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1. AQUA NEDERLAND

UITREIKING
AQUA
NEDERLAND
AWARD
De Aqua Nederland-nieuwjaarsborrel op
20 januari 2005 in de Witte Os te Zeist, is
bezocht door zo’n 60 leden, potentiële
leden en relaties. Zoals gebruikelijk heeft
de Aqua Nederland-voorzitter, Bert
Welkers, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de Aqua Nederland-award uitgereikt aan die persoon of werkgroep, die
zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet
voor de vereniging in het afgelopen jaar.
Willem Buijs heeft ten behoeve van
Hatenboer-Water b.v. de award in
ontvangst genomen. Hatenboer-Water b.v.
is actief in vele werkgroepen, te weten:
Werkgroep PR, Werkgroep Hergebruik
Water en Werkgroep Normen. HatenboerWater b.v. leverde tevens de voorzitter
van de IAIA-commissie namens Aqua
Nederland.
BESTUUR
Het bestuur van Aqua Nederland heeft
vergaderd op 20 januari 2005 in
Carberry’s Restaurant te Zeist.
De volgende vergadering vindt plaats op
donderdag 31 maart 2005 ten kantore van
de Vereniging FME-CWM te Zoetermeer,
voorafgaande
aan
de
NCCdiscussiebijeenkomst bij Dow Benelux in
Terneuzen.
BESTUUR
&
WERKGROEPVOORZITTERS
Aansluitend op de bestuursvergadering
vond de jaarlijkse gezamenlijke vergadering plaats met de werkgroepvoorzitters op
20 januari 2005 in Carberry’s Restaurant
te Zeist.
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
D.D. 26 MEI 2005
De algemene ledenvergadering van Aqua
Nederland staat gepland op donderdag 26
mei 2005, van 10.00 uur tot 12.00 uur, in
Restaurant De Brabantse Biesbosch te
Werkendam.
AQUA NEDERLAND LUSTRUMFEEST
D.D. 26 MEI 2005
Aqua Nederland bestaat dit jaar 15 jaar en
wil dit 3e lustrum niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Het lustrumfeest wordt
gehouden in Restaurant De Brabantse
Biesbosch te Werkendam, aansluitend op

de
algemene
ledenvergadering
donderdag 26 mei 2005.
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Het programma ziet er als volgt uit.
12.00 – 14.00 uur: lunch
14.00 – 18.30 uur: middagprogramma
18.30 – 19.00 uur: borrel
19.00 – 21.30 uur: diner
Een uitnodiging zal binnenkort aan de
Aqua Nederland-leden worden verstuurd.
WATERSYMPOSIUM ‘TECHNIEK EN
BELEID IN BEWEGING’
19 APRIL 2005
Dit jaar organiseert NCC in samenwerking
met Aqua Nederland het tweejaarlijks
Watersymposium op dinsdag 19 april
2005, in het Chassé Theater te Breda.
De ontwikkelingen in het gebruik en
hergebruik van water staan dit jaar
centraal tijdens het uiterst succesvolle
Watersymposium. Eén van die ontwikkelingen is het verbeterde hergebruik van
afvalwater, dat de afgelopen jaren mede
door toepassing van de membraantechnologie een stap voorbij de kringloopsluiting heeft kunnen zetten. Maar
deze technologie heeft ook een keer-zijde,
namelijk de verwerking van de ge-vormde
concentraatstromen.
Tijdens
het
symposium worden alle technische en
beleidsmatige facetten van o.a. de toepassing uitvoerig belicht en besproken.
Meer informatie: een uitnodiging kunt u
opvragen bij het Aqua Nederlandsecretariaat; aanmelden kan bij het
Secretariaat van NCC, tel.: 079 – 353 14
11,
e-mail:
ncc@fme.nl,
website:
www.watersymposium.nl

'AQUA NEDERLAND IN BEDRIJF’
BIJEENKOMSTEN
• Op vrijdag 22 april 2005 is er een
'Aqua Nederland in bedrijf' bijeenkomst
gepland bij de MBR te Varsseveld.
Aanmelden
kan bij het Aqua
Nederland-secretariaat.
• Het is de bedoeling op dinsdag 13
september 2005 een 'Aqua Nederland
in bedrijf' bijeenkomst te organiseren
bij Intergen. Deze datum is nog onder
voorbehoud!
• Verder is er een 'Aqua Nederland in
bedrijf'
bijeenkomst
gepland
in
november bij Corus.

