelkoop uiteindelijk niet kunnen  

deelnemen aan de gesprekken.

Huidige functie

Dijkgraaf, Waterschap Zuiderzeeland

Expertise

Waterproductie, drinkwater kwantiteit en 

kwaliteit, waterketen, natuur en milieubeheer

Nevenfuncties: 

•  Lid Mijnraad

•  Voorzitter stichting TAUW foundation

•  Lid bestuur Unie van Waterschappen

• Lid College Bodemdaling

• Lid Bestuur IJsselbiennale

• Lid audit comité ministerie EZK

Datum eerste benoeming

1 januari 2019

Datum aftreden

1 januari 2023

Huidige functie

HR-directeur Hunter Douglas Europe B.V.

Expertise

Arbeidsverhoudingen, remuneratie- 

management, human resource management, 

organisatie en besturingsprocessen,  

corporate governance

Nevenfuncties: 

•  Lid RvC Plukon Foodgroup

•   Lid van de Ledenraad/ Remuneratie- 

commissie van de Vereniging  Achmea.

•  Voorzitter van de Arbo commissie  

 van de FME

Datum eerste benoeming

1 januari 2020

Datum aftreden

1 januari 2024

Bestuursverslag

Clemens van Slingerland (16 juli 1961)

Lid – Nederlandse nationaliteit

Ir. Hetty Klavers (21 oktober 1965)

Lid – Nederlandse nationaliteit

Raad van Commissarissen
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Bezoek college  
Gorinchem

Regelmatig organiseert Oasen  
een werkbezoek voor colleges van 

B&W in ons voorzieningsgebied.  
Zo bezocht dit najaar het college  

van B&W van Gorinchem onze  
productielocatie De Laak in  

Lexmond.
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Investeringen  
drinkwatervoorziening

€ 26.872.000,-

2019 26.872

2018 20.851

2017 20.930

2016 23.935

2015 30.558

x 1000 euro
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Balans 
(bedragen x € 1.000 en voor winstbestemming)

    

ACTIVA  2019 2018

Vaste activa   
Materiële vaste activa  (1)   252.103   

Financiële vaste activa  (2)   262

    252.365 
  

Vlottende activa  
Voorraden                (3)   851    

 

Vorderingen:  

Handelsdebiteuren  (4)  8.037 

Belastingen            (5)    421 

Overige vorderingen

en overlopende activa (6)    1.249

   9.707
  

Liquide middelen  (7)    6.544

   

TOTAAL ACTIVA    269.467

 264.115

 262 

 

264.377

1.091

 

7.213

441

1.246

8.900

6.356

 

 280.724

 340  

103.328

 4.826 

  

108.494 
 

 

 203  

5.652  

40 

5.895 
 

 

123.741

 

 

 8.550  

-   

 7.331

2.802 

 

12.654

 

31.337
 

  

269.467

PASSIVA  2019 2018 

Eigen Vermogen  (8)

Geplaatst kapitaal     

Overige reserves      

Onverdeeld resultaat       
      
     

Voorzieningen      
Voorziening voor 

toekomstige uitkeringen  (9)    

Voorziening ontharding (10)      

Voorziening hoogwater (11)       

  

       

Langlopende schulden     
Leningen (12)    

     
Kortlopende schulden 
Aflossingverplichting leningen       

Schulden aan kredietinstellingen (13)     

Crediteuren  (14)     

Belastingen en sociale lasten  (15)     

Overige schulden en 

overlopende passiva  (16)      

    
       

     
TOTAAL PASSIVA      

340  

108.154 

 3.693

  

112.187

 

 210

4.552

 -

 

 4.762 
 

 

136.479

 

 

 2.300

 3.270  

6.176 

 2.555

 

 12.995

  
27.296

 

  

280.724
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Winst- en verliesrekening
(bedragen x € 1.000)

    

  2019 2018 

Bedrijfsopbrengsten
Netto-omzet waterlevering  (17)

Netto-omzet werken  (18)

Overige bedrijfsopbrengsten  (19)

 

Som der bedrijfsopbrengsten 

 

Bedrijfslasten  
Inkoop water (20)

Kosten werken derden (21)

Personeelskosten (22)

Overige bedrijfskosten (23)

Afschrijvingen (24)

 

Som der bedrijfslasten 

 

BEDRIJFSRESULTAAT 

 

Financiële baten en lasten (25) 
 

Resultaat voor belastingen  

Vennootschapsbelasting (26)

 

Resultaat na belastingen 

Kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000) 
  

Kasstroom uit   2019 2018
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 

Betaalde vennootschapsbelasting 

 

 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 

  

Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten  

Investeringen in materiële vaste activa 

Desinvesteringen in materiële vaste activa 

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN 

 

69.617

 3.861

 1.659 

 

 75.137 
 

 

 5.469

 3.079

 16.752   

27.667 

14.860 

  

67.827
  

7.310
  

-3.617 

3.693 

  -   

 

 3.693 

  7.310

14.860

 -240 

 813 

 -1.133 

 

 -1.061 

-1.621
 

 20.549
 

 1 

 -3.586 

 - 

-3.585

16.964

-26.872 

  - 

-26.872

  8.478

15.040

 -15 

 -631 

 -285 

 

 345 

-586
 

 22.932
 

 5 

 -3.637 

  -  

-3.632

19.300

-20.851 

  - 

-20.851

 70.560

 3.225 

 1.825

75.610 

 5.490 

2.094  

17.267

 27.241 

15.040

  

67.132
 

8.478
 

 -3.652
 

 4.826 

  -   

 

 4.826 
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Kasstroomoverzicht vervolg

(bedragen x € 1.000) 
  

Kasstroom uit   2019 2018
financieringsactiviteiten 

Aangetrokken langlopende leningen 

Aflossing langlopende leningen

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN  

  

