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1. AQUA NEDERLAND
Bestuursvergadering
Het bestuur van Aqua Nederland heeft
vergaderd op 28 mei 2008 bij Priva B.V. in
De Lier voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van Aqua Nederland.
De volgende bestuursvergadering vindt
plaats voorafgaand aan de “In Bedrijf” bijeenkomst van Aqua Nederland op 9 september 2008.
Bestuurssamenstelling
Henk van Dongen (Nalco Netherlands
BV), de voormalige vice-voorzitter, is Bert
Welkers (IMT BV) opgevolgd als voorzitter. Na 6 jaar voorzitterschap gaat Bert
een andere rol binnen het bestuur van
Aqua Nederland vervullen.
Penningmeester Joost Timmerman (Christ
Holland BV) en de bestuursleden Walter
Koch (ProMinent Verder BV) en Andries
van der Vegt (GE Water) blijven binnen
het bestuur actief. George Onderdelinden
treedt af. Bert van der Brink (Holland Novochem BV), Willem Buijs (Rossmark Waterbehandeling BV) en Paul Roeleveld
(Grontmij BV) zijn nieuw in het bestuur
toegetreden.
Met deze wisselingen is het bestuur van
weer op volle sterkte en is de continuïteit
gewaarborgd.
Aan alles komt een eind - Trudi van
Spankeren verlaat FME!
Velen van u zijn er al van op de hoogte dat
ik na ampele overwegingen en met gemengde gevoelens heb besloten na ruim
16 jaar bij FME-CWM weg te gaan en voor
mijzelf te beginnen op het gebied van het
ontwikkelen en uitvoeren van exportprojecten. 30 Juni is mijn laatste werkdag,
maar ik wil Aqua Nederland niet verlaten
zonder u dank te zeggen voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld en de uiterst
prettige samenwerking. Met veruit de
meesten van u heb ik immers intensief samengewerkt. Ik heb dit als zeer plezierig
ervaren. Ik ben blij dat deze uitmuntende
samenwerking heeft geresulteerd in een
grote ledengroei en daarmee een bran-

chevereniging die staat als een huis. Aqua
Nederland is daarmee een stukje “van mij”
geworden. Ik wens u allen in zakelijk en
privé opzicht alle succes en wellicht tot
ziens, want ik blijf in de branche …… U
kunt mij bereiken op trudivanspankeren@globalmatching.nl, mijn mobiele nummer is 06 57577008.
Even voorstellen Gertjan Eg
Met veel enthousiasme en vol energie
ben ik op 2 juni begonnen bij FME. Ik
volg Trudi op als secretaris van Aqua
Nederland.
De afgelopen vier
jaar werkte ik als beleidsadviseur
aan
bedrijfsvoeringvraagstukken op het gebied van (integrale)
kwaliteit-, Arbo-, milieu- en organisatieontwikkelingsvraagstukken bij Waterschap Aa
en Maas in ’s-Hertogenbosch. Daarvoor
heb ik als freelance organisatieadviseur en
interim-manager gewerkt in een groot aantal verschillende bedrijven.
Ik voel mij als milieutechnoloog bij Aqua
Nederland als een vis in het water.
Als ik niet werk besteed ik graag tijd aan
mijn gezin. Ik ben getrouwd en heb twee
kinderen: een dochter van bijna 6 en een
zoon van 4.
In de resterende tijd hou ik mij als fanatiek
sportduiker bezig met onderwatersport.
Mijn verdere hobby’s zijn: Taiji quan, koken en het lezen van managementboeken.
Ik zal te komende maanden mijn best
doen om veel van de leden van Aqua Nederland te leren kennen en waar mogelijk
een bezoek te brengen. Ik nodig iedereen
uit om nader kennis met mij te maken. Ik
heb een brede belangstelling en ben
graag bereid om over een groot aantal onderwerpen van gedachte te wisselen en
mijn ervaringen en kennis te delen. Daarnaast sta ik natuurlijk open voor jullie feedback en suggesties ten aanzien van de
toekomst van de Aqua Nederland.
Graag tot binnen kort.

