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TWYNSTRA GUDDE ZIET ALTERNATIEF VOOR TOEZICHTHOUDER

RaadvanBestuuren
aandeelhouders
kunnenzelfsturenop
maximale efficiëntie
Dedrinkwatervoorziening staatinNederlandopeenhoogpeil.Hetdrinkwaterislekker,altijd
beschikbaarenbovendiengoedkoop.Tochlooptmomentee!vanwegeeenvoorste!totwijzigingvan
deWaterleidingweteendiscussieoverdezogeheten'publicgovernance'indedrinkwatervoorziening.
Uithetwetsvoorste!blijktdatdehuidigevormvandea/sprakenenregelsovertaken,verantwoordelijkhedenenbevoegdheden tussendebestuurders,commissarissenenaandeelhoudersophetgebied
vantoezichtenzeggenschapmoetveranderenomenerzijdshetpubliekckaraktervandedrinkwatervoorziening teborgenenanderzijdsprestatiesinefficiëntie teverbeteren.Michie!NagelhoutenMarcelvanBockelvanIwynstra Guddezijnvoorstandervaneennieuwevormvan 'publicgovernance'.
Zijplaatsenechterkanttekeningen bijdekomstvaneentoezichthouderdievooreenefficié'ntiepnkkel
moetzorgen.Inditartikelleggenbeideauteursuitdateenalternatie/denkbaarisvoortanejtoezicht.
Metbehulpvaneen'maatschappelijke prestatie-indicator'(MPI)kunnenhetwaterleidingbedrijfen
haar(overheids)aandeelhouderselkaarprikkelentotmaximaleefficiëntie, menenzij.
Navelejaren vanvoorbereidingisdoor
minister Pronkop24apriljl.eenvoorstel tot
wijziging vandeWaterleidingwet naarde
TweedeKamerverstuurd.Inhet voorstel
wordtoverheidseigendom vanwaterleidingbedrijven vastgelegd enwordt aangekondigd
dateentoezichthouder wordtingestelddie
eenmaximum aandetarieven kanstellen.
MinisterPronkwasinnavolgingvandeTweedeKamer(motieFeenstra)vanmeningdatde
watervoorziening toeisaaneen wettelijke
verankeringvan'publicgovernance'endat
dedrinkwatervoorziening eenkerntaakisen
blijft vandeoverheid.Commerciële bedrijvenkrijgen nietdemogelijkheid omdrinkwaterteproduceren enditviadewaterleidingtedistribueren. Waterleidingbedrijven
zelfzullenzich,gegevendeeventuele komst
vandeWetMarktenOverheid,moetenherbezinnenophuncommerciële activiteiten.
Eenefficiëntieprikkel veroorzaaktdoorconcurrentie isindewatervoorziening voorlopig
nietaandeorde.IndenieuweWaterleidingwetmoetdetoezichthouder zorgenvooreen
prikkel,waardoor waterleidingbedrijven in
overheidshanden denoodzaakvoelenom
maximaleefficiëntie tebereiken.

vandezebedrijven wordt invullinggegeven
doormiddelvan interactie tussenoverheidsaandeelhouders endeRaadvan
Bestuur.Doordezeconstructie wordt
bereiktdatwaterleidingbedrijven nietstrevennaarwinstmaximalisatie, maar ookoog
blijven houden voorhet maatschappelijk
belang.Eengoeduitgangspunt,gezien het
belangvangoedenbetrouwbaar drinkwater
voorde volksgezondheid.
Hetgrotenadeelvandezevormvan
'publicgovernance'ishetontbreken vaneen
dynamiek waardooraandeelhouders ende
RaadvanBestuur elkaardwingen maximaal
tepresteren.Desectorzelfheeft alscompensatiehiervooreenvrijblijvende benchmark
geïntroduceerd. Dezebenchmarkheeft zeker
eenpositiefeffect gehadopdeprestatiesvan
dewaterleidingbedrijven.Maar,heeft zo'n
nietverplichte benchmarkeen voldoende
prikkelendewerking?Volgens minister
Pronkkennelijk niet.Inzijn wetsvoorstel
wordtdebenchmark wettelijk verplichten
wordtdeuitvoeringeventueel overgenomen
doorde toezichthouder.

