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Profiel

Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland, 
heeft als belangrijkste taak het behartigen van de belangen 
van de Leden – de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven 
– in Den Haag en Brussel. Als belangenbehartiger voor 
de drinkwatersector heeft Vewin in Den Haag en Brussel 
uitgebreide contacten op ambtelijk, bestuurlijk en parlementair 
niveau. Binnen de vereniging worden de koers en het beleid 
in nauwe samenspraak met het Bestuur bepaald. Vewin heeft 
een onafhankelijke voorzitter. Het Vewin-bureau staat onder 
leiding van een directeur die door het Bestuur is benoemd. 
Het Vewin-bureau (totaal 17,6 fte) zetelt in Den Haag en heeft 
– samen met de Unie van Waterschappen (UvW) – ook een 
kantoor in Brussel.

Ambitieus, strategisch en 
innovatief
Drinkwater is een eerste levensbehoefte. De Nederlandse 
drinkwaterbedrijven leveren aan ruim 8 miljoen huishoudens 
en bedrijven continu (7 x 24 uur) gezond, lekker en betaalbaar 
kraanwater. Zij behoren kwalitatief en organisatorisch tot de 
wereldtop. Innovatie is voor de drinkwatersector essentieel. 
Zowel het drinkwater als de bedrijven genieten een groot 
vertrouwen. De drinkwatersector is trots op deze positie.

De strategie van Vewin is gericht op:
• effectieve en efficiënte belangenbehartiging in de Haagse en 

Brusselse netwerken;
• optimale informatievoorziening voor de Leden.
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Samenwerking
KWR Watercycle Research Institute (KWR) is het nationale 
kenniscentrum voor de drinkwatersector. Vewin en KWR 
werken nauw samen in de Vewin-Stuurgroepen en in de 
themagroepen van KWR. Ook is er nauw contact met de 
Vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA), die de specifieke 
belangen van de rivierwaterbedrijven behartigt. De RIWA-
koepel omvat de stroomgebieden van de Rijn, Maas en 
Schelde. 

De belangen van de waterbedrijven liggen in vele opzichten in 
het verlengde van de belangen van andere (maatschappelijke) 
organisaties. Vewin werkt daarom samen met de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg 
(IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), AquaMinerals, 
consumentenorganisaties en de  netwerksectoren Kabels, 
Telecom en Energie.

Verder werkt Vewin samen met vertegenwoordigers van 
de chemische- (VNCI en VEMW), bestrijdingsmiddelen- 
(NEFYTO) en geneesmiddelenindustrie (VIG), natuur- en 
milieuorganisaties (Natuurmomumenten, Natuur & Milieu), 
de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), het 
Netherlands Water Partnership (NWP), het Keurings 
Instituut voor Waterleiding Artikelen (KIWA) en andere 
brancheorganisaties.

Voor de belangenbehartiging in Brussel is Vewin lid van en 
actief in EurEau en CEEP. 

Figuur 1: Distributiegebieden

Oorsprong
Vewin is op 18 november 1952 opgericht. Nederland telde 
toen 198 drinkwaterbedrijven, waarvan er 177 lid waren 
van de vereniging. Op dit moment kent Nederland tien 
drinkwaterbedrijven, die alle zijn aangesloten bij Vewin.  
Samen produceren zij jaarlijks ruim 1,1 miljard m3 betaalbaar, 
schoon en veilig drinkwater (1952: 0,4 miljard m3).
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Voorwoord 
Peter van der Velden

De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen staat onder 
toenemende druk. Dat is de hoofdconclusie van het rapport 
‘De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland’ dat 
ik op 12 september 2019 namens het Bestuur van Vewin 
heb aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen 
van Infrastructuur en Waterstaat. Dit rapport, op verzoek 
van Vewin opgesteld door onderzoeksinstituut KWR, 
brengt de belangrijkste informatie over de kwaliteit van de 
drinkwaterbronnen bijeen en presenteert deze in samenhang. 
Uit dit overzicht blijkt dat de kwaliteit van het grondwater en 
het oppervlaktewater, dat wordt gebruikt voor de productie 
van drinkwater, onder toenemende druk staat van bestaande 
en nieuwe bedreigingen, zoals bijvoorbeeld de concentraties 
van nieuwe opkomende stoffen. Als verbetering uitblijft 
zal het produceren van drinkwater een steeds grotere 
zuiveringsinspanning vergen.

Vewin heeft met deze conclusies in de hand opnieuw gepleit 
voor extra maatregelen om de kwaliteit van de bronnen 
te verbeteren. In 2019 zijn de door minister ingestelde 
bestuurlijke versnellingstafels waterkwaliteit uit de startblokken 
gekomen. Wij vinden het essentieel dat deze uitmonden in 
duidelijke afspraken over concrete maatregelen die bijdragen 
aan échte verbetering van de waterkwaliteit. Die verbetering 
moet ook centraal staan in de plannen voor de laatste 
planperiode (2022 – 2027) van de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW). De doelen voor 2027 zijn nog lang niet binnen 
bereik en bij de kwaliteit van de drinkwaterbronnen gaat het 
dus eerder slechter dan beter. De Tweede Kamer heeft gehoor 
gegeven aan het pleidooi van Vewin en op 19 november 2019 
via moties de minister opgeroepen een goede regie te voeren 
op het behalen van de doelen van de KRW in 2027 en daarbij 
prioriteit te geven aan de verbetering van de kwaliteit van de 
bronnen van ons drinkwater. 
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Goede waterkwaliteit en voldoende beschikbaarheid van 
zoet water gaan hand in hand. De droogte van 2018 en de 
doorwerking daarvan in delen van ons land in 2019 hebben de 
toekomstige zoetwaterbeschikbaarheid hoger op de agenda 
gezet. Het werk van de Beleidstafel Droogte, ingesteld om 
de beleidsmatige lessen van de droogte te trekken en met 
Vewin als deelnemer, heeft de aanzet gegeven tot een reeks 
vervolgacties. Een rode draad is onder andere het werken aan 
een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem, 
met bijzondere aandacht voor het verbeteren van de 
robuustheid van de drinkwatervoorziening op korte en 
lange termijn. Onderdeel daarvan is de al eerder gestarte 
zoektocht van de drinkwaterbedrijven samen met provincies 
naar aanvullende strategische grondwatervoorraden voor 
de toekomstige drinkwatervoorziening, in afstemming 
met het toenemende ondergrondse ruimtebeslag voor de 
energietransitie. Ook heeft de minister besloten dat de 
drinkwatersector in de toekomst structureel deelneemt aan de 
crisisstructuur in geval van droogte. 

Samengevat, in 2019 is er veel op de agenda gezet dat in 
de komende jaren tot concrete resultaten moet leiden. Als 
steun in de rug geldt daarbij dat de in juni 2019 verschenen 
eerste Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de 
duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening 
bestempelt als nationaal belang. Dit alles is echter geen 
garantie voor succes. Er zijn grote inspanningen nodig om de 
toekomstige drinkwatervoorziening zeker te stellen. Óók door 
de drinkwaterbedrijven zelf. Zij zien hun investeringsopgave 
sterk stijgen in de komende jaren. De ruimte om die 
investeringen te financieren staat echter onder druk door de 
voortdurend dalende toegestane vermogenskostenvergoeding. 
In 2019 is de zogenoemde WACC opnieuw lager vastgesteld, 
ondanks de toezegging van de minister de wijze van 

berekening te gaan herzien. Wij zullen ons sterk maken 
voor een nieuwe methodiek die de drinkwaterbedrijven de 
financiële ruimte biedt hun kerntaak zo goed mogelijk uit te 
blijven voeren.

Peter van der Velden
Voorzitter Vewin

‘ De Tweede Kamer heeft gehoor gegeven 
aan het pleidooi van Vewin en de minister 
opgeroepen een goede regie te voeren op het 
behalen van de doelen van de KRW in 2027 en 
daarbij prioriteit te geven aan de verbetering 
van de kwaliteit van de bronnen van ons 
drinkwater.’
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Activiteiten 
2019

Kwaliteit bronnen 
voor drinkwater onder 

toenemende druk
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Directeuren van drinkwaterbedrijven nemen namens Vewin 
deel aan alle drie de tafels: landbouw, opkomende stoffen en 
medicijnresten en een brede tafel over onder andere de KRW. 
Vewin participeert actief in het kernteam van de Delta-aanpak 
en voert het secretariaat van de Versnellingstafel opkomende 
stoffen en medicijnresten. De tafels hebben een looptijd van 
twee jaar, tot eind 2020. 