Gertjan Eg
Nieuwe leden
De volgende bedrijven zijn onlangs lid geworden van Aqua Nederland:
•
•

Hydro VRTX B.V., Almere
Van den Heuvel Watertechnologie
B.V., Scherpenzeel

Het totale ledental komt hiermee op 66.
Aqua Nederland Jaarverslag 2007
Het Aqua Nederland Jaarverslag 2007 is
terug te vinden op de Aqua Nederlandwebsite. Meer informatie:
http://www.aquanederland.nl/aquaned/do/
download/_/true/202415
Aqua Nederland Vakbeurs 2008 zeer
succesvol!
Alweer enkele weken geleden vond op 18,
19 & 20 maart 2008 de Aqua Nederland
Vakbeurs voor de tweede keer plaats in
Evenementenhal Gorinchem. Exposant en
bezoeker hebben drie dagen lang genoten
van al het moois wat de Aqua Nederland
Vakbeurs te bieden had.
Aqua Nederland Vakbeurs is de enige nationale vakbeurs op het gebied van watertechnologie, watermanagement en waterbehandeling. Onder de exposanten en bezoekers is de Aqua Nederland Vakbeurs
dan ook geliefd.
Dit jaar namen 155 exposanten deel aan
de vakbeurs en heeft Evenementenhal
Gorinchem 4.242 bezoekers mogen verwelkomen. Ten opzichte van de vorige
editie in maart 2007 heeft de vakbeurs zowel qua bezoekers als exposanten een fikse groei doorgemaakt.
De bezoekers die de vakbeurs hebben bezocht waren voornamelijk overheden en
waterschappen. Een doelgroep die ervoor
zorgt dat de vakbeurs vooral overdag druk
bezocht is. Uit een enquête die onder de
exposanten is afgenomen, blijkt dat de
voorkeur uitgaat naar vroegere openingstijden van de Aqua Nederland Vakbeurs
2009. Komende editie in maart 2009 zullen de openingstijden zijn van 12.00 uur
tot 20.00 uur. De gedachten achter het
concept blijft hetzelfde; de bezoekers kun-
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nen na de drukke ochtendspit de vakbeurs
komen bezoeken en na de avondspit met
een volle maag weer vertrekken.
Volgend jaar vindt de vakbeurs weer in de
derde week van maart plaats, op
17, 18 & 19 maart.
Aqua Nederland vergaderdata/
bijeenkomsten
• Werkgroep Zwembadwater
3 september 2008
• Bestuursvergadering
9 september 2008
• AN “In Bedrijf” bijeenkomst
9 september 2008
• Werkgroep Legionella
25 september 2008
• Borrel met Aqua Europa
2 oktober 2008
• Werkgroep Milieu/Wet- & Regelgeving
21 oktober 2008
• Bestuursvergadering
13 november 2008
• AN “In Bedrijf” bijeenkomst bij Wetsus
13 november 2008
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• Werkgroep Legionella
17 december 2008
Aqua Europa
National task groups, SCC contacts
Some time ago, I circulated a list of Focus
Groups in British Water, asking for a similar list from your own association in order
to see whether there was scope for collaboration among the member associations of
AE. It was thought also that these may allow us collectively to avoid unnecessary
duplication, although that might just be
wishful thinking as specialist groups within
trade associations are aimed usually at
market objectives and so a general sharing would compromise your own market
objectives. Nevertheless, there may be
some room for a degree of co-operation.
I also circulated, at an earlier time, lists of
SCC contacts with the request that you
contact your own SCC representatives.
These lists, however, you may recall, were
extremely difficult to come by and the
Commission refused to release one. I followed a different tack and managed to secure these two lists, though from different
sources (CEN and the UK Department of
Trade & Industry). They were regarded as
sensitive documents so I haven’t been
back to have them updated! British Water
is in quite regular touch with the UK members of the SCC, and it would be important
from the point of view of AE to be sure that
we were all linked in to our own. I have
been asked to re-circulate this list and to
inquire when you last made contact with
your national member(s)?
Could you
please let me know?
Finally, I attach a British Water response
to a UK government consultation on domestic heating and hot water, which contains information I thought some of you

Overzicht deelnemers werkgroepen
Het meest recente overzicht, waarop staat
aangegeven welke bedrijven deelnemen
aan welke werkgroepen, gaat bij deze
Nieuwsbrief (zie bijlage).
Werkgroep Milieu/Wet- & Regelgeving
In de afgelopen periode heeft de Werkgroep Milieu op 20 mei vergaderd. Deze
keer was het hoofdonderwerp de biocidenwetgeving en knelpunten.