Nadelen
De bedoeling van toezicht
Waterleidingbedrijven blijven naamloze
vennootschappen enaandeoverheidstaak
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Inhetwetsvoorstelisdewijzevantoezicht nogniet naderuitgewerkt. Onlangs
pleittedirecteur-generaal Milieubeheer

(VROM)VanderVlistinWaterspiegelvoor
eenbredediscussiemetalle betrokkenen
overhet hoeenwaarom.Toezichr heeft, ook
zondernadereuitwerking, iniedergevaleen
aantal belangrijke nadelen bezienvanuit het
perspectiefvandebestaande afspraken tussendebestuurders,commissarissen enaandeelhoudersinhet algemeen:
- Eentoezichthouder beperktdesturingsmogelijkheden vandeRaadvanBestuur;
- Deaandeelhouder wordtdeels buitenspelgezet;
- Het risicobestaatdatrechtszaken nodig
zijn omconflicten metdetoezichthouderoptelossen;
- Eensterkefocusontstaatop tarieven.
Dezenadelengeldenookvoordevorm
van'publicgovernance'indedrinkwatervoorziening.Volgensdeauteurs moeteen
discussieoverdoelenvanhet waterleidingbedrijf(meerdan tariefverlaging alleen)
wordengevoerd tijdens deaandeelhoudersvergaderingenniet inderechtszaal.Waaromzou indedrinkwatervoorziening deaanbevelingenvandecommissiePeters omtrent
'corporategovernance'(aandelen inprivate
handengeven)uit 1997nietkunnen worden
opgevolgd?Privatiseringkrijgt volgensde
commissiePetersvormdoor zelfregulering
ennietdooreentoezichthouder. Hierbij
moeten transparantie enintegriteit debasis
vormen voorhetdebattussende(publieke)
aandeelhouders endeRaadvanBestuurvan
een bedrijf.

Zelfregulering in drinkwatervoorziening is mogelijk
Transparantieenintegriteit in het
debat,endaarmeezelfregulering, kaninde
drinkwatervoorziening bereikt worden met
eenindicator diedezelfde werkingheeft als
aandeelhouderswaarde indeprivatesector.
Voorwaardeisdatzo'n indicator rekening
houdt metdemaatschappelijke prestaries
vanhetwaterleidingbedrijf Zijn dezeprestaties immersnietdereden dat dedrinkwatervoorzieninggeenprivatesectorkanzijn?
Hetwaterleidingbedrijf enhaar aandeelhoudersmisseneentransparante indicatordie
stijgt alshetbedrijfmaatschappelijk goed
presteertendaalt alsmaatschappelijkedoelstellingen nietwordengehaald.Degerealiseerdewinst komt,alsstrikt financiële indicaror,hiervoornietin aanmerking.

Maatschappelijke prestatieindicator
Twynstra Guddeheeft nu een indicator
ontwikkelddievergelijkbaar ismet aandeel-

houderswaarde eninzichtelijk maakthoeveelmaatschappelijke waardeeen waterleidingbedrijf creëert.Deaandeelhouders
kunnen hieraaneen(politieke)groeidoelstellingkoppelen eneenRaadvanBestuur kan
hierover verantwoording afleggen.
Deindicator werkt alsvolgt:
Hetwaterleidingbedrijf berekentde
gerealiseerde maatschappelijke prestatie-indicator (MPI),welkeaangeefr wat
definanciëleruimte isvoormaatschappelijke investeringen;
• Aandeelhouders stelleneengroeidoelstellingvastvoordeberekendeMPI;
• Hetwaterleidingbedrijfmoetindevolgendeperiodedezedoelstellingrealiseren,onder meerdoorhetverbereren van
efficiëntie.
•