De Tweede Kamer heeft in het verlengde van het pleidooi 
van Vewin een motie aangenomen over het belang van regie 
van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op 
de KRW-plannen van de verschillende overheden. Daarnaast 
is een motie aangenomen over het prioriteit geven aan de 
verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen in de 
komende plancyclus, met de gebiedsdossiers als belangrijk 
uitgangspunt. De gebiedsdossiers zijn afgelopen jaren 
opgesteld met medewerking van de drinkwaterbedrijven  
onder regie van provincies en Rijkswaterstaat.

Inleiding 
In Den Haag stond het afgelopen jaar het trekken van 
beleidsmatige conclusies uit de droogtecrisis van 2018 hoog 
op de agenda, voor zowel de korte als de langere termijn. Die 
droogte, die ook nog in delen van het land in 2019 merkbaar 
was, vergrootte de aandacht voor een reeks van aspecten die 
zijn verbonden met toekomstbestendig en klimaatrobuust 
waterbeheer. Daarnaast heeft Vewin, bijvoorbeeld aan de 
ingestelde ‘Versnellingstafels’ extra actie bepleit om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Een door Vewin geïnitieerde 
overzichtsstudie heeft overtuigend laten zien dat de kwaliteit 
van de bronnen van drinkwater onder toenemende druk staat. 
In Brussel werd de herziening van de Drinkwaterrichtlijn vrijwel 
afgerond. Op de valreep van het jaar publiceerde de nieuwe 
Commissie de Green Deal en de evaluatie van de Kaderrichtlijn 
Water (KRW). Vewin heeft de (nieuw aangetreden) 
Nederlandse Europarlementsleden, die zich gaan bezig houden 
met voor drinkwater relevante beleidsterreinen, geïnformeerd 
over de standpunten van de Nederlandse drinkwatersector.  
Dit hoofdstuk vat de inzet en geboekte resultaten samen van 
de lobby van Vewin in 2019. Waar van toepassing leest u een 
vooruitblik naar 2020.

Waterkwaliteit 
Vewin heeft het rapport van KWR Watercycle Research 
Institute ‘De kwaliteit van de bronnen van drinkwater in 
Nederland’ aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen. 
Het rapport laat zien dat de kwaliteit van zowel het 
oppervlaktewater als het grondwater dat wordt gebruikt voor 
de productie van drinkwater onder toenemende druk staat.  
Deze inzichten zijn uiterst relevant voor de voorbereiding van 
de komende planperiode van de Kaderrichtlijn Water (KRW)  
en nuttige input voor de Versnellingstafels.

Foto: Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW 
ontvangt uit handen van Peter van der Velden het rapport 
‘De kwaliteit van de bronnen van drinkwater in Nederland’.
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Ambitieuze agenda nodig

 Uit het op verzoek van Vewin door 
KWR opgestelde rapport blijkt dat 
de kwaliteit van het grondwater 
en oppervlaktewater als bronnen 
voor drinkwater onder toenemende 
druk staan. Vewin pleit dan ook 
voor ambitieuze afspraken aan 
de versnellingstafels. Voor de 
drinkwatersector zijn afspraken 
essentieel op het gebied van landbouw, 
medicijnresten (onder andere aanpak 
contrastmiddelen en RWZI’s) en 
opkomende stoffen (verbetering 
vergunningverlening door vergroting 
van capaciteit, kennis en expertise 
en door effectievere samenwerking, 
en verbetering van de registratie 
en toelating van chemische stoffen 
(REACH)). 2020 is bovendien cruciaal 
omdat de plannen worden gemaakt om 
de doelen van de KRW in 2027 te halen. 
Regie van de minister is nodig om 
ervoor te zorgen dat de optelsom van 
de maatregelen van de verschillende 
overheden klopt met de te behalen 
doelen van de KRW. In 2020 zal ook een 
nieuwe Beleidsnota Drinkwater het licht 
zien. Vewin pleit voor een ambitieuze 
Nota, gericht op waterkwaliteit en 
waterkwantiteit met doorwerking 
naar de activiteiten van provincies, 
gemeenten en waterschappen. 



Vewin behartigde de belangen van de Nederlandse 
drinkwatersector, werkte mee aan wijzigingsvoorstellen 
en voerde veel overleg met de Commissie, het Europees 
Parlement (EP) en het ministerie van IenW. Vewin trok daarbij 
vaak samen op met Europese koepelorganisaties EurEau en 
CEEP. De herziening komt tegemoet aan de meeste punten op 
het verlanglijstje van Vewin.

Kaderrichtlijn Water
De afgelopen twee jaar is de KRW door de Europese 
Commissie geëvalueerd. Hierbij zijn ook de bijbehorende 
dochterrichtlijnen de Prioritaire Stoffenrichtlijn en de 
Grondwaterrichtlijn tegen het licht gehouden. Vewin heeft op 
verschillende momenten input geleverd in dit evaluatieproces.  
In december 2019 heeft de Europese Commissie de 
uitkomsten van de evaluatie (‘fitness check’) gepresenteerd.  
De Commissie concludeert dat de KRW een cruciaal 
instrument is om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren 
en dat de richtlijn ‘fit for purpose’ is. Tegelijkertijd moet 
de implementatie van de richtlijn beter, de doelen van de 
KRW zijn nog lang niet gehaald. Vooral op het gebied van 
bescherming van drinkwaterbronnen is er weinig vooruitgang. 
Verder bestaan er grote verschillen tussen de lidstaten in de 
implementatie van de KRW en moet de aanpak van chemische 
stoffen beter. Daarnaast is andere EU-wetgeving, zoals de 
Nitraatrichtlijn en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater, nog niet 
volledig geïmplementeerd.  

Drinkwaterrichtlijn
Op 19 december 2019 sloten het Europees Parlement (EP) 
en de Raad van de EU een akkoord over de herziening van de 
Drinkwaterrichtlijn. Publicatie van de nieuwe richtlijn volgt in de 
zomer van 2020, waarna Nederland twee jaar de tijd heeft de 
nieuwe regels te implementeren. De vernieuwde richtlijn bevat 
een risico-gebaseerde aanpak van bron tot kraan, inclusief 
monitoring van kwaliteitsparameters, die duidelijk gelinkt is aan 
de KRW. Hij actualiseert de kwaliteitsparameters en behoudt 
de indicatorparameters. Voor het eerst zijn geharmoniseerde 
EU-regels voor materialen en chemicaliën in contact met 
drinkwater in de richtlijn opgenomen. Daarnaast voorziet de 
richtlijn in maatregelen om de toegang tot drinkwater in de 
EU te verbeteren, om lekkage in de EU te verminderen en de 
informatievoorziening voor klanten te garanderen. 

Vewin heeft bij de herziening ingezet op: 
• versterken van de relatie tussen de Drinkwaterrichtlijn en de 

KRW; 
• harmoniseren van minimumvereisten voor materialen en 

chemicaliën in contact met drinkwater; 
• behouden van indicatorparameters (parameters die gebruikt 

worden voor de controle van het productieproces);
• behouden van derogaties en risico-gebaseerde 

monitoringsfrequenties van kwaliteitsparameters; 
• focus op waterkwaliteit en bescherming van de 

volksgezondheid in de informatievoorziening richting 
consumenten.

Voor het eerst zijn 
geharmoniseerde  

EU-regels voor materialen 
en chemicaliën in contact 

met drinkwater in de 
richtlijn opgenomen.
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KRW-implementatie moet beter

De implementatie van de KRW moet beter en 
ambitieuzer. De kwaliteit van het grondwater en 
oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie 
staat onder toenemende druk. De Europese Commissie 
en lidstaten moeten belemmeringen voor het halen 
van de doelen aanpakken. Ook Nederland moet 
de conclusies van de KRW fitness check gebruiken 
om over te gaan tot actie. Regie vanuit het Rijk is 
noodzakelijk, ook om de afstemming met buurlanden 
te verbeteren. 