Biociden:
Op dinsdag 18 maart organiseerde het Ministerie Van VROM een stakeholdersmeeting i.v.m. de herziening van de Biocidenrichtlijn 98/8/EG. De Europese Commissie wil op zeer korte termijn (november
2008) komen met een conceptvoorstel
voor een Verordening Biociden. Aandachtspunten van de Commissie hierbij
zijn:
- Scope: Betere afbakening met andere
EU-regelgeving
 Goede afbakening ‘treated articles’;
 Gepleit wordt voor één Europese
toelating;
 Harmonisatie beoordelingsmethoden en rapportage.
- Verbetering mogelijkheden weder-zijdse erkenning
 Meer helderheid over kader-formuleringen;
 Wederzijdse erkenning is nog nooit
aan de orde geweest en toch verbeteren???
- Data Protectie: Afstemming met andere EU-regelgeving
 Vanaf datum indiening dossiers
i.p.v. datum plaatsing op Annex I;
 Data Sharing mits compensatie
voor de uitgevoerde proeven. Anders regelen dan bij REACH aangezien de markt veel kleiner is terwijl
de investeringen even groot zijn.
- Data requirements: Verbetering data
waiving systematiek
G:\Branches\
 Onduidelijk is wat de Commissie
Machinebouw en Procestechnologie\AQUA NL\Verenigingszaken\Nieuwsbrief\2008\nummer 2\Response from British
hier mee wil.
could be interested in.
 De Lidstaten hebben hier weinig ervaring mee.
David Neil-Gallacher, LVO
- Ontwikkeling geharmoniseerde tariefChief Executive British Water
stelsels
Acting Secretary-General Aqua Europa
 Voorkomen ‘shoppen’ in goedkope
landen.
 Nederland: kostendekkend, andere
Werkgroepen
Lidstaten: vaste prijs.
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-

Gebruik Biociden: Bekijken of duurzaam gebruik biociden in EU-regelgeving kan worden opgenomen.
 Momenteel staat ‘juist gebruik’ in de
richtlijn.

Duidelijk is dat de Nederlandse overheid
i.s.m. belanghebbende partijen een goed
en transparant beleid voor biociden wil uitwerken. In tegenstelling tot Nederland is
dit voor België nog ver weg.
REACH:
De preregistratiefase van stoffen REACH
is op 1 juni 2008 van start gegaan. In de
vorige nieuwsbrief is uitvoerig ingegaan op
REACH. Alle relevante informatie is te vinden op
http://echa.europa.eu/home_nl.asp
De eerstvolgende vergadering van de
Werkgroep Milieu/Wet- en regelgeving is
gepland op dinsdag 21 oktober a.s. Wederom in Mercure Hotel te Dordrecht.
Saskia Baars
Voorzitter Werkgroep
regelgeving

Milieu/Wet-

en

2. ALGEMEEN
Foutief gebruikte afkorting AquaNed in
plaats van Aqua Nederland
Tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs
2008 bleek één van de deelnemers abusievelijk gebruik te maken van de benaming AquaNed. Deze naam is geregistreerd door AquaNed Watertechniek te
Rucphen. Op verzoek van AquaNed berichten wij u namens haar als volgt:
“Onlangs is gebleken dat enkele leden van
de branchevereniging Aqua Nederland,
naar deze branchevereniging, dan wel
door deze vereniging georganiseerde
beurzen, verwijzen met de benaming
AquaNed.
Dit gebruik van het teken AquaNed (dan
wel Aquaned) is echter voorbehouden aan
de merkrechthebbende, te weten AquaNed Watertechniek B.V., voor haar producten en diensten.