Af-/toename geldmiddelen

Samenstelling geldmiddelen 

Geldmiddelen per 1 januari  

Mutatie boekjaar  

 

Geldmiddelen per 31 december  

    

De post geldmiddelen in het kasstroom-

overzicht is als volgt samengesteld:   

Liquide middelen  

Schulden aan kredietinstellingen 

Totaal  

 15.000 

-8.550 
 
 6.450
 
 -3.458
 
 
 6.544

 -3.458

 
 3.086
 
 

 6.356

 -3.270

 
3.086

 12.000 

-10.950 
 
 1.050
 
 -501
 
 
 7.045

 -501

 
 6.544
 
 

 6.544

 –

 
6.544

Toelichting op 
de balans en
de winst- en 
verliesrekening

Grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva en de 
bepaling van het resultaat

Algemeen

Oasen is een naamloze vennootschap, 

gevestigd te Gouda aan de Nieuwe Gouwe  

O.z. 3 en geregistreerd onder inschrijvings- 

nummer 29010639.

De activiteiten van Oasen N.V. bestaan uit  

het leveren van drinkwater in het oostelijk  

deel van de provincie Zuid-Holland.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het  

boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 

31 december 2019. 

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.

Een actief wordt in de balans verwerkt  

wanneer het waarschijnlijk is dat de  

toekomstige economische voordelen naar de 

onderneming zullen toevloeien en het actief een 

kostprijs of een waarde heeft waarvan de om-

vang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een 

verplichting wordt in de balans verwerkt 

wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom 

van middelen die economische voordelen in zich 

bergen en de omvang van het bedrag waartegen 

de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare 

wijze kan worden vastgesteld. Onder verplich-

tingen worden mede voorzieningen begrepen. 

Een actief of verplichting wordt niet langer in 

de balans opgenomen indien een transactie 

ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op 

economische voordelen en alle of nagenoeg 

alle risico's met betrekking tot het actief of de 

verplichting aan een derde zijn overgedragen. 

De resultaten van de transactie worden in dat 

geval direct in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen, rekening houdend met eventuele 

voorzieningen die dienen te worden getroffen in 

samenhang met de transactie. Baten worden in 

de winst-en-verliesrekening opgenomen  

wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeer- 

dering van een actief of een vermindering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden  

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer 

een vermindering van het economisch poten-

tieel, samenhangend met een vermindering 

van een actief of een vermeerdering van een 

verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Tenzij hierna anders is vermeld, worden activa 

en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde. Waardering vindt plaats tegen 

historische kostprijs.

Opbrengsten en kosten worden verantwoord  

in die periode, waarop zij betrekking hebben. 

Winsten worden slechts opgenomen voorzover 

50

Jaarverslag 2019 Jaarrekening



aan personeelskosten met betrekking tot  

investeringen in materiële vaste activa.  

De aanpassing van de vergelijkende cijfers  

inzake de materiële vaste activa, afschrijvingen, 

en het cumulatieve effect op het resultaat en 

eigen vermogen naar aanleiding van deze  

constatering is praktisch niet mogelijk gezien 

ontbrekende betrouwbare urenregistratie en 

allocatie van deze uren naar de correcte  

geactiveerde activa over de boekjaren 2018 en 

eerder. 

Op grond van de bepalingen volgens RJ 150.205 

zijn de vergelijkende cijfers daarom niet  

aangepast. Wanneer deze wel aangepast  

zouden zijn, was een deel van de personeels- 

kosten over de circa afgelopen 28 jaar, onder  

aftrek van de afschrijvingen vanaf het moment 

van in gebruik name, geactiveerd onder de  

materiële vaste activa. Dit zou een positieve  

impact hebben gehad op de waarde van de  

materiële vaste activa en het beginvermogen 

van 2018 (voor het foutherstel tot en met 2017) 

en op het resultaat over 2018 (voor het  

foutherstel over 2018).

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden verantwoord  

tegen aanschafwaarde onder aftrek van de  

terzake van de investeringen aan derden in  

rekening gebrachte bedragen. Materiële  

vaste activa worden in de balans verwerkt  

indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

prestatie-eenheden met betrekking tot dat  

actief zullen toekomen aan de onderneming en 

de kosten van het actief betrouwbaar kunnen 

worden vastgesteld. De kostprijs van de  

genoemde activa bestaat uit de verkrijgings-  

of vervaardigingsprijs en overige kosten om de 

activa op hun plaats en in de staat te krijgen 

noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

Op de materiële vaste activa wordt afgeschreven 

vanaf het moment dat het actief beschikbaar  

is voor het beoogde gebruik. Afschrijving  

wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of 

desinvestering van het actief. De afschrijvings-

percentages zijn gebaseerd op de verwachte 

economische levensduur. Indien een schat-

tingswijziging 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  

economische levensduur van de onderliggen-

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 voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening is opgesteld in Euro's  

(functionele valuta).

Vreemde valuta

Transacties zijn bij eerste verwerking  

gewaardeerd in de functionele valuta door  

omrekening tegen de wisselkoers op de datum 

van de transactie. Monetaire balansposten zijn 

op iedere balansdatum omgerekend tegen de 

dan geldende koers van de functionele valuta. 

Niet-monetaire posten die op basis van  

historische kostprijs zijn gewaardeerd zijn  

omgerekend tegen de wisselkoers op de  

transactiedatum of tegen een koers die de  

koers per transactiedatum benadert.

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 

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 materiele vaste  

activa en de voorzieningen.