De Commissie moet over de toekomst van de KRW 
beslissen en initiatief nemen de waterkwaliteit 
in Europa te verbeteren. Als de Commissie gaat 
voorstellen de KRW te herzien moeten naast 
handhaving van het bestaande ambitieniveau ook 
nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering en 
opkomende stoffen worden opgepakt. Daarnaast moet 
artikel 7 van de KRW zeker worden behouden. Indien 
mogelijk moet artikel 7.3, gericht op de bescherming 
van waterlichamen bedoeld voor drinkwaterproductie, 
als resultaatsverplichting worden versterkt. Mocht de 
Commissie besluiten de KRW niet te herzien moeten er 
afspraken komen over het alsnog halen en behouden 
van de doelen na 2027.
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Waterbeschikbaarheid
De droge zomers van 2018 en - in delen van het land - 2019 
hebben duidelijk gemaakt dat waterbeschikbaarheid een 
urgent thema is, óók voor de drinkwatersector. Vewin en de 
drinkwaterbedrijven hebben dan ook actief deelgenomen 
aan de Beleidstafel Droogte. De Beleidstafel heeft een 
aantal nuttige aanbevelingen opgeleverd om te komen tot 
een klimaatbestendig drinkwaterbeleid. Voorbeelden: laat 
het watersysteem leidend zijn bij het maken van afspraken 
over waterbeschikbaarheid in plaats van bestuurlijke grenzen, 
zet in op waterbewustzijn en besparing en onderzoek de 
flexibilisering van vergunningsruimte. Benodigde maatregelen 
zijn onder andere: realisatie van een klimaatbestendig grond- 
en oppervlaktewatersysteem, het grondwaterbeheer meer 
richten op water vasthouden en intensivering van internationale 
samenwerking rond waterbeschikbaarheid, vooral gericht 
op de grote rivieren. Een belangrijke afspraak uit de 
Beleidstafel Droogte is de afspraak in de nieuwe Beleidsnota 
Drinkwater expliciet te maken welke inspanningen er vanuit 

Medicijnresten
In de ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ werken 
betrokken partijen samen om medicijnresten in water 
te verminderen. De Ketenaanpak is sinds 2019 ook 
onderwerp van de Versnellingstafel ‘Opkomende stoffen 
en medicijnresten’. Medicijnresten uit water is ook één van 
de vier thema’s uit de Green Deal Duurzame Zorg, die het 
ministerie van VWS heeft afgesloten met 200 partijen uit de 
zorg. Binnen de verschillende onderdelen van de keten is het 
afgelopen jaar voortgang geboekt. Zo is er een project gestart 
om röntgencontrastmiddelen in het water te verminderen. 
Vewin heeft een rapport laten opstellen over de problematiek 
van contrastmiddelen voor de drinkwatervoorziening. 
Daarnaast hebben drinkwaterbedrijven en waterschappen 
huisartsen en apothekers begeleid om de kennis te vergroten 
over medicijnresten in water. Voor zuivering op RWZI’s is 
een Community of Practice gestart waarin waterschappen 
ondersteund worden om tot een optimaal ontwerp te komen 
voor vergaande zuivering op hun hotspots. 

Plaszakken

Röntgencontrast-
middelen

Voorlichting aan 
artsen en apothekers

Extra zuivering RWZIDrinkwaterfabriek

Ander contrastmiddel

Pharma�lter

RWZI

Figuur 2: Terugdringen van 
medicijnresten in water
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beleidsterreinen buiten het drinkwaterdomein nodig zijn om te 
komen tot een toekomstbestendige drinkwatervoorziening. 

Daarnaast heeft het ministerie van IenW een handleiding 
voor het omgaan met de chloridenormering opgesteld, in 
samenwerking met de drinkwatersector. Via het Bestuurlijk 
Platform Zoetwater heeft Vewin het belang onder de 
aandacht gebracht van voldoende waterbeschikbaarheid 
voor de drinkwatervoorziening. Vewin heeft vooral benadrukt 
dat het gezondheidsbelang en de leveringszekerheid voor 
de drinkwatersector leidend moeten zijn bij keuzes in – de 
actualisering van – het Deltaprogramma Zoetwater.  
De drinkwatersector draagt bij aan een klimaatrobuuste 
drinkwatervoorziening door het verkennen en onderzoeken 
van duurzame winconcepten en alternatieve bronnen. 
Ook onderzoekt de sector mogelijke aanpassingen in de 
infrastructuur en reserves voor voldoende capaciteit en 
flexibiliteit.

Strategische Aanpak 
Geneesmiddelen in het Milieu
Op 11 maart 2019 publiceerde de Europese Commissie 
de langverwachte Strategische Aanpak Geneesmiddelen 
in het Milieu. Vewin pleitte reeds jaren voor een Europese 
strategie om zo de Nederlandse Ketenaanpak Medicijnresten 
uit Water te versterken. De Commissie ziet verontreiniging 
door medicijnresten als een groeiend probleem en wil actie 
ondernemen om de risico’s van geneesmiddelen in het 
milieu te verminderen, met betrokkenheid van alle relevante 
belanghebbenden in de gehele keten. Alleen ‘end-of-pipe’-
maatregelen zijn niet afdoende, ook bronnen van emissies 
moeten aangepakt worden. 

Vewin verwelkomt de Strategische Aanpak maar pleit wel 
voor een concretere invulling, een betere en transparante 
milieubeoordeling van geneesmiddelen in relatie tot water en 
een norm voor medicijnresten in drinkwaterbronnen in de KRW 
gebaseerd op het voorzorgsprincipe.

Opkomende stoffen
Via de structurele aanpak opkomende stoffen in water werken 
betrokken partijen, waaronder Vewin, aan de bescherming 
van drinkwaterbronnen tegen nieuwe stoffen. Deze 
aanpak staat nu ook op de agenda van de Versnellingstafel 
opkomende stoffen en medicijnresten, waaraan Vewin 
deelneemt. Afgelopen jaar zijn goede stappen gezet om 
vergunningverlening en transparantie rond industriële 
lozingen te verbeteren. Een opleidingsprogramma voor 
vergunningverleners is gestart en Vewin heeft bijgedragen 
aan de aanpassing van het Handboek Immissietoets. Met de 
aanpassing van het Handboek kunnen vergunningverleners 
beter rekening houden met de effecten van lozingen op 
drinkwaterbronnen. Ook moeten drinkwaterbedrijven vooraf 
geïnformeerd worden over lozingen van stoffen die mogelijk 
negatieve effecten kunnen hebben op hun winningen. 

In Europees verband heeft Vewin aandacht gevraagd voor het 
realiseren van een mogelijkheid in REACH om persistente, 
mobiele en toxische stoffen als zeer zorgwekkend te kunnen 
classificeren. Ook wil Vewin dat er een verplichting in REACH 
wordt opgenomen om bij registratie een inschatting te maken 
van de effecten die het vrijkomen van een stof kan hebben op 
de waterkwaliteit en de KRW-doelen. Nederland heeft in de 
Europese Raad het voortouw genomen met een voorstel om 
deze stoffen nader te reguleren en in te perken.

Benodigde maatregelen 
zijn onder andere: 
realisatie van een 
klimaatbestendig grond- en 
oppervlaktewatersysteem, 
het grondwaterbeheer 
meer richten op water 
vasthouden en intensivering 
van internationale 
samenwerking rond 
waterbeschikbaarheid, 
vooral gericht op de grote 
rivieren.
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Doorpakken in 
nitraataanpak

Het is belangrijk dat er nu 
wordt doorgepakt om nitraat 
in grondwater beschermings
gebieden terug te dringen. 
Dit vraagt commitment van 
alle deelnemende partijen. 
Het aantal deelnemende 
agrariërs moet verder worden 
vergroot en de te nemen 
maatregelen moeten concreter 
worden gemaakt. Via extra 
evaluatiemomenten moet beter 
in beeld gebracht worden of 
de deelnamepercentages en 
voorgenomen maatregelen 
ook leiden tot het halen van 
de nitraatdoelen. Dit moet er 
voor zorgen dat het LBO in juni 
2020 wel een helder besluit kan 
nemen over het perspectief op 
doelbereik. Als geconstateerd 
wordt dat met deze aanpak het 
nitraatdoel in een of meerdere 
gebieden niet gehaald kan 
worden, moeten de betrokken 
partijen besluiten welke 
aanvullende maatregelen nodig 
zijn. Daarbij moet  conform de 
bestuursovereenkomst    
het opleggen van dwingende 
maatregelen door de minister 
van LNV worden overwogen.

