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KiwA WATER RESEARCH GAAT D O O R M E T

NIEUWE DIRECTEUR

KiwaCertificatie en
Keuringenverkochtaan
ABNAMRO
Decertificatie-activiteiten binnenKiwaN.V. zijnverkochtaanABNAMROenhethuidigemanagement.DezeactiviteitengaandooronderdenaamKiwaN.V..KiwaWaterResearchblijft inhanden
vandehuidigeaandeelhouders:deNederlandsewaterbedrijven.DoordezesplitsingzalKiwaWater
Researcheindditjaar eenanderedirectieenoptermijn mogelijkeenanderenaamkrijgen.Welzullen
beidebedrijvenindetoekomstnauw(blijven)samenwerkenwaarhetonderzoekophetgebiedvan
waterbetreft. DenieuweKiwaN.V. wil,ookinhetbuitenland,eenleidendinstituutworden. Kiwa
WaterResearchblijft zichrichtenoptoponderzoekvoordeaandeelhoudersenzalwereldwijdvoor
andereklantenblijvenwerkenaanwateronderzoekendeontwikkeling vanwatertechnologie.
KiwaN.V.bestond uit KiwaResearch&
Technology,KiwaCertification enKiwa
Training&Consultancy.Eerder ditjaar
werd hetonderzoeksgedeelte, KiwaWater
Research,aljuridisch losgekoppeld vanKiwa
N.V..KiwaWaterResearchblijft in handen
vandehuidigeaandeelhouders enblijft zich
bezighouden met watergerelateerd onderzoek.Deandere tweetakkenzijnzichinde
loopderjaren ookbeziggaan houden met
zaken buiten dewaterwereld.Datdatsuccesvolverloopt,blijkt uit decijfers overde
afgelopenjaren.KiwaN.V.teltnu -nade
splitsing-ongeveer500medewerkers enverwachtoverditjaar eenomzet van55miljoen.DegroeivanKiwaN.V.ismedetedankenaaneenaantalovernamesinde
afgelopenjaren.ZowerdinNederlandGasteeovergenomen en inhetbuitenland onder
meerZemblabor,ECNen International
Cerc.Kiwaheeft nu vestigingen inNederd,België,Duitsland, hetVerenigd
oninkrijk,Zweden,Italiëensindskortook
China.Debedoeling isdatKiwaN.V.zonderKiwaWater Researchdeomzet in2010
bijna verdrievoudigt, naar 150miljoen euro.
Tegendietijd hoopt het bedrijf ongeveer
1.000medewerkers indienst tehebben.

Teleurstelling
VoorKiwaWater Researchheeft desplitsinggevolgen.Om het bedrijfeen nieuwe
tart tegeven,komt eriniedergevaleen
deredirectie.RonvanMegenenHansvan
ijk vertrekken uiterlijk per31 december
anditjaar. VoorRonvanMegeneen teleurstelling."Hoewelikhetzelfliever anders
hadgezien,kanikmewelverplaatsen inde
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gedachtevandebedrijven dat menopde
nieuwe koersooknieuweboegbeelden wil
zetten.Ikvertrek met pijn inhet hart, maar
tegelijkertijd ookmetdewetenschap dater
inNieuwegein eensteviginstituut staat dat
dagelijks bewijst internationaal toonaangevend tezijn envoldoendeijzers in het vuur
heeft omeenglanzende toekomst tegemoet
tegaan metdeontwikkeling van nieuwe
kennisen watertechnologie."
Opdit moment wordtgezochtnaareen
nieuwedirecteur.KiwaWaterResearch blijft
het bedrijfstakonderzoek voordewaterleidingbedrijven uitvoeren.Ookwordt een
overeenkomstgesloten met KiwaN.V.om in
iedergevaldekomendedriejaar opwatergerelateerdeonderwerpen (bijvoorbeeld de
ATA-regeling)samen teblijven werken,
aldusRonvanMegen.Ookblijven de bedrijvenopanderemanieren met elkaar verbonden.Eenaantal stafdiensten, zoalsdeautomatisering,zalgemeenschappelijk blijven.
Zoblijven deserversinNieuwegein staan.
De(financiële) administratie wordtwel
strenggescheiden.
Voorlopiggaat KiwaWaterResearch
dooronderdienaam.Hoeweldenaam
'Kiwa'officieel verkocht is,magKiwaWater
Researchdenaam inlicentievooteen
bepaalde tijd blijven voeren.VanMegen
sluit niet uitdat indetoekomst een andere
naam wordtgekozen,maardatzaldanop
eenpassend moment zijn.Eenandere verandering isdatdeKVWNendeVEWINgeen
aandeelhouder meerzullenzijn. Hun aandelenworden onder deandere aandeelhouders,
dewaterleidingbedrijven, verdeeld.

HetwateigerelateerdonderzoekvonKiwabitjft.geconcentreerdindevestigingmNteuwe.gein. Welkomter
voorheteindevanditjaareennieuwedirecteur.
Overeen nieuwedirecteur endenieuw
tevaren koerswordtop 16november beslist.
Dankomendeaandeelhouders vanKiwa
Watet Researchbijelkaaromdenieuwe
beleidskadersvast testellen,een nieuwe
RaadvanCommissarissen teinstalletenen
een nieuwedirecteur aan testellen.Het isde
bedoelingdatdezedanzosnelmogelijk in
dienstzaltredenom het nieuwe beleid
gestalte tegeven.Demogelijkheid bestaat
datKiwaWaterResearch,dat nu nogalsenigeonderdeKiwaHoldingWater BVvalt,één
ofmeerzusters krijgt.Tedenken valtdan
aanbedrijfseenheden dieeenspecifieke taakstellingvoordewatersector hebben.

Duurzame verbintenis
Geziendeambitie vanKiwaN.V.om uit
tegroeien vanNederlands'grootste keurings-encertificeringsinstuut totéénvande
groterebinnen Europa isdesplitsingeen
logischestap.Nahetbesluitomdeaandelen
teverkopen werdeenpassendeovernamepartnetgezocht. Eenaantal,indeogenvan
deaandeelhouders passende kandidaten,
werd aangeschreven.Uiteindelijk isnaeen
besloten veilingbeslotenommetABN
AMROinzeetegaan.Deredenen hiervoor
waren datdebankhet besteboddeed,maar
zichookwildeconformeren aandekoersdie
dedirectieencommissarissen vanKiwaN.V.
voordekomendejaren ingedachten heeft.
Bovendien wilden denu voormalige aandeelhouders vanKiwaeenduurzame verbintenis aangaanenniet inzeegaan meteen
durfkapitalist. Dehoogtevandeovetnamesomisniet bekend gemaakt.
ABNAMROheeft eenmeerderheid van
deaandelenovergenomen; het huidige
management heeft een minderheid vande
aandelen in handen.Deprecieze verhoudingenzijn ooknierbekend gemaakt. Het isde
bedoelingdatABNAMROweliswaatals
financier betrokken blijft bijKiwa,maar
zichnietactiefmet hetdagelijkse beleidzal
bemoeien.Ç