Op het moment van het opstellen van de  

jaarrekening is de impact van het coronavirus 

overwogen zoals door het bestuur ook  

uiteengezet in het bestuursverslag. De impact 

van de corona crisis is voor Oasen relatief  

beperkt. Het coronavirus heeft niet geleid  

tot een impact op de waardering van  

schattingsposten in de jaarrekening.

Foutherstel

Met betrekking tot de jaarrekening 2018 is, nadat 

deze is vastgesteld, een fout geconstateerd met 

betrekking tot de toerekening van direct toe-

rekenbare personeelskosten aan investeringen 

(materiële vaste activa). Tot en met het boekjaar 

2018 heeft er geen activering van directe  

toerekenbare personeelskosten verband  

houdend met de materiële vaste activa  

plaatsgevonden. 

Het niet verantwoorden van de directe  

personeelskosten is het gevolg van het niet 

betrouwbaar kunnen inschatten van de omvang 

hiervan als gevolg van een ontbrekende  

urenregistratie en allocatie van deze uren naar 

het juiste actief niet inzichtelijk is. Vanaf het 

boekjaar 2019 vindt activering van de directe 

toerekenbare personeelskosten plaats, wat in 

2019 leidt tot een impact van € 1,2 miljoen  

Balans
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van het actief worden de kosten van het groot 

onderhoud als belangrijk bestandsdeel aan- 

gemerkt, welke afzonderlijk wordt afgeschreven  

op basis van de 'componentenbenadering'.

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  

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  

de 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.

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;

•   Kosten voor sloop worden niet geactiveerd, 

maar in de exploitatie genomen. Een  

uitzondering hierop volgt indien de sloop- 

kosten 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 verwij-

deren leiding, afdichten van de 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 verwijderings-

kosten. 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  

groter 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;

•   Activering van directe toerekenbare  

personeelskosten.

Beleid groot onderhoud

De kosten van het groot onderhoud zijn  

opgenomen in de kostprijs van het actief. De 

boekwaarde van de te vervangen bestanddelen 

van het actief is in één keer ten laste van het  

resultaat gebracht. Vanaf de eerste verwerking 

Afschrijvingsbeleid

Activa                                                Afschrijvingspercentage Jaren

Grond    -  -

Terreinaanleg   5  20

Gebouwen 2,5 - 4 25 - 40

Restauratie en verbouwing 10 10

Bronnen 5 20

Machines/pompen/installaties 5 - 6,67 15 - 20

Ruw- en reinwaterleidingen 2,50   40

Transportleidingen 2,50  40

Hoofdleidingen 3   33,33

Aansluitleidingen 3,33  30

Inventaris 10 10

Computers, software en telecommunicatie 33,33  3

Vervoermiddelen 20  5
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Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren worden op- 

genomen 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 worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 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 krediet-

instellingen onder kortlopende schulden. De 

liquide middelen staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de vennoot-

schap. Indien liquide middelen niet ter vrije 

beschikking staan, wordt hiermee rekening 

gehouden bij de waardering. Indien vreemde 

valuta luidende liquide middelen worden 

per balansdatum in de functionele valuta 

omgerekend tegen de op die datum geldende 

wisselkoers. Verwezen wordt verder naar de 

prijsgrondslagen voor vreemde valuta.

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 instrumen-

ten die op grond van de economische realiteit 

worden aangemerkt als een financiële  

verplichting, worden gepresenteerd onder 

schulden. Rente, dividenden, 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 nood- 

(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 verantwoor-

de kapitaalbelangen worden opgenomen tegen 

verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs van de 

deelneming(en) op moment van verkrijging  

gesteld op de waarde van de deelneming  

zoals dat is overeengekomen, of de reële  

waarde van de andere tegenprestatie die door 

de deelnemende rechtspersoon in ruil is  

verstrekt, vermeerderd met eventuele kosten  

die direct toerekenbaar zijn aan het verkrijgen 

van de deelneming. Deelnemingen waarin  

geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, 

worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 

lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is 

van een stellig voornemen tot afstoting vindt 

waardering plaats tegen de eventuele lagere 

verwachte verkoopwaarde. Indien de onder- 

neming een actief of een passief overdraagt  

aan een deelneming die wordt gewaardeerd  

op verkrijgingsprijs of actuele waarde, wordt  

de winst of het verlies voortvloeiend uit deze  

overdracht direct en volledig in de geconsoli-

deerde winst- en verliesrekening verwerkt,  

tenzij de winst op de overdracht in wezen  

niet is gerealiseerd.

Vlottende activa

Voorraden

Voorraden worden bij eerste verwerking  

gewaardeerd tegen de kostprijs, zijnde de  

verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige 

kosten om de voorraden op hun huidige plaats 

en in hun huidige staat te brengen, De kostprijs 

bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigings-

prijs, vermeerderd met overige kosten om de 

voorraden op hun huidige plaats en in hun  

huidige staat te brengen. De vervolgwaarde  

voor de voorraden is kostprijs op basis van de 

'first-in, first-out' (FIFO)-methode of lagere  

opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is  

gebaseerd op de meest betrouwbare schatting 

van het bedrag dat de voorraden maximaal  

zullen opbrengen, onder aftrek van nog te  

maken kosten. De voorraden worden  

aangehouden voor de in het eigen bedrijf  

duurzaam aangewende materiële vaste  

activa alsook voor derden.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking 

gewaardeerd tegen reële waarde inclusief  

transactiekosten.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste  

verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs  

op basis van de effectieve-rentemethode.  

De effectieve rente wordt direct in de 

winst-en-verliesrekening verwerkt.

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 krediet- 

termijnen 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 vordering op klanten bedraagt in totaal  

€ 7,4 miljoen (ultimo 2018: € 8,2 miljoen).  

Hiervoor is een voorziening van € 0,1 miljoen 

getroffen (ultimo 2018: € 0,2 miljoen).