AANKONDIGING
WATER
QUALITY
EUROPE
2005:
“GRIP
OP
DE
(INDUSTRIE)WATERKETEN”
15 NOVEMBER 2005
De 8ste editie van het jaarlijkse trefpunt
voor de industriële watergebruiker en
toeleveranciers zal in het teken staan van
de echte kansen die er voor industriewater
zijn en gaan komen.
Sinds de start van Water Quality Europe in
1987 stond industriewater op de agenda,
maar een echte markt is er nog nooit
gekomen.
Anno 2005 wordt daadwerkelijk de vraag
naar specifiek water vanuit de industrie
beantwoord door o.a. het leveren van
industriewater door water-leidingbedrijven.
Water Quality Europe zal de laatste
ontwikkelingen in Nederland en het
buitenland voor het voetlicht brengen. Ook
dit jaar zal het programma worden
afgesloten met een “captain of industry”
als dinerspreker. Het volledig programma
is medio juni beschikbaar.
Meer informatie: Aqua Business Media,
Stefanie Daalman, tel.: 0183 – 62 00 66,
e-mail: secretariaatwqe@cantrijn.nl,
voor informatie van voorgaande edities
zie: www.waterqualityeurope.com

OPROEP NWP: VOORBEELDEN VAN
TARIEVEN
EN
HEFFINGEN
OP
MILIEUGOEDEREN DIE DE EXPORT
BELEMMEREN
Binnen de EU worden de WTOonderhandelingen voorbereid. Eén van de
onderwerpen betreft eventueel een
voorstel tot vermindering van de heffingen
op milieugoederen. De vraag is ook of
dergelijke heffingen wel een praktische
betekenis hebben. Dus of in de praktijk
door Nederlandse "exporteurs" van
milieugoederen inder-daad wordt ervaren
dat er dergelijke heffingen bestaan en of
ze een impact hebben.
De Nederlandse overheid (Ministerie van
VROM) wil hiervan graag een indruk
krijgen. Het gaat niet om een uitgebreide
en gedegen analyse, maar om de globale
indruk
die
hierover
bestaat
bij
ondernemers "in het veld".
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Het NWP is op zoek naar een of meer
voorbeelden van tarieven en heffingen op
milieugoederen
die
de
export
belemmeren. De volgende punten zijn
daarbij van belang:
• welke technologie/apparaat;
• land van bestemming;
• heffing aard/grondslag;
• grootte van de heffing in vergelijking
met overeengekomen (verkoop/lease/
etc.) prijs;
• grootte van de heffing in vergelijking
met andere producten voor import;
• grootte van de heffing in vergelijking
met importen uit andere, niet EUlanden.
Het doel van deze informatie is inzicht
verkrijgen in het werkelijke belang van de
gesignaleerde barrières, als indicator voor
het belang van onze inzet op dit dossier.
Als u hiervan voorbeelden kent, kunt u die
zenden naar het Aqua Nederlandsecretariaat (e-mail: aquaned@fme.nl).
Wij zullen uw reacties doorsturen naar
NWP.
LEDENNIEUWS
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Per 31 december 2004 zijn de Aqua Nederland-lidmaatschappen van HydroScope
B.V. en Vos B.V. beëindigd.
NIEUWE LEDEN
Onlangs heeft Aqua Nederland Iwaki-Holland B.V. te Mijdrecht als nieuw Aqua Nederland-lid mogen verwelkomen. Met dit
nieuwe lid erbij, komt het totale ledental op
52.
Iwaki-Holland B.V. is leverancier van Iwaki
pompen en systemen.
Meer informatie: zie www.iwaki.nl
LIDMAATSCHAPSAANVRAGEN
• Kiwa Industrie
en
Water
te
Nieuwegein heeft het lidmaatschap
van Aqua Nederland aangevraagd.
Kiwa houdt zich onder meer bezig met:
- collectief/multiclientonderzoek gericht op innovaties op het gebied
van water (waterbehandeling) in de
industrie, bijvoorbeeld membraantechnologie;
- samenwerking met/ondersteuning
van individuele partijen bij watervraagstukken en implementatietrajecten;

bieden van een platform voor
leggen en onderhouden van
contacten en overdragen en delen
van kennis.
Deze aanvraag is aan de Aqua
Nederland-leden voorgelegd. De bezwaartermijn loopt tot uiterlijk 1 april
2005.
Meer informatie: zie www.kiwa.nl
• Detailchemie B.V. te Breda heeft het
lidmaatschap van Aqua Nederland
aangevraagd. Detailchemie B.V. is een
groothandel in chemicaliën voor
waterdesinfectie en industrieel procesen afvalwater. De bezwaartermijn loopt
tot 20 april 2005.
Meer
informatie:
zie
www.detailchemie.nl
-

