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Eerst water,  
de prijs komt later?*
Hoe kijkt de consument aan  
tegen de prijs van water?



PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, 
Tax & HRS en Advisory. Ons doel is onze klanten te helpen slagvaardig te opereren. 
We zien onszelf daarbij niet alleen als dienstverlener, maar ook als business partner. 
We geven praktische adviezen, identificeren mogelijkheden en reiken vernieuwende 
oplossingen aan. Resultaatgericht en vaak vanuit een verrassend perspectief. In 
Nederland doen we dat met zo’n 4600 collega’s, wereldwijd met meer dan 146.000 
mensen in 150 landen, op basis van ons gedachtegoed Connected Thinking. Dit doen we 
voor zowel grote nationale en internationale ondernemingen alsook voor overheden, not-
for-profitorganisaties en private companies.

‘PricewaterhouseCoopers’ verwijst naar het netwerk van deelnemende member firms van 
PricewaterhouseCoopers International Limited. Iedere member firm is een afzonderlijke 
en onafhankelijke juridische entiteit.
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Voorwoord

Nederland heeft drinkwater van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. In combinatie met 
de betaalbaarheid, beschikbaarheid en leveringszekerheid behoort onze drinkwater-
voorziening tot de beste van de wereld. De waterleidingsector staat momenteel in het 
middelpunt van maatschappelijke en politieke belangstelling. 

Recente ontwikkelingen op de drinkwatermarkt hebben ertoe geleid dat er in de politiek 
wordt gediscussieerd over de prijs van het drinkwater. Het zwaartepunt van deze 
discussie ligt bij regulering van de tarieven en de door de watersector behaalde winsten. 
PricewaterhouseCoopers heeft onlangs een onderzoek gehouden onder consumenten. 
In dit onderzoek beschrijven we wat de consument van het drinkwater vindt en hoe de 
consument tegen regulering aankijkt. Tevens wordt hierin weergegeven hoe prijsbewust 
de consument is en in hoeverre de consument de discussie over drinkwater volgt. 
Een belangrijk deel van het onderzoek richt zich ook op de prijs-kwaliteitverhouding van 
drinkwater. Is de consument bereid meer te betalen voor een hogere kwaliteit of betaalt 
hij/zij liever minder voor een lagere kwaliteit? Hoeveel is men bereid te betalen voor het 
verminderen van het aantal (nu incidenteel voorkomende) storingen en de duur hiervan? 
Verder beschrijft het onderzoek hoe de consument aankijkt tegen de investeringen 
die drinkwaterbedrijven doen in maatschappelijke projecten, zoals natuurbehoud en 
buitenlandse ontwikkelingshulp. 
Bovengenoemde vragen zijn aan de Nederlandse consument voorgelegd. Dit rapport 
geeft daarom een goed inzicht in de visie van de Nederlandse consument op drinkwater.

Waterbedrijf Evides 
betaalt superdividend

17-05-2008
Bron: Het Financieele Dagblad

Waterbedrijf Evides keert over 
2007 een recordbedrag van euro 
138 mln uit aan zijn aandeelhoud-
ers. De aandeelhoudende Zeeuwse 
en Zuid-Hollandse gemeenten en 
de provincie Zeeland krijgen de 
helft van de jaarwinst, in 
aanvulling op een terugbetaling 
van eigen vermogen van ruim 
honderd miljoen.
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Watersector prijst zijn kraanwater aan
23-05-2008Bron: Het Financieele DagbladDe Nederlandse drinkwaterbedri-jven zijn gisteren een publiekscam-pagne gestart om de kwaliteit van het kraanwater aan te prijzen. Zij hebben een website gelanceerd, kraanwater.nu, en zij zullen tot het einde van de maand adverteren op de radio.

Water krijgt 

een prijskaartj
e

19-04-2008

Bron: Het Financieele Dagblad

Water. Het is zo vanzelfsprek-

end dat het uit de kraan komt 

voor een luttel bedrag. Maar dat 

gaat de komende jaren 
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Grote prijsverschillen voor water
23-08-2008Bron: Het Financieele Dagblad
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1 De enquête
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Voor dit onderzoek hebben wij een enquête laten uitvoeren 
door Intomart GfK onder 759 personen die voor hun 
huishouden de waterrekening betalen. Deze enquête bestond 
uit:

18 open vragen•	
1 “conjointvraag”, waarbij respondenten 8 verschillende •	
proposities met betrekking tot hun drinkwatervoorziening 
mochten rangschikken op basis van hun voorkeur. 