Liquiditeitsrisico

Oasen maakt gebruik van meerdere banken 

om over meerdere kredietfaciliteiten te  

kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, 

worden nadere zekerheden verstrekt aan  

de kredietinstellingen.

zakelijk 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 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 deel- 

nemers gelden overgangsregelingen conform  

de oude regelingen.

Bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat 

werknemers met pensioen gaan op de  

AOW-gerechtigde leeftijd.

Voorziening ontharding

De voorziening ontharding betreft de toekoms- 

tige 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 grondwater- 

onttrekking is er een daling van de grond- 

waterstand in dit gebied ontstaan. Door  

Waterschap Rivierenland is een projectplan 

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.

Schulden

Schulden worden bij de eerste waardering  

gewaardeerd tegen reële waarde. Transactie- 

kosten die direct zijn toe te rekenen aan de  

verwerving van de schulden worden in de  

waardering bij eerste verwerking opgenomen. 

Langlopende, kortlopende schulden en  

overige financiële verplichtingen worden na  

eerste opname gewaardeerd tegen geamorti-

seerde kostprijs op basis van de effectieve- 

rentemethode. De effectieve rente wordt  

direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

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.
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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 bedrijfstak- 

pensioenfonds, 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 verzekerings-

maatschappijen. Oasen heeft geen verplichtin-

gen uit hoofde van haar pensioenregeling naast 

de betaling van premies. De premies worden 

verantwoord als personeelskosten op het  

moment dat deze verschuldigd zijn. Vooruit- 

betaalde 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 overheids- 

ondernemingen gedreven in de vorm van  

een NV, BV of coöperatie integraal vennoot-

schapsbelastingplichtig. Voor Oasen geldt dat 

alle niet wettelijke (commerciële) activiteiten  

belastingplichting zijn. De wettelijke drink- 

wateractiviteiten zijn niet belast.

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens  

de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide  

middelen en beleggingen die zonder beperkin-

gen en zonder materieel risico van waarde- 

verminderingen als gevolg van de transactie 

kunnen worden omgezet in geldmiddelen. 

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend 

tegen een geschatte gewogen gemiddelde koers 

van de verslagperiode/de koers op de datum  

dat de transacties hebben plaatsgevonden. 

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden  

afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, 

ontvangen dividenden en winstbelastingen  

zijn opgenomen onder de kasstroom uit  

operationele activiteiten. Betaalde dividenden 

zijn opgenomen onder de kasstroom uit  

financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van 

de verworven groepsmaatschappij is  

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.

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 

 vergoeding ten behoeve van het onderhoud;

-  Huur & pacht; 

-   Meeliftvergoedingen, betreft vergoedingen 

van gemeenten voor het meeliften op de  

rekening van Oasen voor verontreinigings- 

heffingen, rioolheffingen en afvalstoffen- 

heffingen;

-  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.

Personeelsbeloningen

De beloningen van het personeel worden als last 

in de winst-en-verliesrekening verantwoord in 

de periode waarin de arbeidsprestatie wordt 

verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als 

verplichting op de balans opgenomen.

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  
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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.

opgenomen onder de kasstroom uit investe-

ringsactiviteiten, voor zover betaling in geld 

heeft plaatsgevonden. De in de verworven 

groepsmaatschappij aanwezige geldmiddelen 

zijn van de aankoopprijs in aftrek gebracht. 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen 

plaatsvindt, waaronder financiële leasing,  

zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde 

van het financiële leasecontract zijn voor het 

gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing  

als een uitgave uit financieringsactiviteiten 

aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking 

heeft op de interest als een uitgave uit  

operationele activiteiten. Kasstromen uit  

financiële afgeleide instrumenten die worden 

verantwoord als reële waarde-hedges of  

kasstroom-hedges worden in dezelfde categorie 

ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte 

balansposten. Kasstromen uit financiële  

derivaten waarbij hedge accounting niet langer 

wordt toegepast, worden consistent met de aard 

van het instrument ingedeeld, vanaf de datum 

waarop de hedge accounting is beëindigd.

Leasing

Oasen kan financiële en operationele lease- 

contracten afsluiten. Een leaseovereenkomst 

waarbij de voor- en nadelen verbonden aan  

het eigendom van het leaseobject geheel of  

nagenoeg geheel door de lessee worden  

gedragen, wordt aangemerkt als een financiële 

lease. Alle andere leaseovereenkomsten  

classificeren als operationele leases. Bij de  

leaseclassificatie is de economische realiteit  

van de transactie bepalend en niet zozeer de 

juridische vorm. Classificatie van de lease vindt 

plaats op het tijdstip van het aangaan van de 

betreffende leaseovereenkomst.

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 en financiële vaste activa. Voor  

de activa is de realiseerbare waarde gelijk  

aan de hoogste van de reële waarde minus  

de 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 waarde-

vermindering 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  
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Het verloop van de materiële vaste activa over 2019:

(bedragen x € 1.000)

    

246.292

 20.851 

267.143

 -15.040 

 - 

252.103

46.158

28.339

174.356

3.096

154

252.103

Materiële vaste activa

Stand per 1 januari      

Aanschafwaarde 441.214 74.266 56.858 305.143 4.598 349

Cumulatieve afschrijving 189.111 28.108 28.519 130.787 1.502 195

Boekwaarde 252.103 46.158 28.339 174.356 3.096 154
 

      

Mutaties in de boekwaarde      

Investeringen 26.872 2.005 6.753 16.330 1.776 8

Desinvesteringen  -   -   -   -   -  -

Afschrijvingen -14.860 -2.016 -3.216 -8.178 -1.441 -9

Saldo 12.012 -11 3.537 8.152 335 -1
 

      