Nitraat 
De bestuursovereenkomst Aanvullende aanpak 
nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in 
specifieke grondwaterbeschermingsgebieden is sinds 
1 januari 2018 van kracht. De ministeries van LNV en 
IenW, LTO, IPO en Vewin werken gezamenlijk aan een 
verbetering van de grondwaterkwaliteit in 34 kwetsbare 
grondwaterbeschermingsgebieden. Doel is om blijvend te 
voldoen aan de norm van 50 mg/l nitraat in het grondwater.  
In 2018 zijn regionale uitvoeringsovereenkomsten gesloten 
tussen het betreffende drinkwaterbedrijf, de provincie 
en de regionale landbouworganisatie. In 2019 is in 
keukentafelgesprekken met deelnemende agrariërs besproken 
welke maatregelen om nitraatuitspoeling te verminderen op 
het bedrijf het best passen. Het is echter nog onzeker of deze 
aanpak ook gaat leiden tot het halen van de doelen in alle 
gebieden. In verschillende gebieden zijn nog onvoldoende 
deelnemers, en de te nemen maatregelen zijn vaak nog 
onvoldoende concreet. Volgens de bestuursovereenkomst 
moest het Landelijk Bestuurlijk Overleg (LBO) van de vijf 
partijen in juni 2019 een besluit nemen of er voldoende 
perspectief is op doelbereik; dit was echter niet goed mogelijk. 
Het besluit is doorgeschoven naar juni 2020. In de tussentijd 
zal het LBO de vinger strak aan de pols houden en de 
voortgang nauwgezet monitoren.

Gewasbescherming
In 2019 presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) de evaluatie van de Tweede nota Duurzame gewas-
bescherming. Hieruit blijkt dat het doel om het aantal 
normoverschrijdingen door gewasbeschermingsmiddelen in 
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oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie flink terug 
te brengen tot nu toe niet is gehaald. Naar verwachting lukt dit 
met het huidige beleid op termijn ook niet. Er is dus extra inzet 
nodig om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen terug 
te brengen. 

Vewin heeft voorstellen gedaan bij het ministerie van LNV en 
de Tweede Kamer om drinkwaterbronnen beter te beschermen 
tegen verontreiniging met gewasbeschermingsmiddelen, 
en om te verzekeren dat de einddoelen van de Tweede nota 
Duurzame gewasbescherming in 2023 wel worden gehaald. 
Bijvoorbeeld door verbetering van het toelatingsbeleid van 
middelen, meer aandacht voor toezicht en handhaving van 
bestaande maatregelen, of door een betere afstemming van 
landbouwbeleid op de waterkwaliteitsdoelen. 

Vewin was voorts betrokken bij het opstellen van de 
Toekomstvisie gewasbescherming 2030, die in april 2019 
door het ministerie van LNV is gepubliceerd. Een van de 
doelen van deze visie is om in 2030 vrijwel geen emissies van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu meer te hebben. 
In de eerste helft van 2020 moet het uitvoeringsprogramma 
van de Toekomstvisie klaar zijn. Vewin werkt hieraan ook mee.

Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid
In Brussel wordt hard gewerkt aan het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor 2022-2027. 
Zowel de Milieucommissie (ENVI) als de Landbouwcommissie 
(AGRI) van het Europees Parlement hebben hun positie 
ingenomen over het nieuwe GLB. De onderhandelingen tussen 

Het GLB moet bijdragen aan 
verdere verduurzaming van 
de landbouw en vermindering 
van verontreiniging van 
bodem en water door 
landbouwemissies.

de lidstaten in de Raad zijn nog niet afgerond. Dit betekent dat 
het nieuwe GLB niet op tijd, in 2021, van start kan gaan.  
Vewin vindt dat het GLB moet bijdragen aan verdere 
verduurzaming van de landbouw en vermindering van 
verontreiniging van bodem en water door landbouwemissies. 
Goede afstemming van het GLB met EU-waterbeleid is erg 
belangrijk voor de bescherming van drinkwaterbronnen. Vewin 
heeft deze boodschap ook gedeeld met Europarlementariërs 
en Tweede Kamerleden. Binnen de Europese koepel voor 
waterbedrijven EurEau trekt Vewin de kar in de lobby voor een 
‘blauwer’ GLB. Mooie resultaten hiervan waren een gesprek 
met de Eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan en  een 
gezamenlijke ontmoeting met rapporteurs van de AGRI- en 
ENVI-commissie in het Europees Parlement. Daarnaast 
onderhoudt Vewin nauw contact met de betrokken ministeries 
over de Nederlandse inzet in de Brusselse onderhandelingen 
en participeert Vewin in de uitwerking van het Nationaal 
Strategisch Plan.
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Een kennisdocument – ‘Continu betrouwbaar drinkwater 
leveren, hoe doen we dat?’ –  is opgesteld om de (crisis)
partners van de drinkwatersector beter te informeren over hoe 
het leveren van drinkwater is georganiseerd, onder normale 
omstandigheden, maar ook in crisissituaties, zoals extreme 
droogte. 

Specifiek op het gebied van drinkwater heeft de Beleidstafel 
Droogte (zie ‘Waterbeschikbaarheid’) geleid tot onder andere 
een aantal onderzoeken, handleidingen en afspraken. Zo 
heeft Vewin een actueel overzicht laten opstellen van de 
buffercapaciteit van de drinkwaterbedrijven die gebruik maken 
van oppervlaktewater. 

Daarnaast is de handleiding bij de nationale verdringingsreeks 
geactualiseerd. Hierin is op verzoek van Vewin de belangrijke 
notie opgenomen dat het juist bij droogte van belang is dat 

Nationale Omgevingsvisie
Het kabinet heeft in 2019 de ontwerp-NOVI uitgebracht. 
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een nieuw 
perspectief voor de leefomgeving. De NOVI komt voort uit de 
Omgevingswet en is bindend voor het Rijk. De minister van 
BZK heeft de drinkwatervoorziening en de beschikbaarheid 
van voldoende zoetwater benoemd als nationale belangen. 
Dat zijn belangen en opgaven die het lokale, regionale en 
provinciale niveau overstijgen en vragen om nationale politiek-
bestuurlijke aandacht. Vewin kan zich op hoofdlijnen vinden 
in de ontwerp-NOVI, juicht toe dat de minister de cruciale 
functie van de drinkwatersector als nationaal belang benoemt 
en ook het belang aangeeft van waterbeschikbaarheid en 
een goede waterkwaliteit. Vewin heeft actief deelgenomen 
aan bijeenkomsten over de NOVI die door het ministerie 
van BZK zijn georganiseerd en inbreng geleverd bij het 
ministerie en de Tweede Kamer. Daarbij heeft Vewin gepleit 
voor sterke doorwerking van de drinkwatervoorziening als 
nationaal belang in de prioriteiten en keuzes van de NOVI. 
Daarnaast heeft Vewin het Handboek Omgevingswet voor een 
duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening 
geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwste teksten van de 
Omgevingswet. 

Droogte
De drinkwatersector heeft een externe procesevaluatie laten 
uitvoeren gericht op de interactie binnen de drinkwatersector 
en tussen de sector en haar omgeving tijdens de 
droogteperiode van 2018. Op basis hiervan zijn een aantal 
aanbevelingen gedaan, die onder coördinatie van Vewin in 2019 
zijn opgepakt. Zo is tezamen met de drinkwaterbedrijven een 
draaiboek en responsplan opgesteld voor droogte. Hiermee is 
de sector beter voorbereid op een volgende droogte.  