Eigenschappen respondenten

1 De enquête
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2 De resultaten
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53% weet de hoogte van de rekening en 
schat deze op gemiddeld 396 euro (171 euro 
in werkelijkheid). Deze overschatting lijkt te 
komen doordat men denkt meer water te 

verbruiken dan in werkelijkheid het geval is. 
Ook kan het zijn dat men extra kosten zoals 

rioolrecht mee heeft gerekend.  
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40% weet hoeveel water jaarlijks verbruikt 
wordt en geeft aan dat dit gemiddeld 326 

kuub is (101 kuub in werkelijkheid¹)

29% weet hoeveel een kuub water kost en 
schat dat dit gemiddeld 118 cent is (168 

cent in werkelijkheid²)

Weet u hoeveel water u verbruikt?

Weet u hoeveel een kuub water kost?

Weet u de hoogte van uw jaarlijkse rekening?

Wat weet de consument over drinkwater?

1 Vewin, Waterleidingstatistiek 2006
2 Vewin, Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2008

2 De resultaten
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97% is tevreden over de kwaliteit van 
drinkwater

98% is tevreden over het drinkwaterbedrijf 

Bent u tevreden over de kwaliteit van uw drinkwater?

Bent u tevreden over de service 
van uw drinkwaterbedrijf?
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niet

zeker
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Voor 15% zou wisselen van drinkwaterbedrijf 
een optie zijn 

Zou u wisselen van drinkwaterbedrijf als dit kon?

Wat vindt de consument van drinkwater?
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Wat vindt de consument van de markt

15% van de ondervraagden volgt de discussie over de 
tarieven en winsten van de drinkwaterbedrijven.

De consument heeft geen duidelijke voorkeur voor een 
samenvoeging van de riolering, het waterschap en het 
waterbedrijf in een waterketenbedrijf of de samenvoeging 
van de 10 verschillende drinkwaterbedrijven tot 3 a 4 grote 
drinkwaterbedrijven.

Volgt u de discussie over winsten, activiteiten en prijzen van 
drinkwaterbedrijven?

Vindt u een samenvoeging van de waterketen of van 
drinkwaterbedrijven belangrijker?

Wat vindt de consument van maatschappelijke 
nevenactiviteiten?

Iets meer dan 50% van de ondervraagden geeft aan het 
belangrijk te vinden dat het drinkwaterbedrijf in maat-
schappelijke projecten als natuurbehoud en buitenlandse 
ontwikkelingsprojecten investeert. Van deze mensen is de helft 
bereid hier daadwerkelijk meer voor te betalen. 

Het direct vragen naar de bereidheid om te betalen geeft snel 
een vertekend beeld. Een conjointvraag zoals verderop in het 
rapport wordt besproken, geeft betrouwbaardere resultaten. 
97% van de ondervraagden vindt het belangrijk dat het 
drinkwaterbedrijf zich inzet voor waterbesparing. 

Vindt u het belangrijk dat uw drinkwaterbedrijf investeert in 
maatschappelijke projecten?

Moet uw drinkwaterbedrijf zich inzetten voor waterbesparing?
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2 De resultaten
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De meerderheid van de ondervraagden is van mening dat de 
watervoorziening in handen van de overheid moet zijn en dat 
deze meer toezicht zou moeten uitoefenen.

Moet de watervoorziening in handen van de overheid of van 
particulieren zijn?

Bent u voorstander van extra overheidstoezicht op de watersector?