Bij deze dan ook het verzoek aan u allen
om het teken AquaNed niet te gebruiken
met betrekking tot uw branchevereniging
Aqua Nederland.”
Wij verzoeken u dringend “Aqua Nederland” niet af te korten maar volledig te gebruiken.
Start preregistratieperiode REACH stuit
op technische problemen
Vlak voor de start van de preregistratieperiode van stoffen hebben de industrie en
het Europees Chemicaliënagentschap
ECHA tijdens een test nog een groot aantal tekortkomingen geconstateerd aan de
technische
mogelijkheden
hiervoor.
REACH-IT, de naam voor de ict-omgeving
van REACH waarin bedrijven hun stoffen
kunnen registreren, blijkt nog niet overweg
te kunnen met het geautomatiseerd versturen van informatie. Dit betekent dat
stoffen momenteel alleen handmatig en
één voor één ingevoerd kunnen worden.
Automatische registratie van stoffen via de
IUCLID5-plugin of een Excel-document
wordt pas later mogelijk.
De Cefic, de overkoepelende Europese
organisatie voor de chemische industrie, raadt aan om nog niet te starten
met de registratie van stoffen. Volgens
de organisatie kan er beter gewacht worden tot de ondersteuning in REACH-IT
voor de IUCLID5-plugin en Excel opgeleverd zijn. Op 6 en 13 juni organiseert Cefic
een webconferentie waarin dit onderwerp
verder wordt toegelicht.
Ondertussen heeft ECHA aangegeven
met man en macht aan het probleem te
helpen, zodat automatische registratie zo
spoedig mogelijk beschikbaar wordt. Een
streefdatum kon nog niet gegeven worden.
Op een speciale sectie van haar website
beschrijft het eveneens de procedures die
- totdat REACH-IT volledig beschikbaar is
- gevolgd moeten worden. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de
REACH-IT-nieuwsbrief van ECHA om automatisch op de hoogte te worden gebracht van vorderingen op dit terrein. Ook
kan er contact opgenomen worden met
VNCI-secretaris Stoffenbeleid Dirk van
Well.
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Innovatiekrediet van kracht geworden
Op 3 juli 2008 is het Innovatiekrediet van
kracht geworden. Dit is een risicodragend
krediet voor de financiering van ontwikkelingsprojecten. In het mkb schuilt veel innovatieve kracht: mkb’ers vormen de
groeibriljanten van de Nederlandse kenniseconomie. Maar wie wil innoveren moet
belangrijke obstakels overwinnen. Voor
mkb’ers zijn die vaak van financiële aard:
veel bedrijven hebben moeite om financiering te vinden voor innovatieve projecten,
waardoor veel goede ideeën op de plank
blijven liggen. Om daarin verandering aan
te brengen introduceert het ministerie van
Economische Zaken het Innovatiekrediet.
Een regeling die wordt uitgevoerd door
SenterNovem. Voor 2008 is een budget
van ruim 20 miljoen euro beschikbaar.
Voor de jaren daarna wordt een budget
oplopend naar 50 miljoen euro per jaar
voorzien.
Wat is Innovatiekrediet?
Het Innovatiekrediet is een krediet voor de
financiering van ontwikkelings-projecten
met veel commerciële potentie maar nog
grote technische risico’s. De projecten zijn
gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Het Innovatiekrediet vermindert het financiële risico
voor de ondernemer: mislukt het project,
dan hoeft het Innovatiekrediet niet te worden terugbetaald.
Beoordelingscriteria zijn onder meer de
kwaliteit en haalbaarheid van de plannen,
de kwaliteit van de onderneming en het
management en de financiële positie van
de onderneming. Er is een apart budget
beschikbaar voor projecten gericht op medische producten die klinisch getest moeten worden. De maximale projectduur is
vier jaar. Zowel starters als gevestigde
mkb-ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor het Innovatiekrediet. Het
krediet is rentedragend en moet worden
afgelost na succesvolle afronding van de
ontwikkeling.
Voor wie?
Zowel starters als gevestigde mkb’ers kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.
Als nieuwkomer krijgt u zo belangrijke financiële ondersteuning van uw project.
Als bestaand bedrijf wordt de drempel la-