Vewin juicht toe dat de 
minister de cruciale functie 

van de drinkwatersector 
als nationaal belang 

benoemt en ook het 
belang aangeeft van 

waterbeschikbaarheid en 
een goede waterkwaliteit.

Beeld: Het kennisdocument dat (crisis)partners informeert 
over de organisatie van de drinkwatervoorziening
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Zorgplicht en bewijslast bij 
drinkwaterbedrijven

Vewin pleit ervoor dat bij de 
implementatie van de Wbni de 
primaire verantwoordelijkheid voor 
de zorgplicht en de bewijslast bij de 
drinkwaterbedrijven wordt gelegd. Dit 
sluit aan de bij de huidige werkwijze 
waarbij bedrijven in het leveringsplan 
vastleggen hoe zij invulling geven aan 
de eisen uit de drinkwaterregelgeving. 
De beveiligingsnorm voor de PA, in 
combinatie met de brede risicoanalyse en 
maatregelen in het leveringsplan, dekken 
de eisen uit de Wbni af. Via periodieke 
externe audits wordt naleving van de 
zorgplicht aangetoond. De resultaten 
worden bij het leveringsplan gevoegd en 
aan de toezichthouder voorgelegd.

Vewin pleit ervoor met alle 
betrokkenen (vitale sectoren, 
ministeries en toezichthouders) de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
uit de Wbni verder uit te werken, te 
beoefenen en waar nodig bij te stellen. 
Dit leidt tot beter inzicht in en begrip 
voor elkaars rollen en een systeem 
waarbij sectorale toezichthouders 
handhaven, het Nationaal Cyber Security 
Centrum hulp en advies geeft aan vitale 
bedrijven en vitale bedrijven primair 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
‘business continuity’. 

de buffercapaciteit voor een groot deel wordt aangehouden 
om te anticiperen op waterkwaliteitsverslechtering als gevolg 
van minder verdunning van verontreinigingen in de rivieren. 
Met de ILT is afgesproken dat alle drinkwaterbedrijven in hun 
leveringsplannen van medio 2020 hetzelfde droogte-scenario 
doorrekenen en waar nodig (aanvullende) maatregelen treffen. 

Het RIVM heeft in afstemming met onder andere de 
drinkwatersector een mogelijk model voor drinkwaterrestricties 
onderzocht. Het instellen van restricties voor consumenten 
en bedrijven is een uiterste noodmaatregel om de continuïteit 
van de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Het model 
wordt in 2020 met alle betrokkenen nader uitgewerkt. De 
drinkwatersector is als structureel  crisispartner toegevoegd 
aan de landelijke crisisorganisatie droogte van IenW.   

Cybersecurity 
Met de komst van de Wet beveiliging netwerk en 
informatiesystemen (Wbni) hebben drinkwaterbedrijven een 
aantoonbare zorgplicht voor de beveiliging van hun netwerk- en 
informatiesystemen. Daartoe heeft de sector een norm voor 
de beveiliging van de Procesautomatisering (PA) ontwikkeld 
die gebaseerd is op internationale standaarden. De norm is 
aangeboden aan het ministerie van IenW, dat op zijn beurt aan 
TNO om een expert-beoordeling heeft gevraagd. TNO heeft de 
norm, met een aantal aanbevelingen, positief beoordeeld.

In aanvulling op de Wbni wordt een besluit opgesteld met 
nadere regels ter invulling van de zorgplicht. Vewin heeft hierbij 
ingezet op aansluiting op de norm van de sector en de expert-
beoordeling van TNO. Zodra alle wetgeving gereed is, geeft  
de ILT een oordeel over de norm van de drinkwatersector.  
De drinkwaterbedrijven zijn druk doende met implementatie 
van de norm.
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WACC
De minister van IenW heeft in 2019 de gemiddelde 
vermogenskostenvoet (WACC) voor de drinkwaterbedrijven 
vastgesteld op 2,75% voor de periode 2020-2021. Dit is 
opnieuw een verlaging van de WACC. De WACC is bedoeld 
om “overwinsten” te voorkomen door de vergoeding aan de 
vermogensverstrekkers van drinkwaterbedrijven te maximeren. 
In afwachting van de door de minister aangekondigde wijziging 
van de berekeningsmethodiek had Vewin er juist voor gepleit 
de WACC constant te houden.

De lage WACC leidt voor de drinkwaterbedrijven tot problemen 
bij de financiering van investeringen, tot hogere kosten en 
meer financiële risico’s. Juist nu de drinkwaterbedrijven meer 
moeten investeren in hun leidingnetten, (zuiverings)installaties 
en bedrijfsmiddelen om op lange termijn de ongehinderde 
drinkwatervoorziening te garanderen. 

Vewin heeft in het adviestraject over het WACC-percentage 
input geleverd aan de ACM in een consultatiebijeenkomst 
en daarna een uitgebreide schriftelijke zienswijze 
ingediend. Daarnaast heeft Vewin overlegd met de koepels 
van aandeelhouders om de zorgen en belangen van de 
drinkwaterbedrijven over het voetlicht te brengen. Vewin 
heeft ook met het ministerie van IenW gesproken over de 
onwenselijke effecten van de WACC en betere aansluiting 
van de berekeningsmethodiek bij de financieringsbehoefte en 
investeringsopgave van de drinkwaterbedrijven. 

De lage WACC leidt voor 
de drinkwaterbedrijven 

tot problemen bij 
de financiering van 

investeringen, tot 
hogere kosten en meer 

financiële risico’s.

De WACC moet ruimte bieden voor 
stijgende investeringen

De evaluatie van de Drinkwaterwet in opdracht van 
de minister van IenW (2017) bevestigde dat de wijze 
van berekening van de WACC ongewenste effecten 
heeft. De aanbeveling om deze effecten te onderzoeken 
en de berekeningsmethodiek aan te passen zijn 
overgenomen door de minister. Aanpassing is 
urgenter geworden nu de WACC opnieuw lager is 
vastgesteld terwijl de investeringen moeten stijgen 
vanwege vervanging van het leidingnet, grotere 
zuiveringsinspanningen, maar ook vanwege onder 
meer klimaatverandering en energietransitie.  
De minister heeft een aanpassing van de methodiek 
in concept gereed. Deze zal ter consultatie worden 
voorgelegd en vervolgens zal het traject tot wijziging 
van de Drinkwaterwet en onderliggende regelgeving 
starten. 

Vewin pleit ervoor de gewijzigde methodiek zo 
snel mogelijk in te voeren, dat kan bij de komende 
vaststelling voor 2022 en verder. De nieuwe methodiek 
moet beter rekening houden met de bestaande 
financiële verplichtingen en voldoende ruimte bieden 
de stijgende investeringen te kunnen financieren zodat 
de drinkwaterbedrijven hun kerntaak zo goed mogelijk 
kunnen blijven uitvoeren.
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Alle drinkwater bedrijven 
voldeden aan alle  
wettelijke eisen.

Samenwerken in de 
waterketen
Het Bestuursakkoord water (BAW) uit 2011 en de aanvullende 
afspraken uit 2018 hebben geleid tot intensivering van 
de samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten, 
waterschappen en drinkwaterbedrijven. De doelen van het 
BAW zijn mede daardoor al in 2019 goeddeels behaald. De 
drinkwaterbedrijven hebben tot en met 2019 naar schatting 
dubbel zoveel jaarlijkse kosten bespaard dan de oorspronkelijke 
doelstelling van €70 miljoen terwijl de kwaliteit van 
dienstverlening in de afgelopen jaren goed op peil is gebleven.  
Ook bij de aanvullende afspraken zijn de resultaten van de 
drinkwatersector goed. Zo nemen de drinkwaterbedrijven 
actief deel aan de invulling van de afspraken over 
cyberveiligheid en nam de drinkwatersector in 2019 initiatief 
tot een van de twee landelijk afgesproken plannen voor het 
beter delen van data en informatie.  
De drinkwaterbedrijven willen de samenwerking na afloop 
van het BAW in 2020 graag voortzetten omdat de opgaven 
waar de watersector voor staat alleen samen kunnen worden 
opgelost. Voorbeelden van deze opgaven zijn de kwaliteit van 
de drinkwaterbronnen, invloed van klimaatverandering op 
de beschikbaarheid van zoet water, de vervangingsopgave 
van het leidingnet, drukte in de ondergrond, energietransitie 
en hergebruik van afvalstoffen. Samenwerking kan op veel 
thema’s lagere maatschappelijke kosten en meer gemak 
voor de burger betekenen. Voor de drinkwaterbedrijven is 
dat reden te streven naar afspraken over voortzetting van de 
samenwerking in 2020 en verder. 