De afweging kwaliteit, betrouwbaarheid en prijs

Indien de consument een directe keuze zou moeten maken 
uit kwaliteit, betrouwbaarheid en prijs, lijkt prijs in eerste 
instantie verreweg het belangrijkst. Betrouwbaarheid komt 
op de tweede plaats en kwaliteit staat op de derde plaats. 
Wanneer er een afweging wordt gemaakt tussen prijs en 
kwaliteit is men echter niet bereid om minder kwaliteit 
(die voldoet aan de wettelijke eisen) te accepteren tegen 
een lagere prijs Een conjointanalyse voorkomt dit soort 
tegenspraken.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en prijs: wat vindt u het belangrijkst?

Hogere kwaliteit voor een hogere prijs of lagere kwaliteit voor een 
lagere prijs?
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Nederland Propositie 1 Propositie 2 Propositie 3 Propositie 4

Kwaliteit 9 10 10 7 7

# storingen per jaar 2 6 6 6 1

Duur per storing 6 minuten 15 minuten 3 minuten 15 minuten 15 minuten

Maatschappelijke projecten Ja ja nee nee ja

Jaarlijkse premie Huidige prijs Zelfde prijs 5% korting 25% korting Zelfde prijs

 

Propositie 5 Propositie 6 Propositie 7 Propositie 8

Kwaliteit 7 7 10 10

# storingen per jaar 1 6 1 1

Duur per storing 3 minuten 3 minuten 3 minuten 15 minuten

Maatschappelijke projecten Nee ja ja nee

Jaarlijkse premie 10% korting 15% extra 15% korting 15% extra

De conjointvraag

De conjointvraag is al enkele malen genoemd in dit rapport 
en zal nu uitgebreid worden besproken. De conjointanalyse 
is een methode om te achterhalen wat de voorkeuren van 
consumenten zijn voor verschillende aspecten van een 
product en hun bereidheid om voor ieder aspect te betalen. 
Door consumenten verschillende proposities te laten 
rangschikken, kan met econometrische methoden worden 
bepaald hoeveel waarde de consument aan ieder aspect van 
het product hecht. 

Voor dit onderzoek hebben we de consumenten proposities 
met de volgende aspecten laten rangschikken:

Kwaliteit: gegeven dat de huidige kwaliteit van drinkwater •	
in Nederland een 9 is, is onderzocht wat men bereid is te 
betalen voor een 7 en een 10.
Aantal storingen per jaar: gegeven dat er momenteel 2 •	
storingen per jaar zijn, is onderzocht wat men bereid is te 

betalen voor 1 en 6 storingen per jaar.
Duur storing: gegeven dat een storing momenteel •	
gemiddeld 6 minuten duurt, is onderzocht wat men bereid is 
te betalen voor een gemiddelde duur van 3 en 15 minuten.3

Deelname maatschappelijke projecten: gegeven dat •	
drinkwaterbedrijven investeren in maatschappelijke 
projecten zoals natuurbehoud en buitenlandse 
ontwikkelingshulp, is onderzocht wat men bereid is 
hiervoor te betalen.
Prijs: met bovenstaande eigenschappen zijn 8 •	
verschillende proposities gemaakt, elk met een 
bijbehorende prijs, uitgedrukt in een % verhoging of 
verlaging van de huidige waterrekening. Hier is 1% gelijk 
aan ongeveer 1.7 cent per m3.

Met de huidige situatie van Nederland in het achterhoofd, 
waarbij de kwaliteit gelijk is aan een 9, moeten de 
respondenten de volgende 8 proposities rangschikken op 
basis van hun voorkeur.

2 De resultaten

3 Vewin, Water in Zicht 2006
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Betalingsbereidheid

Consumenten hechten de meeste waarde aan de kwaliteit 
van drinkwater en zijn bereid bijna 10% extra te betalen 
om de kwaliteit van een niveau 7 naar een niveau 10 te 
brengen. De consument is bereid slechts weinig te betalen 
voor het verminderen van de duur en frequentie van 
storingen. De deelname aan maatschappelijke projecten 
van drinkwaterbedrijven verantwoordt ongeveer 5% van de 
waterrekening in de ogen van de consument. 

Huidige kwaliteit is 9

Men is bereid om 3,2% meer te betalen voor ‘perfect’ drinkwater

Men is bereid om 0,2% extra te betalen voor het terugbrengen 
van de duur per storing naar 3 minuten

Men is bereid om 0,5% extra te betalen voor het terugbrengen 
van het aantal storingen naar 1 per jaar

Men is bereid bijna 5% extra te betalen als het waterbedrijf 
ook maatschappelijke projecten uitvoert.