ger om binnen uw R&D-budget middelen
vrij te maken voor een écht vernieuwend
project. Een project dat wellicht meer technisch risico in zich bergt, maar dat van
groot belang is voor de toekomst van uw
bedrijf.
Kredietomvang
Het Innovatiekrediet ondersteunt 35% van
de totale ontwikkelingskosten. In de overige 65% dient de mkb’er op een andere
manier te voorzien. Met het innovatiekrediet kunnen zowel relatief kleine als bijzonder grote projecten financiële ondersteuning krijgen. De minimale projectomvang
bedraagt 300.000 euro, het minimale krediet bedraagt daarmee 105.000 euro. Het
maximale krediet bedraagt 5 miljoen euro.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij
SenterNovem.
Meer informatie:
SenterNovem, afdeling Innovatiekrediet,
telefoon 070-3735420,
www.senternovem.nl/innovatiekrediet.
Vereniging FME-CWM, ing. Geert Huizinga, 079 - 353 13 87, ghu@fme.nl
EZ stelt geld beschikbaar voor 2000 extra innovatievouchers
Goed nieuws voor ondernemend Nederland. De minister van Economische Zaken
heeft een uitbreiding van het aantal innovatievouchers aangekondigd. Het kabinet
wil de samenwerking tussen ondernemers
en kennisinstellingen stimuleren door een
bredere inzet van de voucher.
Met de uitgifte van extra vouchers komt
het kabinet tegemoet aan de vraag vanuit
het bedrijfsleven om de verbreding van de
voucherregeling te ondersteunen met extra middelen. De komende 3 jaar wordt er
in totaal tien miljoen euro per jaar toegevoegd aan het budget.
Het kabinet stimuleert met name het gebruik van vouchers voor thema's als ICT,
duurzaamheid en sociale innovatie. Nieuw
is dat de voucher nu ook aangevraagd kan
worden door de hele landbouwsector. Ook
kan de voucher ingezet worden bij het
aanvragen en verkrijgen van een octrooi,
zodat meer MKB-bedrijven van de innovatievoucher gebruik kunnen maken.
Twee soorten vouchers
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Er zijn in 2008 twee soorten innova-tievouchers, te weten kleine en grote innovatievouchers.
De kleine voucher is maximaal 2500 euro
waard. Iedere MKB-ondernemer kan één
keer een kleine voucher krijgen voor een
kennisoverdachtproject. Hiermee wordt de
ondernemer gestimuleerd de eerste stappen naar een kennisinstelling te zetten.
Daarnaast kan een ondernemer eenmalig
een innovatie-voucher aanvragen voor de
kosten van het aanvragen van een octrooi.
Van deze kleine vouchers worden er 3000
uitgegeven.
De grote voucher is maximaal 7500 euro
waard. Voor deze vouchers geldt een verplichte eigen bijdrage van minimaal 1/3
deel van de totale projectkosten. De overheid draagt maximaal 5000 euro bij.
Ondernemers kunnen naast een kleine
voucher één keer per jaar een grote voucher krijgen. Hiermee kan de ondernemer
met een uitgebreider vraagstuk bij de kennisinstelling terecht, of kunnen de kosten
voor de aanvraag van een octrooi gesubsidieerd worden. Ook hiervan worden er
3000 uitgegeven. Grote vouchers voor
kennisoverdrachtprojecten kunnen gebundeld worden ingeleverd voor beantwoording van een gezamenlijke kennisvraag door een kennisinstelling. Er mogen
maximaal 10 grote vouchers voor één kennisoverdrachtproject gebundeld worden.
Kleine vouchers en grote vouchers voor
octrooiaanvragen kunnen met geen enkele
andere voucher worden gebundeld.
Meer informatie vindt u via SenterNovem,
www.senternovem.nl.
Vereniging FME-CWM, ing. Geert Huizinga, 079 - 353 13 87, ghu@fme.nl
Eerste Kamer verwerpt Aanbestedingswet
De Eerste Kamer heeft het voorstel voor
een nieuwe aanbestedingswet verworpen.
De Eerste Kamer had vooral problemen
met de juridische vormgeving van het
wetsvoorstel. Het voorstel was een raamwet, waarbij de uitwerking in algemene
maatregelen van bestuur (amvb’s) zou komen. Ondanks de toezegging van minister
Van der Hoeven van Economische Zaken