Drinkwatertarieven
De ILT oordeelde positief over de totstandkoming van 
de drinkwatertarieven 2020; alle drinkwaterbedrijven 
voldeden aan alle wettelijke eisen. De ILT houdt namens de 
minister van IenW toezicht op de totstandkoming van de 
drinkwatertarieven en wordt daarbij geadviseerd door de ACM.  
De drinkwaterbedrijven rapporteren jaarlijks gedetailleerd 
aan de ILT over de wijze waarop de drinkwatertarieven die zij 
in het komende jaar willen hanteren tot stand komen vanuit 
kostenramingen in de bedrijfsbegroting. De ILT toetst of de 
drinkwatertarieven voldoen aan de eisen in de Drinkwaterwet: 
kostendekkendheid, transparantie en non-discriminatie. 

De drinkwatertarieven worden door het Rijk verhoogd met 
een Belasting op Leidingwater (BoL) en de btw. De btw op 
drinkwater is per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. 
In de afgelopen vijftien jaar is de kostprijs van drinkwater, 
gecorrigeerd voor inflatie, gedaald. De consument profiteert 
daar door belastingverhogingen echter niet van. Inmiddels 
bestaat de prijs van drinkwater voor bijna 30% uit belastingen. 
Dat past volgens Vewin niet bij een eerste levensbehoefte en 
bij het kabinetsbeleid gericht op stimulering van duurzaamheid 
en een gezonde leefstijl. 
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het ASV-proces en de samenhang met de RES-en beschrijft. 
Er is een verkennende studie uitgevoerd om het huidige 
grondwaterbeschermingsbeleid te evalueren en te bepalen 
of er aanleiding is uitgangspunten van dit beleid aan te 
passen. Op basis daarvan is een voorstel voor een vervolg 
geformuleerd. In 2020 vindt verdere uitwerking plaats inclusief 
het beschermingsbeleid voor de ASV’s. 

Energietransitie
Winnen van energie uit (drink)water (aquathermie) biedt 
kansen om bij te dragen aan de voorziening in de toekomstige 
warmtevraag. Om het benutten van deze potentie bij de 
energietransitie te bevorderen is een Green Deal Aquathermie 
opgesteld. Ook Vewin heeft deze Green Deal in april 
ondertekend. Tevens is Vewin lid geworden van de Stuurgroep 
die de uitvoering van de Green Deal begeleidt en aanstuurt. 

Geen mijnbouw in 
gebieden voor de 
drinkwatervoorziening

De druk op de ondergrondse ruimte 
neemt enorm toe. De energie
transitie versnelt dit proces. Voor  
de drinkwater voorziening worden 
aanvullende grondwater voorraden 
aange wezen om in de mogelijke 
groei van 30% van de toekomstige 
drinkwatervraag tot 2040 te kunnen 
voorzien. Naast ruimte voor 
waterwinning is in de ondergrond 
ook ruimte nodig voor energie
opslag en warmte winning. Hieraan 
zijn echter risico’s verbonden voor 
het grond water. Scheiding van 
functies mijnbouw en drinkwater in 
de ondergrond moet daarom het 
uitgangspunt zijn. Zorgvuldige 
afstemming in een vroeg stadium 
van deze ruimteclaims is nodig om 
deze maatschappelijke opgaven in 
de ondergrond op een goede wijze 
te kunnen accommoderen. Naast 
functiescheiding van drinkwater en 
mijnbouw moeten ook buiten de 
gebieden voor de drinkwater
voorziening aan mijnbouw
activiteiten afdoende regels gesteld 
worden om risico’s voor het 
grondwater zo veel mogelijk te 
voorkomen. 

Verkenning robuuste 
drinkwatervoorziening
In de Structuurvisie Ondergrond van de ministeries van IenW 
en EZK is geconstateerd dat richting 2040 de drinkwatervraag 
mogelijk sterk kan groeien en dat er aanvullende strategische 
grondwatervoorraden (ASV’s) nodig zijn om daarin te kunnen 
voorzien. IPO en Vewin voeren samen  een programma uit 
om, in overleg met provincies en drinkwaterbedrijven, deze 
ASV’s voor de toekomstige drinkwatervoorziening aan te 
wijzen. De Stuurgroep Water heeft hierover eind 2019 een 
voortgangsrapportage ontvangen. 

Om betere afstemming te bewerkstelligen tussen 
ondergrondse ruimteclaims vanuit dit ASV-proces en de 
ondergrondse ruimteclaims voor geothermie vanuit Regionale 
Energie Strategieën (RES-en) is een brochure opgesteld die 

Foto: Op 14 mei ondertekende Vewin namens de drinkwatersector de Green Deal Aquathermie. Vewin tekende samen met 
een reeks van partijen uit de overheid, het waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven.
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De energietransitie leidt naar verwachting tot een sterke groei 
van systemen voor geothermie. Hieraan zijn risico’s verbonden 
voor de kwaliteit van met name het grondwater. In het voorjaar 
is een wijziging van de Mijnbouwwet in consultatie gekomen 
die beoogt regels te stellen voor boorputten voor geothermie 
en de vergunningenprocedure te versnellen. 

Vewin heeft in de inspraak voor deze wet onder andere bepleit 
bij mijnbouwwetvergunningen altijd monitoring van het diepe 
grondwater voor te schrijven om eventuele lekkages op te 
kunnen sporen. Kamerbehandeling van de wetswijziging wordt 
in 2020 verwacht. Vewin heeft met onder andere het ministerie 
van EZK, SodM, EBN en de geothermiesector periodiek 
overlegd om posities en ontwikkelingen te delen.

Bodemwetgeving
De wetgeving voor aanpak van bodemverontreiniging wordt 
integraal herzien. Aanpak van verontreinigingssituaties wordt in 
de toekomst vooral gestuurd vanuit bovengrondse ruimtelijke 
ontwikkelingen. De actieve saneringsoperatie wordt beëindigd 
maar een groot aantal gevallen van bodemverontreiniging blijft 
in de bodem achter. In 2019 is hiertoe het Aanvullingsbesluit 
Bodem bij de Omgevingswet behandeld in de Tweede Kamer.  
Vewin heeft zowel in de consultatie als bij de Kamer-
behandeling inbreng geleverd en aanscherping bepleit om 
het drinkwaterbelang beter te borgen. De Kamer heeft 
daaraan gehoor gegeven en moties aangenomen die het 
drinkwaterbelang versterken. Tevens heeft Vewin deelgenomen 
aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over een 
tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en bagger. In 2020 wordt verdere concretisering van het 
PFAS-beleid voorzien.

Om informatie over de ondergrond beter te ontsluiten 
werkt het ministerie van BZK aan een Basis Registratie 
Ondergrond (BRO). Vewin participeert op verschillende 
niveaus in de uitwerking van deze Basisregistratie. Hiertoe 
was Vewin onder andere betrokken bij de verkenning van 
mogelijkheden om informatie over bodemverontreiniging en 
bodemenergiesystemen (WKO’s) op te nemen in de BRO. 
Tevens is gewerkt aan het opnemen van gegevens van de 
grondwatermonitoringputten van drinkwaterbedrijven in de 
BRO.

Maatregelen nodig wanneer 
bodemverontreinigingen de 
drinkwatervoorziening bedreigen

Het wetgevend kader voor bodemverontreiniging 
wordt herzien. De gevalsgerichte aanpak wordt 
verlaten en sanering wordt in de toekomst veel meer 
afhankelijk van bovengrondse ruimtelijke 
ontwikkelingen. Een groot aantal verontreinigings
situaties zal in de bodem achterblijven. 