TUNESISCHE CLIËNT KIEST OPNIEUW
VOOR CHRIST KWALITEIT
Aan Christ Holland B.V., onderdeel van
Christ Ultrapure Water AG, is een contract
toegekend voor de turn-key uitbreiding van
een ontzoutingsinstallatie voor brak water
in Gabes, Tunesië, de grootste installatie
voor de productie van drinkwater in dat
land.
So.N.E.D.E.
(Société
Nationale
D’
Exploitation et de Distribution des Eaux),
het Tunesische drinkwaterbedrijf had
hiervoor in augustus 2004 een internationale tender uitgeschreven.
De uitbreiding voorziet in een vierde lijn bij
de bestaande installatie, die in 1995 door
Christ Holland B.V. is opgeleverd. Deze
lijn zal een productie hebben van
maximaal 8.500 m3 per dag. De totale
capaciteit van de installatie komt daar-mee
op 33.500 m3 drinkwater per dag.
De uitbreiding bestaat uit een pompinstallatie voor gefilterd ruw water, een
speciale CHRIST precoat® filtratieeenheid
met
veiligheidspatroon,een
doseersysteem voor zuur en anti-scalant,
en een omgekeerde osmose met een
interstage boosterpump. Daarnaast zal
ook het bestaande besturings- en
controlesysteem worden uitgebreid.
De huidige CHRIST-installatie heeft sinds
de inbedrijfname in 1995 zonder enige
onderbreking drinkwater van uitstekende
kwaliteit geproduceerd, zonder dat de
omgekeerde osmose membranen ook
maar ooit moesten worden vervangen.
Sinds 1997 behoefden deze membranen
zelfs nooit meer te worden gereinigd!
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De zeer positieve ervaringen van
So.N.E.D.E. met de CHRIST-installatie
heeft Christ Holland zeker geholpen bij het
verkrijgen van dit belangrijke project
waarbij van geduchte internationale
concurrentie sprake was.
Meer informatie: Peter Dencher, Christ
Holland B.V., tel.: 071 – 581 46 40,
e-mail: peter.dencher@christ.nl, website:
www.christ.nl
(Bron: Persbericht van Christ Holland B.V.
d.d. 12-01-2005)
BERSON UV GAAT GIARDIA-PROBLEEM IN NOORWEGEN BESTRIJDEN
Berson UV-techniek is gekozen om de
UV-installaties te leveren voor één van de
grootste drinkwaterproductie-bedrijven in
Noorwegen. Eind 2004 vond er in de
plaats Bergen een uitbraak van giardiasis
plaats. Dit is een ziekte die wordt
veroorzaakt door een in water levend
micro-organisme met de naam Giardia
lamblia. Nadat de parasiet in het lichaam
is gekomen, blijft het in de darmen
aanwezig, met als gevolg diarree. Buiten
het lichaam kan Giardia zeer lang
overleven. Deze plotselinge uitbraak
maakte meer dan 1.000 inwoners van de
stad Bergen ziek. De oorzaak van het
probleem is de besmetting van het
oppervlaktewater,
waaruit
drinkwater
wordt bereid, door effluent van een kleine
afvalwater-zuivering.
Het drinkwater werd voorheen alleen
behandeld door middel van chloor, maar
dit bleek niet afdoende te zijn om het
micro-organisme met de naam Giardia te
doden. Van micro-organismen als Giardia,
maar ook Cryptosporidium is bekend dat
zij zeer resistent zijn tegen chloor, wat in
de praktijk, maar ook eerder in andere
gevallen is gebleken.
Berson UV levert vier grote bersonInLine+
installaties voor een totale capaciteit van
meer dan 3.000 m³/h drinkwater. De UVinstallaties die Berson UV levert, zijn
ontworpen en gebouwd volgens de
nieuwste DVGW-norm W294 1/2/3. De
Duitse vereniging voor Gas en Water
(DVGW) is een instituut dat de prestatie
van
UV-installaties
beoordeelt
en
certificeert. In Noorwegen moeten alle UVinstallaties voor drinkwaterbereiding zijn
voorzien van een DVGW W294-certificaat.
Volgens Ben F. Kalisvaart, Berson UV’s
Europese verkoopleider: “Berson UV is als
leverancier geselecteerd omdat de nieuwe