Buitengebruikstelling 

van geheel afgeschreven 

activa      

Aanschafwaarde -12.640 -1.816 -2.758 -6.622 -1.444 -

Afschrijvingen 12.640 1.816 2.758 6.622 1.444 -

Saldo  -   -   -   -   -  - 
 

      

Stand per 31 december      

Aanschafwaarde 455.446 74.455 60.853 314.851 4.930 357

Cumulatieve afschrijving 191.331 28.308 28.977 132.343 1.499 204

Boekwaarde 264.115 46.147 31.876 182.508 3.431 153

Totaal

Bedrijfs- 
gebouwen 

en  
terreinen

Machines 
en  

installaties Leidingen

Andere 
vaste  

installaties

Niet aan 
productie- 

 proces 
dienstbare 

materiële 
vaste 

activa

Toelichting op de balansposten

(bedragen x € 1.000)

    

VASTE ACTIVA  2019 2018

Materiële vaste activa (1)
Stand per 1 januari

Bij:

Investeringen

Af:

Afschrijvingen

Desinvesteringen

Stand per 31 december

In de boekwaarde per 31 december 2019 is een bedrag van € 24,0 (2018: € 25,4) miljoen  

gesaldeerd aan ontvangen bijdragen van derden wegens investeringen.

  2019 2018
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

252.103

26.872

278.975

 -14.860

 - 

264.115

46.147

31.876

182.508

3.431

153

264.115
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VASTE ACTIVA  vervolg 2019 2018

Financiële vaste activa (2) 262 262

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.) (2,34%, Nieuwegein).   

VLOTTENDE ACTIVA 2019 2018

Voorraden (3)
De post 'Voorraden' is als volgt samengesteld:

Voorraad grond- en hulpstoffen  1.145 905

Af:    

Incourante voorraden -54 -54

   

Stand per 31 december 1.091 851

VORDERINGEN

Handelsdebiteuren (4)    
Waterdebiteuren * 5.231 6.415

Overige debiteuren 2.122 1.812

 

 7.353 8.227

Af:    

Voorziening dubieuze handelsdebiteuren -140 -190

  

Stand per 31 december 7.213 8.037
 

In de post waterdebiteuren zit een bedrag van € 410 (2018: € 687) aan nog af te rekenen  

waterverbruiken verminderd met de reeds in rekening gebrachte voorschotten.

*   Een verschuiving naar de overige schulden heeft plaatsgevonden betreffende 

de af te dragen meeliftactiviteiten. De vergelijkende cijfers zijn aangepast. 

VLOTTENDE ACTIVA  vervolg 2019 2018

Belastingen (5)  

Stand per 31 december 441 421

Betreft de per 31 december terug te vorderen omzetbelasting voor de maanden 

november en december.  

 

 2019 2018
 

Overige vorderingen  
en overlopende activa (6)  

Stand per 31 december 1.246 1.249

De overige vorderingen en overlopende activa ad € 1,2 miljoen bestaan uit: nog te 

ontvangen bedragen in 2020 over het boekjaar 2019, betaalde waarborgsommen 

en de vooruitbetaalde kosten voor het boekjaar 2020.  

 2019 2018

Liquide middelen (7)  

Stand per 31 december 6.356 6.544

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

vrije beschikking.

 

Toelichting op de balansposten  (bedragen x € 1.000)
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Geplaatst  
kapitaal

Overige  
reserves

Onverdeeld 
resultaat

Totaal eigen 
vermogen

Eigen vermogen (8)
Stand per 1 januari 340 103.328 4.826 108.494

Af:     

Winstverdeling   -4.826 -4.826

Bij:      

Winstverdeling  4.826  4.826

Resultaat lopend boekjaar   3.693 3.693

Stand per 31 december 340 108.154 3.693 112.187

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. 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. 

Bestemming van het resultaat 2018 

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 28 mei 2019 is besloten om  

€ 4.826.340 toe te voegen aan de overige reserves. 

Voorstel bestemming van het resultaat 2019

Voorgesteld wordt om het volledige resultaat van € 3.693.345 toe te voegen aan de  

overige reserves.      

  

VOORZIENINGEN 2019 2018

Voorziening voor  
toekomstige uitkeringen (9)   
Stand per 1 januari  203 253

Bij:

Toevoeging ten laste van het resultaat 69 -

Toename CW aanspraken 4 -
  

 276 253
Af:     

Onttrekking in verband met uitkeringen -62 -52

Actuarieel verlies -4 2
  

Stand per 31 december 210 203

De voorziening heeft voor een klein gedeelte kortlopend 

en voor € 0,14 miljoen een langlopend karakter.

Toelichting op de balansposten  (bedragen x € 1.000)

PASSIVA
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Toelichting op de balansposten  (bedragen x € 1.000)

 2019 2018

Balansverplichting   
Contante waarde aanspraken 210 203

Netto verplichting 210 203 

 

Pensioenlast   
Toename CW aanspraken 65 6

Interest lasten  - - 

Actuariële winsten / verliezen 4 -4

Last werkgever 69 2
  

De aanspraken zijn per 31 december als volgt samengesteld:

Regeling 5.11 Diensttijdgratificatie

De belangrijkste actuariële uitgangspunten zijn de volgende:     

Disconteringsvoet   0,00%

Verwachte salarisstijgingen  2,50%

 2019 2018

Verloop Netto verplichting   
Netto verplichting (begin) 203 244

Uitkeringen -62 -43

Totale last (winst- en verliesrekening) 69 2

Netto verplichting (eind) 210 203
  

Verloop CW aanspraken   
Werkelijke CW aanspraken (begin) 203 244

Toename CW aanspraken 65 6

Interest lasten  -   - 

Betaalde uitkeringen -62 -43 

   
 Verwachte CW aanspraken (eind) 206 207

 Actuariële winst / verlies 4 -4

Werkelijke CW aanspraken (eind) 210 203
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 2019 2018

Voorziening ontharding (10)  
Stand per 1 januari  5.652 5.800

Bij:

- Dotatie voorziening ontharding  -  -
 

 5.652 5.800
Af:   

- Onttrekking -360 -148
- Vrijval voorziening ontharding -740 -

 

Stand per 31 december 4.552 5.652

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 nog betrekking  

op één project, namelijk de Put.  