Vewin vindt het belangrijk dat geborgd is dat 
maatregelen volgen wanneer verontreinigingen 
grondwateronttrekkingen voor de drinkwater
voorziening bedreigen. In regelgeving en bij de 
herziening van het ‘Bodemconvenant’ zal dit 
verankerd moeten worden. Hergebruik van niet
gebiedseigen PFAShoudende grond moet worden 
uitgesloten in álle gebieden voor de drinkwater
voorziening. Het is gewenst informatie over 
bodemverontreiniging op te nemen in de BRO om 
goede ontsluiting van deze gegevens te borgen.

Bij mijnbouw-
wetvergunningen moet 
altijd monitoring van 
het diepe grondwater 
voorgeschreven worden 
om eventuele lekkages 
op te kunnen sporen.
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ondergrond te verbeteren. Op basis hiervan is gezamenlijk een 
programma uitgewerkt om daar invulling aan te geven. Hierbij 
zijn ook het ministerie van IenW, Bouwend Nederland en het 
Centrum Ondergronds Bouwen betrokken. Beoogd wordt dit 
programma in 2020 tot uitvoering te brengen.

Communicatie
Continu in verbinding staan met de wereld rondom de 
drinkwatersector en zorgen dat de lobbyboodschap van Vewin 
op het netvlies staat bij belanghebbenden. Dat is de opdracht 
voor de communicatie van Vewin. 

Vewin maakt hierbij intensief gebruik van haar website, 
aangevuld met Twitter en een maandelijkse nieuwsbrief via 
e-mail. Volgers en abonnees die te maken hebben met beleid 
of besluitvorming rondom (drink)water missen zo nooit de 
belangrijkste nieuwsberichten en standpunten over actuele 
onderwerpen. 

Infrastructuur
Voor de energietransitie, de uitrol van warmtenetten, nieuwe 
aanleg van telecom-infrastructuur en vervanging van bestaande 
infrastructuren gaat Nederland de komende decennia 
grootschalig ‘op de schop’. Dit heeft grote impact op alle al 
aanwezige infrastructuren, inclusief het leidingnetwerk voor 
de drinkwatervoorziening. Om een goed verloop van deze 
processen te sturen en hierin maatschappelijke optimalisatie 
te bereiken is betere regie en ordening van de ondiepe 
ondergrond gewenst. 

In januari heeft Vewin samen met koepels van overige 
netbeheerders en het Gemeentelijk Platform Kabels en 
Leidingen (GPKL) de ‘Grote kabel- en leidingchallenge’ 
georganiseerd waarin met alle stakeholders is verkend welke 
uitdagingen er zijn voor de ondergrondse infrastructuren 
en welke belemmeringen daarbij worden ondervonden. Op 
basis daarvan zijn onderwerpen geïdentificeerd die verdere 
uitwerking behoeven om de ordening van de ondiepe 

Foto: Deelnemers van de  
Grote kabel en leidingchallenge in 

actie om zo goed mogelijk een 
‘Rommeldamse’ straat in te richten.
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Zo’n 2400 abonnees ontvingen vijf papieren edities van 
opinieblad de Waterspiegel, waaronder een special over 
de KRW. De special gaf antwoord op vragen als ‘Wat is 
de KRW en waarom is deze van groot belang voor de 
drinkwatervoorziening?’.  

Vewin heeft in 2019 de publicatie ‘Continu betrouwbaar  
drinkwater leveren, hoe doen we dat?’, gemaakt samen 
met de tien drinkwaterbedrijven. In dit naslagwerk staat hoe 
robuust de drinkwatervoorziening in Nederland georganiseerd 
is en hoe de sector omgaat met bedreigingen en crises.

Vewin vertegenwoordigde de sector in diverse landelijke 
communicatienetwerken zoals bijvoorbeeld Ons Water, 
de communicatiewerkgroep nitraatuitspoeling in grondwater-
beschermingsgebieden en het droogtenetwerk. Tenslotte 
gaf Vewin samen met de drinkwaterbedrijven invulling aan 
het thema ‘Water drinken’ van de Koningsspelen; een mooi 
moment om gezond en lekker kraanwater onder de aandacht 
te brengen bij basisschoolleerlingen. 

Foto: Koning WillemAlexander onthulde op 12 april 2019 
tijdens de Koningsspelen een speciaal oranje watertappunt 
op basisschool De Arke in Lemmer. Figuur 3: Een aantal Vewincommunicatiemiddelen in 2019
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Organisatie

Bestuur
Het Vewin-Bestuur bestaat uit de tien vertegenwoordigers van de 
Leden plus een onafhankelijke voorzitter. Het Vewin-bureau staat 
onder leiding van een directeur die door het Bestuur is benoemd. 
De samenstelling van het Bestuur was in 2019 als volgt:

P.A.C.M. van der Velden (voorzitter)  
drs. G.J. van Nuland, directeur Brabant Water NV (vice-voorzitter)  
mr. J.L. Cuperus, directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
drs. W.M.E. Drossaert, algemeen directeur Dunea 
drs. J.J. Hannema, voorzitter directie Vitens  
ir. L.J.W. Hendriks directeur WMD Drinkwater BV 
ir. R.R. Kruize, algemeen directeur Waternet 
prof. dr. ir. W.G.J. van der Meer, algemeen directeur Oasen 
drs. J.J.W. Nelissen, directeur NV Waterleiding Maatschappij 
Limburg (vanaf 15 september 2019)1  
ir. A.M. Ottolini, directeur Evides NV 
mr. R.A.M. Zwart, directeur NV Waterbedrijf Groningen

Managementteam
In 2019 was de samenstelling van het Managementteam als volgt:

drs. J.H. de Groene, directeur  
drs. A. Frentz, plaatsvervangend directeur 
G.J.B. Gaalman, manager Bedrijfsvoering

1  R. Doedel, directeur NV Waterleiding Maatschappij Limburg (tot 30 juni 2019)
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Samenstelling personeel
Op 31 december 2019 telde Vewin 20 medewerkers  
op de loonlijst. Hiervan was 50% man en 50% vrouw. 
In 2019 trad 1 medewerker uit dienst en 1 in dienst.

Verzuimcijfers
Het totaalverzuim van het Vewin-personeel bedroeg in 2019 1,10%.

Ziekteverzuimcijfers 2018-2019*
2018  2019

Kort (% aandeel t/m 7 dagen) 0,78% 0,92%

Middellang (% aandeel 8 t/m 42 dagen) 0,36% 0,18%

Lang (% aandeel 43 t/m 365 dagen) 0,13% 0,00%

Totalen 1,26% 1,10%

 
*  Berekening volgens standaard voor verzuimregistratie 

(Projectgroep Uniformering Verzuimgrootheden [1996]. 
Berekening van ziekteverzuim: Standaard voor verzuim registratie. 
Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden).

Figuur 4: Samenstelling personeel

Man/vrouw
verhouding

in 2019

10x 10x
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Afkortingen lijst
ACM  Autoriteit Consument en Markt

AGRI Committee on Agriculture and Rural Development

ASV Aanvullende strategische grondwatervoorraden

BAW Bestuursakkoord Water

BoL Belasting op Leidingwater

BRO Basis Registratie Ondergrond

BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CEEP  European Centre of Employers and Enterprises  

providing Public Services 

EBN Energiebeheer Nederland

ENVI Committee on Environment, Public Health and Food Safety

EP Europees Parlement

EurEau European Federation of National Water Services 

EZK Economische Zaken en Klimaat 

GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GPKL Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen

IenW  Infrastructuur en Waterstaat

ILT  Inspectie Leefomgeving en Transport

IPO  Interprovinciaal Overleg

KIWA  Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen

KRW  Kaderrichtlijn Water

KWR KWR Watercycle Research Institute

LBO Landelijk Bestuurlijk Overleg 

LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LTO  Land- en Tuinbouworganisatie Nederland

NEFYTO Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie

NOVI Nationale Omgevingsvisie

NWP  Netherlands Water Partnership

PA Procesautomatisering 

PBL Planbureau voor de Leefomgeving

PFAS Poly- en Perfluoralkylstoffen 

REACH Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals

RES-en Regionale Energie Strategieën 

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIWA  Vereniging van Rivierwaterbedrijven