serie bersonInLine+ installaties voor
drinkwater zeer compact zijn, gebouwd
worden volgens de nieuwste DVGW-norm
en de laagste operationele kosten met
zich meebrengen. Daarnaast is de
ervaring, expertise en technolo-gische
ondersteuning van Berson UV zeer goed
gevallen bij de opdrachtgever.
Giardia lamblia, de soort uit de groep van
Giardia veroorzaakt ziekten bij mensen.
Giardia is een parasiet en wordt van
nature aangetroffen in afvalwater en
(besmet) oppervlaktewater. Giardia is zeer
resistent tegen chloor, maar is met de
door Berson UV gebruikte middendruk
UV-lampen zeer eenvoudig te bestrijden.
Meer informatie: Berson UV-techniek
(Nuenen), tel.: 040 – 290 77 77, e-mail:
info@bersonuv.com,
website:
www.bersonuv.com
(Bron: Persinformatie Berson, Ber01-05,
februari 2005)
KOOLDIOXIDEDOSERING
IN
SPANNENBURG
Pompstation Spannenburg had na de invoering van diepere ontharding tot 1,2
mmol/l te kampen met verkorte loop-tijden
van de nafilters en kalkafzetting in leidingen, op meetapparatuur en klep-pen. Ook
de consument ondervond meer hinder van
kalkafzetting dan voorheen. De oorzaak
hiervan bleek relatief hoge pH-waarde van
het ontharde water. Om de problemen te
verhelpen, is kool-dioxidedosering geïntroduceerd. Na ongeveer 1,5 jaar bedrijfservaring blijkt dit een enorme kostenbesparing op te le-veren: de looptijden van de
nafilters zijn verdubbeld van de oorspronkelijke 45 uur naar 90 uur. Daarnaast blijven kleppen, leidingen en meetapparatuur
vrij van kalkafzetting. Ook de consument
kan het verschil merken door de veel lagere kalkafzetting op de huishoudelijke apparatuur.
Meer informatie: Messer B.V., Arie Visser,
tel.: 0168 – 38 43 00, e-mail:
arie.visser@messerbenelux.com, website:
www.messergroup.com
GRUNDFOS – ALLDOS
To further strengthen the position in the
market for dosing pumps, the Danish
pump Group Grundfos has purchased the
well established and recognized German
dosing pump group Alldos as of 1 January
2005.
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More information: the press release can
be found on www.alldos.com as well as on
www.grundfos.com
WERKGROEPEN
Overzicht deelnemers werkgroepen
Het meest recente overzicht, waarop staat
aangegeven welke bedrijven deelnamen
aan welke werkgroepen, gaat bij deze
Nieuwsbrief (zie bijlage).
Werkgroep Milieu
De Werkgroep Milieu heeft in de afgelopen
periode niet vergaderd.
Op dit moment wordt geprobeerd de
werkgroep weer op volle sterkte te krijgen.
Planning
is
een
volgende
werkgroepvergadering in april in te
organiseren.
Belangstelling voor de Werkgroep Milieu?
Neem contact op met het Aqua
Nederland-secretariaat, tel.: 079 – 353 12
03.
Saskia Baars
Voorzitter Werkgroep Milieu a.i.
Werkgroep Zwembadwater
Met veel enthousiasme is de Werkgroep
Zwembadwater aan 2005 begonnen. De
eerste vergadering op 24 februari 2005
betrof een brainstormsessie. Op die dag
was de werkgroep te gast bij ProMinent in
Vleuten.
In de eerste plaats is tijdens deze vergadering gesproken over het Modelplan
Legionellapreventie in zwembadwater.
Van alle discussies met betrekking tot dit
onderwerp zal een samenvatting c.q.
persbericht worden geschreven om op de
Aqua Nederland-website te plaatsen.
Overigens wil de werkgroep meer aandacht geven aan deze website. De bedoeling is dat indien werkgroepleden
vanuit hun bedrijf interessant en
zwembadgerelateerd nieuws hebben te
melden, dit kort wordt samengevat en op
de website wordt geplaatst. Op deze wijze
hoopt de werkgroep dat een soort van
discussieplatform ontstaat.

Uitgebreid worden voor 2005 plannen
gemaakt. Aan de volgende onderwerpen
zal aandacht worden gegeven.
• NEN, het Nederlands Normalisatie
instituut werkt aan de oprichting van de
Werkgroep Zwembaden. De ontwikkelingen hieromtrent zullen worden
gevolgd en zonodig zal onze
werkgroep participeren.
• Kalkagressief water: het bufferend
vermogen van water is afhankelijk van
de waterhardheid. Graag willen we
nagaan of dit gepaard gaat met
huidklachten.
• Wijzigingen Waterleidingbesluit: nagegaan zal worden welke invloed dit
heeft voor zwambaden.
• Tenslotte
zal
aandacht
worden
gegeven aan alternatieve waterbehandelingstechnieken. Zoveel mogelijk zullen gastsprekers worden uitgenodigd een presentatie te verzorgen.
De volgende vergadering van de
Werkgroep Zwembadwater is donderdag
28 april 2005. We zij dan te gast bij de
firma
Hellebrekers
Technieken
in
Nunspeet. Als gastspreker zal die dag
iemand
worden
uitgenodigd
van
ClearWaterRevival. Deze firma wil een
desinfectiemiddel op de markt brengen op
basis van peroxide.
Aart Ek
Voorzitter Werkgroep Zwembadwater
Werkgroep PR
In de verslagperiode heeft de Werkgroep
PR 1 keer vergaderd, te weten op 20
januari jl. met de werkgroepvoorzitters. In
deze vergadering ging het hoofdzakelijk
om de website en de profilering van Aqua
Nederland.
Trudi van Spankeren
Secretaris Werkgroep PR
Werkgroep Legionella
In de achterliggende periode heeft de
Werkgroep Legionella niet vergaderd.
Tammo Bieze
Voorzitter Werkgroep Legionella
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Werkgroep Hergebruik Water
Op 22 februari 2005 was de eerste
vergadering van dit jaar gepland, echter
door een te lage bezetting is besloten de
vergadering naar april te verschuiven.
Op 19 april a.s. zal de werkgroep,
vertegenwoordigd door George Savenije
(Wedeco B.V. Water Technology), op het
NCC/Aqua Nederland Watersymposium
een
voordracht
geven,
getiteld
“Waterhergebruik in de industrie”.
Carel Aeijelts Averink
Werkgroep Hergebruik Water
Werkgroep Normen
In de afgelopen periode heeft de
Werkgroep Normen vergaderd op vrijdag
25
februari
2005
bij
Lubron
Waterbehandeling B.V. te Oosterhout.
Tijdens de tweede werkgroep-vergadering
gaf mevrouw Jeanette Hoffman van NEN
een duidelijke toelichting op normen en
hoe deze tot stand komen. Een
interessante mogelijkheid voor Aqua
Nederland om inzicht te krijgen in normen
werd
toegelicht,
een
z.g
“Syndicatiepagina”. Deze mogelijkheid zal
tijdens de volgende werkgroepvergadering
bij NEN, verder worden toegelicht.
De volgende werkgroepvergadering vindt
plaats op vrijdag 13 mei 2005, bij NEN te
Delft.
Peter Dencher
Bestuurslid
CEN TC-164/CKW
In 2004 zijn twee gecombineerde
vergaderingen van deze commissie
gehouden. Een van deze vergaderingen is
door Aqua Nederland bijgewoond. Er zijn
geen bijzonderheden te melden over deze
vergaderingen.
Peter Dencher
Bestuurslid
AQUA NEDERLAND VERGADERDATA/
BIJEENKOMSTEN
 Bestuur
31 maart 2005
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FME-CWM te Zoetermeer
 NCC-discussiebijeenkomst
31 maart 2005
Dow Benelux te Terneuzen
 Werkgroep Milieu
april 2005
 Werkgroep Hergebruik Water
april 2005
 Watersymposium
NCC/Aqua
Nederland
19 april 2005
Chassé Theater te Breda
 ‘Aqua Nederland in bedrijf’ bijeenkomst
22 april 2005
MBR Varsseveld
 Werkgroep Zwembadwater
28 april 2005
Hellebrekers Technieken te Nunspeet
 Werkgroep Normen
13 mei 2005
NEN te Delft
 Bestuur
26 mei 2005
Rest.Brabantse
Biesbosch
(Werkendam)
 Algemene ledenvergadering
26 mei 2005
Rest.Brabantse
Biesbosch
(Werkendam)
 Aqua Nederland Lustrumfeest
26 mei 2005
Brabantse Biesbosch
 Bestuur
13 september 2005
 'Aqua Nederland in bedrijf' bijeenkomst
13
september
2005
(onder
voorbehoud)
Intergen
 Bestuur
10 november 2005
 'Aqua Nederland in bedrijf' bijeenkomst
november 2005
Corus
 Water Quality Europe 2005
15 november 2005