 

De voorziening heeft voor € 0,3 miljoen een kortlopend en  

€ 4,3 miljoen een langlopend karakter.  

 
 2019 2018

Voorziening hoogwater (11)  
Stand per 1 januari  40 127

Af:   

-Gerealiseerde investeringen -7 -87

- Vrijval voorziening hoogwater  -33  -

 

Stand per 31 december - 40 

 

  

Toelichting op de balansposten  (bedragen x € 1.000)

PASSIVA VOORZIENINGEN vervolg LANGLOPENDE SCHULDEN 2019 2018

Leningen (12)  
Stand per 1 januari  132.650 131.600

Bij:

- Aangetrokken lening 15.000 12.000
 

 147.650 143.600
Af:  

- Aflossingen -8.550 -10.950
 

 139.100 132.650
Af:  

Geraamde aflossingen volgend jaar -2.300 -8.550
 

 136.800 124.100

Betaalde afsluitprovisie langlopende schulden -321 -359

Stand per 31 december 136.479 123.741

De geraamde aflossingen volgend jaar zijn gerubriceerd onder de kortlopende schulden. 

Voor deze leningen zijn geen zekerheden verstrekt. 

In 2019 is een langlopende lening aangetrokken van € 15 miljoen met een looptijd 

van 20 jaar, tegen een rente van 0,944% per jaar. 

Het gewogen gemiddelde percentage van alle leningen is 2,39%.
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Toelichting op de balansposten  (bedragen x € 1.000)

 2019 2018

Gerangschikt naar looptijd en rentepercentage 
kan het volgende overzicht worden opgesteld:   

Resterende    
looptijd in jaren     < 3  3 - 4 4 - 5 5 - 6 

Minder dan 1 jaar 2.100  200  2.300

1 - 5 jaar 10.500 9.000 6.000  25.500

6 - 10 jaar 22.500  1.000  23.500

11 jaar of meer 76.800   11.000  87.800

Totaal ultimo 2019 111.900 9.000 18.200 0 139.100

Totaal 
ultimo 

Rentepercentage

BNG 15.200 22.400 

EIB 39.900 26.250 

NWB 44.000 44.000 

Namenschuldverschreibung (NSV)* 40.000 40.000 
  

 139.100 132.650

*  Via NSV is er € 25 miljoen bij Volkswohl Bund Lebensversicherung  

geplaatst en € 15 miljoen bij C3 Life Bank. 

PASSIVA LANGLOPENDE SCHULDEN vervolg

 2019 2018

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan  
kredietinstellingen (13)   
Stand per 31 december 3.270 -

Betreft rekening courant bij de banken.  

Crediteuren (14)   
Stand per 31 december  6.176 7.331

Belastingen en sociale lasten (15)   
Stand per 31 december 2.555 2.802

Betreft de nog verschuldigde belasting op leidingwater, loonbelasting, provinciale  

grondwaterheffing, zvw, wia en de pensioenafdrachten. De nog af te dragen  

pensioenpremie bedraagt ultimo 2019 € 218.381 (2018: € 170.711).

Overige schulden en  
overlopende passiva (16)
Rentelasten  719 725

Vakantiedagen en -geld 3.728 3.528

Nog te betalen overige kosten * 8.548 8.401 

Stand per 31 december 12.995  12.654

PASSIVA vervolg

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 de de post vakantiedagen en -geld en bedraagt € 2,9 miljoen. In de post  

nog te betalen overige kosten zit € 1 miljoen aan nog af te dragen uit hoofde van  

meeliftactiviteiten. Het inzetbaarheidsbudget heeft voornamelijk een langlopend karakter, 

de rest van de overige schulden en overlopende passiva een kortlopend. 

*  Een verschuiving vanuit de handelsdebiteuren heeft plaatsgevonden betreffende de  

meeliftactiviteiten. De vergelijkende cijfers zijn aangepast.
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Inkoopverplichtingen

Ultimo 2019 zijn de financiële verplichtingen  

€ 5,4 miljoen, waarvan € 3,8 miljoen  

betrekking heeft op investeringen. 

Financiële verplichtingen

Er is een inkoopcontract afgesloten 

voor het leveren van onthard water, 

de verplichting is als volgt:

• Verplichting binnen een jaar:  

€ 1,6 miljoen

• Verplichting tussen een jaar en vijf jaar:  

€ 6,3 miljoen

• Verplichting langer dan vijf jaar:  

€ 15,8 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:  

nihil

• 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

•  Verplichting langer dan vijf jaar:  

€ 0,5 miljoen

Operationele leasecontracten

De per 31 december 2019 aangegane  

verplichtingen uit hoofde van operationele 

leasecontracten inzake auto's is als volgt:

• Verplichting binnen een jaar:  

 € 0,5 miljoen

•  Verplichting tussen een jaar en vijf jaar:  

€ 1,5 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 € 9,0 miljoen

• Bij de Europese Investeringsbank is in  

2017 een kredietfaciliteit afgesloten van  

€ 70 miljoen. Deze faciliteit is twee jaar  

beschikbaar zonder afnameverplichting.  

Tot en met 2019 is € 42 miljoen afgenomen als 

zijnde een langlopende lening.