Kwaliteit 10            + 3,2%

Kwaliteit 7              - 6,5%
Huidige # storingen is 2

1 storing                + 0,5%

6 storingen            - 1,9%

Deelname maatschappelijke 
projecten

ja                    + 4,5%

nee                  - 0%

Duur storing is 
7 minuten

Duur 3 minuten            + 0,2%

Duur 15 minuten          - 0,4%
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Betalingsbereidheid per bevolkingsgroep

Mannen willen vrijwel niks extra betalen wanneer het 
drinkwaterbedrijf investeert in maatschappelijke projecten, 
terwijl vrouwen hier 10% meer voor willen betalen.

Midden- en hoogopgeleide mensen zijn bereid tussen de 
5% en 8% extra te betalen wanneer het drinkwaterbedrijf 
investeert in maatschappelijke projecten, terwijl 
laagopgeleiden hiervoor juist een korting willen krijgen.

2 De resultaten
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Mensen die ouder dan 50 zijn hechten meer waarde aan 
een hoge kwaliteit van het drinkwater. Deze leeftijdsgroep 
is tevens het minst bereid te betalen voor de betrokkenheid 
van het drinkwaterbedrijf bij maatschappelijke projecten. De 
oudste leeftijdsgroep (61+) verwacht hier zelfs meer dan 5% 
op de waterrekening voor terug te krijgen.
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Mensen die woonachtig zijn in de drie grote steden zijn 
het meest bereid te betalen voor een hogere waterkwaliteit 
en voor deelname van het drinkwaterbedrijf aan 
maatschappelijke projecten. Mensen die woonachtig zijn in 
het zuiden van het land zijn het minst bereid te betalen voor 
de deelname van het drinkwaterbedrijf aan maatschappelijke 
projecten.

2 De resultaten
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Mensen die minder dan modaal verdienen zijn het minst 
bereid te betalen voor deelname van het drinkwaterbedrijf 
aan maatschappelijke projecten, terwijl mensen die modaal 
verdienen het meest bereid zijn hiervoor te betalen.
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3 Conclusie



Dit rapport richt zich op de visie van de consument op het Nederlandse drinkwater. De 
resultaten van de Intomart GfK enquête onder 759 Nederlandse huishoudens laten een 
interessant en duidelijk beeld zien. 

De consument is zeer tevreden over de kwaliteit van het drinkwater en de •	
drinkwaterbedrijven.
De antwoorden tonen aan dat de consument weinig tot geen belangstelling heeft voor •	
de ontwikkelingen met betrekking tot (prijs)regulering in de sector.
De consument is niet bereid te betalen voor verbeteringen in de frequentie of duur van •	
storingen.
De consument heeft een beperkte betalingsbereidheid voor drinkwater met een •	
kwaliteit van 10 i.p.v. een 9.
Opvallend is de relatief grote betalingsbereidheid voor maatschappelijke projecten •	
zoals ontwikkelingshulp en natuurbehoud.

De huidige discussie en focus op winst, efficiency en regulering lijken voor de consument 
minder relevant dan participatie van drinkwaterbedrijven in maatschappelijke projecten. Is 
ons drinkwater dan ook een kostenpost of juist een middel om maatschappelijk steun te 
verlenen op het gebied van water?

3 Conclusie





Contact

Bram Faber
E-mail: bram.faber@nl.pwc.com 
Telefoon: (0)26 371 25 54

Paul Nillesen
E-mail: paul.nillesen@nl.pwc.com 
Telefoon: (0)20 568 69 93 

Deze publicatie is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties en dient niet te worden geïnterpreteerd als 
professioneel advies. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie vervatte informatie zonder nader professioneel 
advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van 
de juistheid of volledigheid van de in deze publicatie vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden 
PricewaterhouseCoopers, aan haar gelieerde ondernemingen, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, en 
wijzen zij iedere verantwoordelijkheid af, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere 
persoon op basis van de in deze publicatie vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt.
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