2. ALGEMEEN
2 A WATER

INFOBLAD
HOOFDSTUK
IIIC
(LEGIONELLA)
WATERLEIDINGBESLUIT
Eind december 2004 is van het Ministerie
van VROM het besluit tot wijziging van
het Waterleidingbesluit met betrekking tot
Legionellapreventie
in
leidingwater
(Staatblad 2004, nr. 567) ontvangen.
Op 28 december 2004 is het aangepaste
Waterleidingbesluit in werking getreden
(Staatsblad 2004, nr. 736).
Over het nieuwe onderdeel Legionellapreventie in het Waterleidingbesluit is nu
ook een Informatieblad uitgebracht. Dit
Informatieblad geeft in algemene bewoordingen de strekking van het
wijzigingsbesluit weer.
Meer informatie: het Informatieblad kunt u
verkrijgen:
- via het Aqua Nederland-secretariaat
als pfd-file;
- bestellen bij het Ministerie van VROM,
tel.: 0800 – 8051;
- downloaden
via
de
website:
http://www.vrom.nl/pagina.html?
id=7754

2 B DIVERSEN

3. SUBSIDIES

OPNIEUW 400 INNOVATIEVOUCHERS
VOOR MKB (VANAF 15 MAART 2005)
Minister Brinkhorst van Economische
Zaken gaat op 3 maart a.s. in de
Staatscourant
de
subsidieregeling
innovatievouchers 2005 bekend maken.
Hiermee krijgt de pilot innovatievouchers
die in september 2004 startte met 100
vouchers een vervolg.
MKB-ondernemers kunnen vanaf dinsdag
15 maart a.s. bij SenterNovem een
aanvraag
indienen
voor
een
innovatievoucher. Er zijn 400 vouchers
beschikbaar. Van deze 400 vouchers zijn
300 vouchers beschikbaar voor individuele
aanvragen van MKB'ers. 100 vouchers
worden gereserveerd voor MKB'ers die
gezamenlijk een aanvraag indienen.
Met de innovatievoucher kunnen MKB'ers
voor € 7.500 aan kennis inkopen bij een
publieke kennisinstelling. Ook is er de