Aangaande deze faciliteiten zijn geen  

zekerheden verstrekt.

Claims

Oasen had een geschil met een aannemer  

over het niet nakomen van diens contractuele 

verplichtingen. Partijen zijn in gesprek gegaan 

over beëindiging van het betreffende contract 

en de afwikkeling van de geleden schade. In 

januari 2020 is er een vaststellingsovereenkomst 

gesloten tussen Oasen en de aannemer. Deze 

vaststellingsovereenkomst heeft geen financiële 

gevolgen voor Oasen.

Niet in de balans opgenomen  
rechten en verplichtingen
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Toelichting op de winst- en verliesrekening

 

   

BEDRIJFSOPBRENGSTEN  2019  2018 

Netto-omzet 
waterlevering (17)

Deze bestaat uit: m3 bedrag m3 bedrag

Verkoop water     46.622 34.578 47.561 35.800

Capaciteitstarief       29.738       29.516

Precario  5.301  5.244

 

  46.622 69.617 47.561 70.560

De netto-omzet wordt geografisch volledig in Nederland behaald.

Netto-omzet werken (18)
Omzet werken derden     3.861  3.225  

Overige bedrijfsopbrengsten (19)  1.659  1.825 

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 2018 is  

hier ook nog een incidentele opbrengst verkoop grond op verantwoord.  

    

BEDRIJFSLASTEN  2019 2018 

Inkoop water (20)  5.469 5.490

Inkoop engros (x 1.000 m³)  2019 2018   

Evides 3.550 3.719

Dunea 3.494 3.597

Vitens 45 15
 

Totaal   7.089  7.331 

Kosten werken derden (21)  3.079 2.094 

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

Personeelskosten (22)
Lonen en salarissen  14.110 13.737

Sociale lasten  1.836 1.775

Pensioenlasten  1.990 1.755

   17.936 17.267
Af: 

Geactiveerde directe loonkosten  - 1.184 –

   16.752 17.267 

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 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. Indien sprake is van een tekort heeft 

Oasen geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 

toekomstige premies. De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds, gebaseerd op de 

meest recente gegevens (ABP ultimo maart 2020) bedraagt 82,0%.

(bedragen x € 1.000, hoeveelheden x 1.000)
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Toelichting op de balansposten

 2019 2018
Aantal fte’s per 31 december:   

Communicatie 

Directie, MT 

Distributie 

Finance & Control 

Informatiebeheer 

Inkoop 

Juridische Zaken 

Klantenservice

Kwaliteitsmanagement

Onderzoek

Personeel & Organisatie

Productie

Relatiebeheer

Het gemiddeld aantal fte in 2019 bedraagt 250,4 fte (2018: 250,1 fte).

Alle fte's zijn in Nederland werkzaam.

Prof. Dr. Ir. W.G.J. v.d. Meer
Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 t/m 31-12

Omvang dienstverband (in fte) 1,00

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja 

 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen   € 199.180 

Beloningen betaalbaar op termijn  € 22.175

Totale bezoldiging  € 221.355  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 194.000 

 

Gegevens 2018   

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 t/m 31-12 

Omvang dienstverband 2018 (in fte) 1,00

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  € 210.317

Beloningen betaalbaar op termijn € 20.532 

Totale bezoldiging € 230.849   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 189.000   

     

De bestuurder is in dienst sinds 22 november 2011 en valt daardoor nog in het overgangsrecht.  

Er is een overgangsperiode voor afbouw naar 130% die is geëindigd op 31 december 2018 en  

vervolgens is sprake van een verdere afbouwperiode van vier jaar naar 100%.    

 

5,2

3,7

97,7

9,2

27,1

2,8

4,4

24,2

4,2

11,1

5,3

52,4

3,5

250,8

5,2

5,7

89,5

8,6

26,4

4,9

6,2

22,5

5,8

11,8

5,4

51,3

3,4

246,7

Bezoldiging bestuurder en commissarissen

De WNT is van toepassing op Oasen N.V. 

Het voor Oasen N.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000.

De bezoldiging van de bestuurder was in 2019:

BEDRIJFSLASTEN  vervolg
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Toelichting op de balansposten

Naam Mr. A. Wolfsen Drs. M. Rookmaker Prof. Dr. J.M.D. Koster

Functie Voorzitter Vicevoorzitter Lid

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging € 23.028  € 16.452  € 16.452 

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag – – –

Totale bezoldiging € 23.028 € 16.452  € 16.452 

WNT maximum € 29.100  € 19.400  € 19.400 

Gegevens 2018

Functie Voorzitter Vicevoorzitter Lid

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging € 23.028  € 16.452  € 16.452 

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag – – –

Totale bezoldiging € 23.028  € 16.452  € 16.452  

WNT maximum € 28.350  € 18.900  € 18.900 

Drs. A.J. Boekelman Ir. H.C. Klavers*

Lid Lid

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12  

€ 16.452  € 16.452   

– –     

€ 16.452   € 16.452  

€ 19.400   € 19.400    

 

Lid 

1/1 - 31/12   

€ 16.452    

–     

€ 16.452       

€ 18.900       

De leden van de Raad van Commissarissen hebben in 2019 de volgende bezoldiging ontvangen: 

*  per 1 januari 2019  

lid Raad van  

Commissarissen.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige 

functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging 

boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Toelichting op de balansposten (bedragen x € 1.000)

 2019 2018
Accountantshonoraria   
In het boekjaar zijn de volgende bedragen  

aan accountantshonoraria ten laste van  

het resultaat gebracht:    

Controle van de jaarrekening    

Andere controlewerkzaamheden    

Fiscale advisering    

Andere niet controle diensten    

58

12

                - 

     5

75

48

16

                - 

22

86
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 2019 2018
Overige bedrijfskosten (23)   