om ook de amvb’s aan de Kamer voor te
leggen, werd de wet met ruime meerderheid weggestemd.
Het ministerie van EZ zal nu eerst een
grondige evaluatie van het gehele proces
uitvoeren, voordat het met een nieuw
wetsvoortel komt. De verwachting is dat
dat minstens twee jaar zal duren, maar
zeer waarschijnlijk nog langer.
Veel problemen die bedrijven ondervinden
in de aanbestedingspraktijk, zoals onredelijk hoge eisen en hoge administratieve
lasten, zullen hierdoor niet op korte termijn
tot een oplossing komen.
Bron: Nicole Mallens, 070-3490352, mallens@vno-ncw.nl

3. BIJEENKOMSTEN/
PUBLICATIES
Boosting Environmental Technologies
by Verification, 15 - 16 september 2008,
Brussel. Voor nadere informatie: www.promote-etv.org
International Conference Leuven ‘Water
& Urban Development Paradigms’,
15-17 september 2008. Voor nadere informatie: www.urbanwaterconference.be
Wetsus Congres "ondernemen met
duurzame technologie voor water en
energie", 22 en 23 september 2008. Informatie: www.wetsus.nl
The IEA & Marketforce’s 9th Annual
conference, Water 2008, 22 en 23 oktober 2008, Londen. Voor nadere informatie: www.marketforce.eu.com/water
Economische missie naar Indonesië,
ter gelegenheid van het bezoek van
minister Maria van der Hoeven (EZ),
Jakarta en Surabaya, 8 t/m 13 november 2008
Wilt u een beeld krijgen van uw kansen op
de Indonesische markt? Neem deel aan
de economische missie naar Indonesië
(Jakarta en Surabaya) van 8 tot en met 13
november 2008. De missie vindt plaats parallel aan het bezoek van minister Maria
van der Hoeven van Economische Zaken
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aan dit land. De organisatie is in handen
van het ministerie van EZ en de EVD.
De missie wordt opgezet rond de thema’s
(duurzame) energie, milieutechnologie,
waterbeheer en infrastructuurontwikkeling.
Daarnaast is er beperkte ruimte voor deelname door bedrijven uit andere sectoren.
U kunt tijdens de missie in contact komen
met potentiële Indonesische zakenpartners en krijgt een goed beeld van de
markt. Doordat programmaonderdelen van
de missie en het bezoek van de minister
samenvallen, ontstaan er unieke mogelijkheden om op hoog niveau contacten te
leggen en uit te bouwen.
Voorlopig programma:
Tijdens de missie wordt een bezoek gebracht aan de steden Jakarta en Surabaya.
Programma-onderdelen zijn:
- Matchmaking, individuele gesprekken
met potentiële Indonesische zakelijke contacten;
- Holland Trade Dinners en/of netwerkrecepties waarbij u uw bestaande Indonesische zakenrelaties kunt uitnodigen;
- Activiteiten ter promotie van Nederland
als aantrekkelijk investeringsland: Holland
branding;
- Debriefings.
In het kort
Wat: Economische missie naar Indonesië
Wanneer:8 t/m 13 november 2008 (Jakarta en Surabaya)
Kosten:750 euro per bedrijf. Reis- en verblijfkosten, tolken en eventuele kosten in
het kader van individuele matchmaking
(individueel transport) zijn voor eigen rekening.
Aanmelden:uiterlijk vrijdag 12 september
2008 via www.evd.nl/missies/indonesië
Aantal deelnemers: Het aantal deelnemers
is verbonden aan een maximum en wordt
behandeld op volgorde van binnenkomst.
Meer informatie: Jos Hermsen (projectleider EVD), telefoon: (070) 778 83 68, email: hermsen@evd.nl
Nog enkele weken voor InnoWater
Op 28 augustus sluit de tenderronde 2008
voor het indienen van projectvoorstellen
voor het Innovatieprogramma Watertechnologie - InnoWater