mogelijkheid voor de MKB'er met de
voucher relevante kennisvragen neer te
leggen bij grote bedrijven met jaarlijkse
R&D-uitgaven van meer dan € 60 miljoen.
Hiermee wordt ervaring opgedaan over de
wijze waarop private kennisaanbieders bij
het vouchersysteem kunnen worden
betrokken.
Meer informatie: een aanvraagformulier
voor het aanvragen van een voucher is
verkrijgbaar bij SenterNovem vanaf 3
maart
2005,
website:
www.senternovem.nl/innovatievoucher.
Wilt u begeleiding bij het gebruikmaken
van de innovatievoucher, alleen of samen
met andere ondernemers, neem dan contact op met de Vereniging FME-CWM, dhr.
ir. M.G. de Graaf, tel.: 079 - 353 13 75, email: mgr@fme.nl
NIEUWE MILIEULIJST 2005 VAMIL EN
MIA
Per 1 januari zijn de vrijwillige af-schrijving
milieu-investeringen (VAMIL) en de milieuinvesteringsaftrek (MIA) weer aangepast.
Het budget voor VAMIL is gelijk gebleven
(€ 28 mln.). Dat van MIA is verhoogd met €
23 miljoen tot
€ 73 miljoen, onder andere vanwege een
terugsluizing van de verhoging van de
energiebelasting.
De VAMIL en MIA zijn twee afzonderlijke
milieulijsten met een grote overlap. Het
financiële voordeel dat de VAMIL-regeling
biedt, is zodanig klein dat een extra
stimulans in de vorm van de MIA
noodzakelijk
is.
VAMIL
bevat
bedrijfsmiddelen die nog niet gangbaar
zijn.
Zijn ze wel al gangbaar, maar is marktverbreding nog wenselijk, dan komen ze
alleen voor op de MIA. Vrijwel elk bedrijfsmiddel van VAMIL komt echter ook
voor MIA in aanmerking. De lijsten zijn
ingedeeld in 9 hoofdstukken zoals externe
veiligheid,
klimaatverandering,
grondstoffenbesparing e.d. Op de website
van
het
Ministerie
van
VROM:
www.vrom.nl/miavamil
worden
de
afzonderlijke lijsten gepubliceerd, maar
ook samengevoegd tot milieulijst 2005.
Men kan hierin op verschillende manieren
zoeken,
bijvoorbeeld
op
de
bedrijfstakindex chemie of op stof of op
hoofdstuk. In toenemende mate wordt op
de milieulijsten de te leveren prestatie als
richtinggevend beschouwd. Aanvankelijk
stonden de precieze investeringsmiddelen
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beschreven.
Het
aantal
nieuw
toegevoegde bedrijfsmiddelen komt vrijwel
overeen met het aantal afgevoerde,
waardoor
het
aantal
aangewezen
bedrijfsmiddelen
ongeveer
gelijk
is
gebleven.
Investeringen in bedrijfsmiddelen die op
de VAMIL staan, zijn fiscaal aantrekkelijk,
omdat men zelf het tempo kan bepalen
waarin
men
de
investeringskosten
afschrijft. Door sneller af te schrijven, kan
men een rente- en liquiditeitsvoordeel
behalen. Voor bedrijfsmiddelen die op de
MIA staan, mag een percentage van het
investeringsbedrag extra ten laste worden
gebracht van de winst in het kalenderjaar
waarin het middel is aangeschaft. Dit
percentage is 30% of 15%, afhankelijk van
de categorie waarin wordt ingedeeld. Deze
indeling is gebaseerd op de beleidsmatige
wenselijkheid
van
een
snelle
marktintroductie en de meerkosten ten
opzichte van een andere middel.
Om gebruik te maken van de aftrek moet
men de investering binnen drie maanden
na aankoop melden via een formulier. U
kunt echter al afschrijven vanaf aankoop.
Het budget dat dit jaar beschikbaar is,
mag niet worden overschreden. Dreigt dit
te gebeuren, dan wordt de regeling
voortijdig beperkt of buiten werking
gesteld.
Meer informatie: voorstellen die men heeft
om op de milieulijst van 2006 op te
nemen, kunt u opgeven via een formulier
dat bij het Ministerie van VROM
verkrijgbaar is, tel.: 070 - 339 40 70). De
regelingen zijn gepubliceerd in de
Staatscourant nrs. 251 en 252 van 28 en
29 december 2004.

4. BIJEENKOMSTEN/
PUBLICATIES

25 APRIL 2005
MBR-SYMPOSIUM: VARSSEVELD IN
INTERNATIONAL PERSPECTIVE
Locatie: WWTP Varsseveld, Vlakkeeweg
9, 7051 GH Varsseveld
Kosten: NVA-leden € 250,--; derden
€ 350,-Meer informatie: aanmelden kan via de
NVA-website: www.nva.net

12 MEI 2005
STUDIEDAG
MEMBRAANBIOREACTOREN
Locatie: Internationaal Congrescentrum
WICC te Wageningen
Kosten: € 495,-- p.p. excl. BTW
Meer
informatie:
Technotrans
(Vlaardingen), tel.: 010 – 234 10 82, email:
info@technotrans.nl,
website:
www.technotrans.nl
VISIE OP WATER, EEN VERKENNING
Eind vorig jaar heeft het Netherlands
Water Partnership (NWP) haar 1e lustrum
gevierd. Naast de algemene ledenvergadering stond er een Workshop
Toekomstvisie Water op het programma.
In
zeven
workshops
is
door
toonaangevende professionals uit de
watersector gediscussieerd over de
invulling van de rol van het bedrijfsleven,
overheid, onderzoeks- en opleidingsinstellingen
en
maatschappelijke
organisaties bij het exporteren van de
Nederlandse producten en diensten.
Tijdens de bijeenkomst bleek breed
draagvlak te bestaan voor de ontwikkeling
van de Toekomstvisie. De bevindingen
van
de
workshops,
alsmede
de
presentaties van de inleiders, de heren
J.J. van der Sommen (NWP) en A.J.
Berkhout (TU Delft) zijn beschikbaar op
www.toekomstvisiewater.nl.
Ter gelegenheid van het lustrum en als
eerste verkenning op de Toekomstvisie
Water is door NWP het boekje ‘Visie op
Water, een verkenning’ samengesteld.
Meer informatie: enkele exemplaren zijn
op te vragen bij het Aqua Nederlandsecretariaat (tel.: 079 – 353 12 03) of
rechtstreeks bij het NWP-secretariaat, tel.:
015 – 215 17 28, e-mail: info@nwp.nl,
website: www.nwp.nl
BROCHURE ‘FEITEN OVER DE NEDERLANDSE CHEMISCHE INDUSTRIE IN DE
PERIODE 1994 – 2004’
Deze brochure van de VNCI, verschenen
in januari jl., geeft een beknopte beschrijving van de chemische industrie als motor
van de Nederlandse economie en als spil
in de kenniseconomie. Ook informatie over
de werkgelegenheid en milieu en veiligheid zijn weergegeven. Twee keer per jaar
zal deze brochure worden geactualiseerd
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met de meest recente cijfers en de laatste ontwikkelingen.
Meer informatie: de brochure is te downloaden via de VNCI-website: www.vnci.nl of
aan te vragen per e-mail: bestellingen@vnci.nl; vragen over de inhoud kunt u stellen aan dhr. Rein Coster, tel.: 070 – 337
87 18 of per e-mail: coster@vnci.nl

