
 
 College van Gedeputeerde Staten 

 statenbrief 
  
 

Aan Provinciale Staten Datum : 14 april 2012 

 Uw kenmerk : 2012BEM49 

 Ons kenmerk : 08AC172E 

 Contactpersoon : J. Visbeen 

 E-mail : John.visbeen 

  @provincie-utrecht.nl 

 Doorkiesnr. : 030-258 2151 

 Bijlage(n) :  

 

 

 

Onderwerp: Toezegging. Bepaling hoogte dividend Vitens 

 

Voorgestelde behandeling: Ter kennisname 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding/ Aanleiding: 

In de Vergadering van Provinciale Staten d.d. 31 oktober 2011 hebben Gedeputeerde Staten toegezegd 

PS te zullen informeren over de wijze waarop het uit te keren dividend wordt bepaald. Deze 

Statenbrief voorziet daarin. 

 

Vitens is een publiek bedrijf waarvan de aandelen in handen zijn van provincies en gemeenten. Vitens 

heeft een publiek doel, namelijk het leveren van voldoende en veilig drinkwater nu en in de toekomst 

en wel tegen zo laag mogelijke tarieven. Winstmaximalisatie en zo hoog mogelijke dividenden zijn 

dus geen doelstelling. Wel zal een redelijk dividend aan de aandeelhouders verstrekt moeten worden, 

omdat zonder verstrekking hiervan Vitens in feite gesubsidieerd zou worden door de aandeelhouders 

die dat geld niet elders kunnen beleggen en/of sparen. Voorts zou in dat geval de aandelen 

waardeloos/onverkoopbaar worden, laat staan dat Vitens nog nieuwe aandelen zou kunnen uitgeven 

om nieuw kapitaal aan te trekken (in 2011 zijn nieuwe aandelen uitgegeven t.b.v. de provincie 

Friesland).  

Een rendement dat het redelijke te boven gaat, is te verwerpen omdat dat in strijd is met de publieke 

doelstelling als hiervoor genoemd. 

 

Vitens heeft altijd een terughoudend dividendbeleid gehanteerd, namelijk een dividendrendement op 

de boekwaarde van het eigen vermogen, gelijk aan het rendement op een tienjarige staatslening + 1% 

(tot een maximum van 50% van het netto resultaat), e.e.a. voor zover passend binnen de 

continuïteitsdoelstelling). 

 

Om twee redenen is het dividendbeleid eind 2010 gewijzigd. 

 

1. Op 7 juli 2009 is de nieuwe Drinkwaterwet aangenomen door de Eerste Kamer. De Tweede 

Kamer had in juli 2008 reeds groen licht gegeven. De wettelijke regeling stelt een maximum 

aan de vermogenskosten die in de drinkwatertarieven mogen worden berekend. Kortgezegd, er 

mag door Vitens niet meer dan ongeveer 5% van eigen en het vreemd vermogen aan de 

kapitaalverschaffers (banken én aandeelhouders) vergoed worden. Is de winst hoger, dan is er 

sprake van overrendement en  zal dit  in de volgende jaren door middel van tariefverlaging 

ingelopen dienen te worden.  

2. Het vorige dividendbeleid kwam er dé facto op neer dat de aandeelhouders ieder jaar ongeveer 

hetzelfde bedrag uitgekeerd kregen, als een soort rente op een lening. De hoogte van het 

dividend was maar zeer beperkt afhankelijk van de prestaties van Vitens. Dientengevolge was 

de aandeelhouder ook minder dan wenselijk betrokken bij de prestaties. 
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Het nieuwe beleid is door Vitens aldus geformuleerd: 

 

• Het dividend wordt gerelateerd aan het netto resultaat en niet meer aan de boekwaarde van het 

eigen vermogen; 

• Het bedrag aan dividend dat wordt uitgekeerd bedraagt minimaal 40 % en maximaal 75 % van 

het netto resultaat. Relevant hierbij is de benodigde toevoeging aan de reserves om de 

continuïteit van de onderneming te waarborgen (ten behoeve van investeringen in vast activa 

of het versterken van de solvabiliteit).  

• Jaarlijks wordt, binnen deze kaders, een dividendvoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de 

Raad van Commissarissen (RvC) en voor finale instemming aan de Algemene vergadering van 

Aandeelhouders. Dit dividendbeleid houdt rekening met de specifieke financiële 

omstandigheden van de onderneming.  

 

Dit nieuwe beleid komt er dus op neer dat jaarlijks de samenhang wordt bekeken tussen tarieven, 

kosten, solvabiliteit (weerstandsvermogen), investeringen en dividend en wel vanuit de publieke 

doelstelling van Vitens.  

De grenzen waarbinnen aan de “knoppen” gedraaid kan worden, zijn als vanzelfsprekend begrensd 

door bijvoorbeeld: 

- Het wettelijk maximum voor vergoeding aan kapitaalverschaffers. 

- Het streven om tarieven niet alleen laag te houden, maar ook om deze niet te laten 

schommelen. 

- Eisen die de banken stellen aan de solvabiliteit van Vitens. 

 

De provincie Utrecht zal als aandeelhouder (5%) in de Algemene vergadering van aandeelhouders het 

dividend-voorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd toetsen aan genoemde kaders en al dan niet 

instemmen met het voorstel.   

 

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

 

De secretaris, H. Goedhart 

 