Voor meer informatie kijk op: www.senternovem.nl/Watertechnologie/innowator/innowator_2008/index.asp
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Europese zwembadnormen

www.infratech.nl

De ontwikkeling van Europese zwembadnormen gaat snel. Het is daarom goed
om te weten dat voor verschillende zwembadvoorzieningen in Europa - en daarmee
ook in Nederland - specifieke veiligheidseisen gelden. Geen vervanging overigens
van de zwem-badwetgeving maar veelal
een aan-vulling en verduidelijking. Normen
die men uit het oogpunt van veiligheid en
aansprakelijkheid wel zou moeten kennen.
Voor meer informatie: www.aquabasic.nl

2-5 juni 2009
11th CHINA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROTECTION EXHIBITION
& CONFERENCE (CIEC)
Locatie: Beijing
Meer informatie:
www.goodwill-exh.com.hk

5. BESCHIKBAAR OP
HET SECRETARIAAT

4. BEURZEN
3 juni 2008
AQUARAMA
Locatie: Brabanthal te Leuven –
Haasrode, België
Meer informatie: www.aquarama.be
30 september – 3 oktober 2008
AQUATECH
Locatie: RAI Amsterdam
Meer informatie:
www.aquatechtrade.com
30 september – 3 oktober 2008
INDUSTRIELE WEEK
Locatie: VNU/Jaarbeurs Utrecht
1 – 3 oktober 2008
5th FAIR OF RENEWABLE ENERGEIS
AND WATER TECHNOLOGIES  SUSTAINABILITY
Locatie: Almeria, Spanje
Meer informatie:
www.almeriaferiasycongresos.com
25-27 november 2008
LEUSURE & SPORT TOTAAL
Locatie: Ahoy Rotterdam
Meer informatie:
www.leisuresporttotaal.nl

13-16 januari 2009
INFRATECH 2009
Locatie: Ahoy Rotterdam
Meer informatie:

De volgende jaarverslagen 2007 zijn op het
secretariaat verkrijgbaar:
• Centraal Bureau voor de Statistiek;
• College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
• VEMW;
• VNCI.
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AQUA NEDERLAND OVERZICHT DEELNEMERS WERKGROEPEN

X

Aquador

X

Aqua Nederland

X

Ashland Nederland
Berson UV-techniek

X
X

X
X

X

X

Bruine de Bruin

X

Christ Holland
DHV

X
X

X

X

DP Pompen

X

Ecodis

X

Excellent Ozone Systems
GE Water & Process Techn.

X

X

X
X
X

X

X

X
X

Grontmij Nederland B.V.

X

Grundfos-Alldos

X

Hatenboer-Water

X

X

X

X

Hellebrekers
X

X
X

X

X

IMT B.V.

X

Kalsbeek
Kemira

X

X

X
X

X

Georg Fischer N.V.

Holland Novochem

Normen

X

Hergebruik
Water

Aquacare Europe

Bestuur

X

Waterkwali-teitseisen

X

PR

X

Altena Cleaning

Legionella

Akzo

Zwembadwater

Bedrijven ⇓

Biociden )*

Milieu

Werkgroepen ⇒

X

X

X

X

Kiwa

X

X

Krohne Nederland
Lubron Waterbehandeling

X

Melspring International

X

X

X

Messer
Nalco

X
X

X

X

X

X

Norit Water Solutions

X

Omegam-Water

X

ProMinent Verder

X

Pro Water

X

Van Remmen

X

Rohm & Haas

X

X
X
X
X

Royal Haskoning

X

TNO Industrie en Techniek

X

X

X

X

X

X

Rossmark Waterbehandeling

X

X
X

X

X

TWMS

X

Uvidis

X

X

Wedeco
Van Wijk & Boerma

X

X
X

)* Deze Aqua Nederland-leden betalen een bijdrage voor hun vertegenwoordiging in het Platform Biociden van VNO-NCW
jvo/juli2007