5. BEURZEN

Binnenland
26 – 28 APRIL 2005
INDUSTRIAL MAINTENANCE 2005
Hoogwaardige vakbeurs voor industrieel
onderhoud en renovatie
Locatie: Ahoy’ Rotterdam
Meer informatie: projectteam IM, tel.: 010
– 293 32 53, e-mail: im@ahoy.nl, website:
www.industrialmaintenance.nl
26 - 29 SEPTEMBER 2006
AQUATECH 2006
Internationale vakbeurs voor drinkwater-,
proceswater- en afvalwatertechnologie
Locatie: Amsterdam RAI
Meer informatie: Niels Klarenbeek, e-mail:
aquatech@rai.nl,
website:
www.aquatechtrade.com/amsterdam/
Buitenland
EXHIBITIONS CALENDAR 2004-2005
International trade exhibitions in emerging
and vast markets of Australia, East &
North Africa, India & The Middle East
Meer informatie, zie: Exhibition Calendar
29 – 31 MAART 2005
PSV 2005
The 3rd international exhibition on Pumps
& Systems, Valves & Piping, Control &
Instrumentation, Compressors & Systems,
Watertech
and
Envirotec,
Drive
Technology and Fluid Power Systems.
Asia’s largest international exhibition on
rotating equipment; fluid, air & gas
handling systems; water & environmental
management technology; control systems

10
& instrumentation, fluid power and power
transmission technology.
Locatie: HIECC, Ho Chi Minh City,
Vietnam
Meer informatie: HQ Link Pte Ltd., Ms
Monica Lim, tel.: +65 6534 3588, e-mail:
monicalim@hqlink.com,
website:
www.psv2005.com
29 MAART – 2 APRIL 2005
WQA AQUATECH USA
International Exhibition and Conference on
Water Technology
Locatie: Las Vegas Convention Center,
Las Vegas, Nevada USA
Meer informatie: Niels Klarenbeek, RAI
Amsterdam, tel.: 020 – 549 22 99, e-mail:
n.klarenbeek@rai.nl,
website:
www.aquatechtrade.com/usa
25 – 29 APRIL 2005
IFAT MÜNCHEN
Voor de 14e keer wordt ‘s werelds grootste
internationale vakbeurs op het gebied van
afvalwater, watermanagement, afval en
recycling georganiseerd
Locatie: Messegelände München
Meer informatie: Van Ekeris Expo Service
b.v., tel.: 023 – 525 85 00, e-mail:
jaco@vanekeris.nl; website: www.ifat.de
28 - 30 JUNI 2005
WATER & WASTEWATER EUROPE
Water and Wastewater Europe is the
exhibition and conference dedicated to
European water issues that takes place in
conjunction with Power-Gen Europe
Locatie: Fiera Milano, Italië
Meer informatie: Pennwell Corporation,
Global Water Group, Vasyl Zhygalo, tel.:
+44–1992-656654,
e-mail:
vasylz@pennwell.com,
website:
www.wweurope.com
13 – 16 JULI 2005
PSC 2005
6th International Exhibition on Rotating
Equipment, Fluid, Gas & Air Handling
Systems, Drive Technology, Fluid Power
and Control Systems & Instrumentation
Locatie: Shanghai New International Expo
Centre, China
Meer informatie: HQ Link Pte Ltd., Ms Lau
Ping Ping, tel.: +65 6534 3588, e-mail:

pingping@hqlink.com,
www.psc2005.com

website:

6 – 8 OKTOBER 2005
AQUATECH ASIA
The Southeast Asia trade event for water
technology and wastewater treatment
Locatie: BITEC, Bangkok, Thailand
Meer informatie: Ms Ladda Chaiprasert,
tel.:
+662
9600141,
e-mail:
ladda@bangkokrai.com,
website:
www.aquatechtrade.com/asia
27 - 29 OKTOBER 2005
CHINA INTERNATIONAL WATER EXPO
Locatie:
Shenzhen
International
Convention
&
Exhibition
Center,
Shenzhen, P.R. China
Meer informatie: www.coastal.com.hk
14 – 16 NOVEMBER 2005
WATER MIDDLE EAST
3rd International Exhibition and Conference
for Water Technology
Locatie: Bahrain International Exhibition
Centre, Manama, Kingdom of Bahrain
Meer informatie: Nürnberg Globals Fairs
GmbH,
Frank
Venjakob,
tel.:
+49-911-8606-8697,
e-mail:
frank.venjakob@nuernbergglobalfairs.com,
website: www.nuernbergglobalfairs.com
en www.water-middle-east.com
28 NOVEMBER – 3 DECEMBER 2005
WATER SUSTAINABILITY-RENEWABLE
ENERGY
The 7th International congress and exhibition will be the place for the water and energy industry and all related fields of activity
Locatie: Hart van Holland te Nijkerk
Meer informatie: InterExpo NV (Curaçao),
Peter Oerlemans, tel.: +5999-8680196, email: peter@interexpo.biz
30 MEI - 2 JUNI 2006
ECWATECH 2006
International Trade Fair and Congress
Water: Ecology and Technology
Locatie: Crocus Expo, Moskou
Meer informatie: www.ecwatech.com

6. BESCHIKBAAR OP
HET SECRETARIAAT
JAARPLAN 2005 CBS
In januari is het Jaarplan 2005 van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
verschenen. Het is een verder uitwerking
van het Meerjarenprogramma 2004 –
2008
en
schetst
de
inhoudelijke
hoofdlijnen van het CBS-programma voor
2005.
CTB NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief nummer 45 van februari 2005
van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) is op het secretariaat ontvangen.
VNCI
De onderstaande stukken zijn de
afgelopen maanden van de VNCI
ontvangen:
- Veiligheid en Milieu: Water. Aanpassing vergunning koelwater voor zomer
2005; vaststelling nota beoordelingssystematiek warmtelozingen uitgesteld; Kenmerk: BB-05-0137 d.d.
04-01-2005;
- Subsidies. Vanaf 1 januari 2005 geldt
een nieuwe energielijst met investeringen die voor extra aftrek in
aanmerking
komen.
Kenmerk:
BB-05-0139 d.d. 05-01-2005;
- Wet Milieubeheer: VROM treft voorbereidingen voor de invoering van één
VROM-vergunning en vraagt om
ideeën en/of medewerking aan pilots
e.d. Kenmerk: BB-05-0140 d.d.
05-01-2005;
- Afvalstoffen: per 1 januari 2005 is het
meldsysteem
voor
afvalstoffen
veranderd. Samenvatting van voor de
ontdoener relevante wijzigingen. Kenmerk: BB-05-0142 d.d. 12-01-2005;
- Wet Milieubeheer: per 1 januari 2005
is het systeem voor emissiehandel
voor CO² in werking getreden en is dat
wetgevende traject afgerond. Ook zijn
per 1 januari 2005 beleidsregels voor
de NEA gepubliceerd, die de VNCI
(samen met VNO-NCW) nogal dubieus
vindt. Kenmerk: BB-05-0143 d.d.
12-01-2005;

-

-
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-

11
Subsidies: tenders voor (internationale) samenwerkingsprojecten. Kenmerk: BB-05-0145 d.d. 25-01-2005;
Subsidies: Wet Bevordering Speur- en
Ontwikkelingswerk WBSO. Kenmerk:
BB-05-0146 d.d. 26-01-2005;
Veiligheid en Milieu: procesveiligheid.
In opdracht van het Ministerie van
Sociale Zaken voert Haskoning een
inventarisatie uit van mogelijke problemen, die samenhangen met de implementatie van de ATEX-richtlijn.
Kenmerk:
BB-05-0147
d.d.
03-02-2005;
Handelscontroles: nieuwe wetgeving in
de VS over chemische preparatie en
mengsels. Kenmerk: BB-05-0148 d.d.
09-02-2005;
Wet Milieubeheer. (Milieu-)informatie
zal gemakkelijker openbaar worden.
Sinds 14 februari gelden er nieuwe
regels. Kenmerk: BB-05-0149 d.d.
23-02-2005;
Handels- en industriepolitiek: afschaffen van invoerheffingen op farmaceutische (tussen-)producten. Screenen
van lijsten van farmaceutische producten die in aanmerking komen voor
een nultarief. Kenmerk: BB-05-0153
d.d. 02-03-2005;
Subsidies: indienen subsidieaanvragen
(met name voor het MKB) voor ontwikkeling en toepassing van innovatieve processen en producten tot en
met 4 oktober 2005. Kenmerk:
BB-05-0155 d.d. 10-03-2005;
Onderwijs: toelichting vermindering af
te dragen loonbelasting en premie
volksverzekeringen voor werknemers
die beroepsopleidingen volgen of promoveren. Kenmerk: BB-05-0156 d.d.
15-03-2005.

Meer informatie: van alle bovenvermelde
stukken is een (digitale) kopie verkrijgbaar
op het Aqua Nederland-secretariaat, tel.:
079 – 353 12 03, e-mail: cbo@fme.nl of
aquaned@fme.nl
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