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/vrijval voorzieningen

Advieskosten

Verzekeringen

Drukwerk, post & archief

ICT kosten

Bankkosten*

Overige algemene kosten

Niet reguliere kosten (projecten)

Voorbereidingskosten investeringsprojecten

Overige projecten

Totaal

208

84

668

230

661

5.226

1.503

945

1.036

1.187

1.315

2.271

3.091

91

1.672

1.096

-773

371

144

478

2.687

86

1.379

25.656

321

1.690

2.011

27.667

238

80

655

199

681

5.144

1.391

864

836

1.388

1.226

1.877

2.285

50

1.654

1.614

-15

427

115

501

2.109

87

1.138

24.544

695

2.002

2.697

27.241

*   De bankkosten zijn verschoven van de financiële baten en lasten naar de overige  

bedrijfskosten.



 2019 2018

Afschrijvingen (24) 14.860 15.040

In de afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn extra afschrijvingen begrepen  

van in totaal € 0,7 miljoen (2018: € 1,3 miljoen). Deze inhaalafschrijvingen zijn een  

gevolg van bijzondere waardeverminderingen en 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 (25)
   
Rentebaten  1 5

Rentelasten -3.618 -3.657

 -3.617 -3.652

De rentelasten hebben voornamelijk betrekking op 

de betaalde rente van vaste leningen en kasgeldleningen.     

 

BEDRIJFSLASTEN  vervolg

Toelichting op de balansposten (bedragen x € 1.000)

 2019 2018

Vennootschapsbelasting (26) - -

Vanaf 1 januari 2016 is Oasen vennootschapsbelastingplichtig voor alle niet wettelijke

 (commerciële) drinkwateractiviteiten. De wettelijke drinkwateractiviteiten zijn niet belast

Gebeurtenissen na balansdatum

Op het moment van het opstellen van de jaarrekening is de wereld in de ban van het coronavirus.  

Er zijn veel omstandigheden welke onzeker zijn, waardoor de financiële consequenties lastig op 

de komende periode te bepalen zijn, zoals ook benoemd in het bestuursverslag. Op het eerste  

gezicht lijkt de impact vrij beperkt, blijft de continuïteit gewaarborgd, en blijft Oasen voldoen 

aan de gestelde eisen vanuit de drinkwaterwet en financierders nu en in de toekomst.

Gouda, 11 mei 2020

Raad van Commissarissen                               Bestuurder

Aleid Wolfsen, voorzitter                                    Walter van der Meer

John Koster

Jan Boekelman

Hetty Klavers

Clemens van Slingerland
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3D-scan  
Rodenhuis

Voor het inmeten voor de  
nieuwe pompopstelling gebruikte  
Oasen voor het eerst een 3D-scan.  

Op productielocatie Rodenhuis was  
een pomp aan vervanging toe. Voor de  

implementatie van de nieuwe pomp  
was een goed beeld nodig van de  

huidige situatie op locatie. Waar we tot 
voor kort met meetlinten aan de slag  

gingen voor het inmeten van de  
ruimte, gebruikte Oasen  

een 3D-scan.

Jaarrekening

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 Burger-

lijk 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.
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Controleverklaring 
van de onafhankelijke 
accountant 
Aan de aandeelhouders en de Raad van commissarissen van Oasen N.V.

de toelichting van de jaarrekening onder  

gebeurtenissen na balansdatum en in het  

bestuursverslag, waarin de onzekerheden  

zijn omschreven rondom de mogelijke  

gevolgen van het Coronavirus voor Oasen N.V. 

Deze situatie doet geen afbreuk aan  

ons oordeel.

Paragraaf ter benadrukking  

van foutenherstel

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 

foutherstel in de grondslagen voor de  

waardering van activa en passiva en de  

bepaling van het resultaat van de jaarrekening, 

waarin is uiteengezet dat in 2019 een materiële 

fout is geconstateerd inzake toerekening van 

directe personeelskosten aan de verkrijgings-  

of vervaardigingsprijs van een materieel  

vast actief. De vergelijkende cijfers zijn niet  

aangepast als gevolg van dit foutherstel,  

aangezien dit praktisch niet uitvoerbaar is.  

Ons oordeel is niet aangepast met betrekking  

tot deze aangelegenheid.

B.    Verklaring over de in het  
jaarverslag opgenomen  
andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controle- 

verklaring daarbij, omvat het jaarverslag  

andere informatie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• Raad van Commissarissen verslag; 

• Financiën;

• Corporate Governance verslag; en

• de overige gegevens;

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 werkzaam-

heden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het  

opstellen van de andere informatie, waaronder 

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  

A.   Verklaring over de in het  
jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 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  

2019 en van het resultaat over 2019 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 2019;

2. de winst-en-verliesrekening over 2019; 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 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 accountants- 

organisaties (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.

Paragraaf ter benadrukking  

van de impact van COVID-19

Wij vestigen de aandacht op de tekst in  
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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.

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 vennoot-

schap 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. 

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. 

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. 

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 controlewerk- 

zaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons 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 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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 conclusies 

zijn gebaseerd op de controle-informatie  

die verkregen is tot de datum van onze  

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenis-

sen 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 de 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, 11 mei 2020

BDO Audit & Assurance B.V.

namens deze,

C.M. Steehouwer MSc RA
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Video natuurgebieden 
Oasen

Natuurgebieden in waterwingebieden 
zorgen niet alleen voor schone drink-

waterbronnen, het is ook goed voor 
biodiversiteit. Oasen maakte een video 
waarin Richard Slagboom, ecologisch 

adviseur van Oasen, de kijker 
meeneemt door twee 

natuurgebieden 
van Oasen.
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