Hetstellen vantransparante, maatschappelijke doelendwingt het waterleidingbedrijf rorhetcreëren vanfinanciële
ruimte.Hiermeeontstaateenprikkel tot
efficiëntie. Demaatschappelijke prestatieindicator (MPI)snijdt daarmeeaantwee
kanten.
Voorhet realiseren vaneenopenenoverzichtelijk debat tussendeaandeelhouders en
deRaadvanBestuur dient aandevolgende
voorwaarden tewordenvoldaan:

- Aandeelhoudersenhet waterleidingbedrijfzullensamen moeten vaststellen
watzijverstaanonder maatschappelijke
prestatie;
- Herwaterleidingbedrijfmoeteen financiëleplanningmakendieenigejaren
vooruit kijkt;
- Hetwaterleidingbedrijf moer inhaar
financiëleplanning uitgaan van kasstromen, nietvan boekhoudkundige
winst;
- Aandeelhouders enhet waterleidingbedrijfmoeteneenopeneneerlijkdebar
metelkaarvoeren.

Zelfefficiëntieprikkel creëren
Alleenalsaandezeviervoorwaarden
wordtvoldaan,ishetmogelijk omdemaatschappelijkeprestatie-indicator teberekenen.
LedenvandeRaadvanBestuurkunnen hieropwordenafgerekend enaandeelhouders
kunnen voordekomendeperiodeeen stijgingspercentageeisen.Hetafleggen vanverantwoordingoverderealisarievanditpercentagezorgrvoordeprikkelommaximale
efficiënrie natestreven.DeMPIiszodoende
eenalternariefvoorrarieftoezicht. C
MichielNagelhout en
Marcel van Bockel
TwynstraGudde Management
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EET-subsidie voor
twee waterprojecten
Op14meizijn 18projectengepresentcerd,die
inhetkadervanhetprogrammaEconomie,
EcologieenTechnologie(E.E.T.)subsidieontvingen.Tweevandeprojecten hebbenbetrekkingopwater.
Eénvandieprojecten isMemsrill.Her
betreft deonrziltingvanwateropeenenergiezuinigeengoedkopewijze.Memsrill
besraatuit eennieuwevormvanmembraandestillatie,waarbij dewaterdampcondenseert.Dezetechniek voorhet bereiden
vandrink-enproceswater kaneengrorerol
gaanspelen indebestrijding vandegroeiendewereldwijde warercrisis.Ineeneerder
viahetE.E.T.-programma gesubsideerd
project blijktdathet Memstill-principe
werkt, f
Voormeerinformatie:
ir.J.Hanemaaijer(055)54931JIP.

Water uit rookgassen
Hettweedeaanwatergerelateerdeprojectvormtdeontwikkelingvaneentechnologiediewaterenenergieuitderookgassen
bij elektriciteitsproducrie kanhalen.Bijde
opwekkingvanelektriciteit komteengrote
hoeveelheid waterindeatmosfeer terecht,
terwijl indecentralewaterwordr gebruikt
alsbijvoorbeeld spoel-ofkoelwarer.De
technologiegaatgebruikmakenvanmembranenomhet wateruitderookgassen te
halenen tezuiveren,waaropherkanwordenhergebruikr. Bovendien treedtenergiebesparingop,omdatderookgassen niet
meer hoeven teworden verhit.Deextreme
omstandigheden vragenwelomspeciale
membranen. *[
Voormeerinformatie:
drs.A.Zeijseink(026")3561p65.

'Emmen'
Nummer 13 van28junistaatvooreen
belangrijkdeelinhettekenvandeopleveringvandeWaterfabriek vanWaterleidingmaatschappijDrentheinhetuitbreidingsplanvanhetNoorderdierenparkin
Emmen.
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