RWZI’s Rioolwaterzuiveringsinstallaties

SodM Staatstoezicht op de Mijnen

UvW  Unie van Waterschappen

VEMW Vereniging voor energie, milieu en water

VIG Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNCI Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

VWS  Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WACC Weighted Average Cost of Capital

Wbni Wet beveiliging netwerk en informatiesystemen 
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Jaarrekening
 2019
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ACTIVA  31122019  31122018 

Materiële Vaste Activa

Hard en software 3 jaar            44.110            55.244 

Hard en software 5 jaar              4.467            13.419 

Kantoorinventaris          108.838          139.845 

Aanpassing huisvesting            13.574            15.460 

Totaal Materiële Vaste Activa          170.989          223.968 

Financiële Vaste Activa

Obligaties en Overige effecten          250.750          250.750 

Totaal Financiële Vaste Activa             250.750          250.750 

Vlottende Activa

Debiteuren            70.680            63.745 

Overige vorderingen          142.619          239.407 

Overlopende activa          313.199          361.490 

Liquide middelen en spaartegoeden     11.079.133     11.030.021 

Totaal Vlottende Activa        11.605.631     11.694.663 

   

Totaal Activa     12.027.370     12.169.381 

PASSIVA  31122019  31122018 

Eigen Vermogen

Verenigingskapitaal          226.890          226.890 

Algemene reserve       1.949.106       1.965.857 

Bestemmingsreserves       8.995.000       8.500.000 

Totaal Eigen Vermogen        11.170.996     10.692.747 

Kortlopende Schulden

Crediteuren          152.539          232.509 

Belastingen en premies sociale verzekeringen          108.028          107.757 

Overlopende passiva          595.807       1.136.368 

Totaal Kortlopende Schulden          856.374       1.476.634 

Totaal Passiva     12.027.370     12.169.381 

   

Balans
Per 31 december 2019 

(na verwerking voorstel 
resultaatbestemming); 

luidend in euro's
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 Realisatie     Begroting  Realisatie 

BATEN 2019  2019 2018

Contributie Leden       4.310.000       4.310.000       4.310.000 

Bijdragen Derden          276.915          234.000             255.713 

Baten uit Activiteiten            25.000                    -                   124 

uit separate heffingen (van Leden & derden)
Benchmark            96.000            96.000          108.000 

Baten uit Overdrachtsactiviteiten          520.089          547.000          408.795 

Totaal Baten       5.228.004       5.187.000       5.082.632 

LASTEN

Organisatie

Personeelskosten       2.727.676       2.694.000       2.553.901 

Huisvestingskosten          258.607          259.000          253.233 

Kantoorkosten          186.796          165.000          165.809 

Bestuurskosten            41.286            50.000            47.429 

Projecten, Thema's & Activiteiten       1.505.993       1.461.000       1.326.833 

Totaal van Organisatie       4.720.358       4.629.000       4.347.205 

Projecten
uit separate heffingen (van Leden & derden)

Benchmark (NL)            96.000            96.000          108.005 

Overdrachtsactiviteiten          192.089          547.000          506.695 

uit de reserves
EWIF (2012  2016 / 2016  2018)                    -                      -            500.000 

Totaal Projecten          288.089          643.000       1.114.700 

Verplichting teruggave ''resultaat'' 2018                    -                      -            212.714 

Verplichting teruggave ''resultaat'' 2019                    -                      -                      -   

Totaal Lasten       5.008.447          5.272.000       5.674.619 

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening          219.557            -85.000          -591.987

Saldo Financiele Baten en Lasten            91.692            85.000            91.987 

Resultaat          311.249                    -            -500.000

Resultaatbestemming          

Mutatie Bestemmingsreserves          -328.000                    -            500.000 

Mutatie Algemene Reserve            16.751                    -                      -   

                   -                      -                      -   

Staat van 
baten en lasten

Met betrekking tot het jaar 2019;  
luidend in euro’s
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Algemeen

Waarderings-
grondslagen

Statutaire zetel Vewin
De vereniging draagt de naam: Vereniging van waterbedrijven 
in Nederland, afgekort Vewin. Zij heeft haar statutaire zetel in 
Rijswijk en is gehuisvest aan de Bezuidenhoutseweg 12 in de 
gemeente ‘s-Gravenhage en is opgericht voor onbepaalde tijd. 
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

De activiteiten van Vewin
Vewin is de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven 
in Nederland en heeft ten doel de behartiging van de 
gezamenlijke belangen van de Leden in (inter)nationale 
netwerken en het verrichten van al hetgeen daarmee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemene grondslagen voor de opstelling van 
de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met toepassing van de 
richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder 
winststreven’. De waardering van de activa en passiva en 
de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij dit bij het betreffende balanshoofd 
anders wordt vermeld.

Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in de Balans en Staat van 
Baten en Lasten meegenomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden.

De Leden vormen tevens het Bestuur van de vereniging. Het 
Bestuur geeft vorm aan en bewaakt de doelstellingen en de 
koers van de vereniging, initieert en begeleidt discussies 
binnen de vereniging en houdt toezicht op het bureau. Het 
Bestuur stelt daartoe onder andere stuurgroepen in met een 
afgebakend beleidsveld, specifieke of generieke opdrachten. 
De activiteiten vinden taakstellend binnen begrote kaders 
plaats. De directie legt verantwoording af aan het Bestuur.

Verbonden Partijen
De vereniging heeft geen verbonden partijen in de zin van het 
jaarrekeningrecht.

Valuta
Alle bedragen in deze jaarrekening luiden in euro’s, tenzij 
anders is vermeld.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van 
een vast percentage van de verkrijgingsprijs.
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Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, verminderd 
met transactiekosten en of premie, onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende posten
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden 
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het Resultaat

Baten en Lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en 
lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben uitgaande van historische 
kosten. Lasten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar 
zijn. Baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Pensioenregeling Personeel
Vewin heeft een toegezegde pensioenregeling. Deze regeling 
wordt gefinancieerd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. 
De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens 

de `verplichting aan de pensioenuitvoerder`-benadering. 
In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder 
te betalen premie als last in de staat van baten en lasten 
verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst 
wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen bestaan 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder 
verschuldigde premie op balansdatum.
Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele 
verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, 
leiden tot lasten voor Vewin en worden in de balans 
opgenomen in een voorziening.
De waardering van de verplichting is de beste schatting van 
de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum 
af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld 
materieel is, wordt de verplichting gewaardeerd tegen contante 
waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven 
van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Toevoegingen aan 
en vrijval van de voorziening komen ten laste respectievelijk ten 
gunste van de staat van baten en lasten.
Ultimo 2019 (en 2018) waren er voor Vewin geen pensioen-
vorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de 
jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
De stand van de (beleids)dekkingsgraad van het pensioenfonds 
ABP ultimo december 2019 bedraagt 97,8% (bron: website 
www.abp.nl 28-1-2020) tegenover 103,8% een jaar eerder.

Vennootschapsbelasting
De vereniging is vanwege haar aard niet vennootschaps-
belastingplichtig.
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FINANCIELE VASTE ACTIVA 31122019  31122018 

Obligaties

Obligaties, La Poste      250.750      250.750 

Het verloop inzake de obligaties, respectievelijk de overige effecten  Obligaties € 

Stand per 112019                 
250.750 

Aflossing / Verkopen in 2019                           
-   

Correctie waardering                           
-   

Stand per 31 december 2019 250.750 

Nominale Verkrijgings Markt/Koers Waardering Einde Rente

Omschrijving Obligaties waarde prijs waarde ultimo jaar looptijd percentage

La Poste 250.000 250.750 288.587 250.750 2023 4,3750%

Hard & Hard & Kantoor Aanpassing

MATERIELE VASTE ACTIVA  Software Software inventaris  huisvesting  Totaal 

Het verloop van deze post is als volgt 3 jaar 5 jaar  10 jaar 10 jaar 
Aanschafwaarde per 112019        77.340        90.652      304.169        18.856      491.017 

Investeringen        13.399                -                  -                  -          13.399 

Desinvesteringen                -                  -                  -                  -                  -   

Aanschafwaarde per 31-12-2019        90.739        90.652      304.169        18.856      504.416 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2018        22.096        77.233      164.324          3.396      267.049 

Cumulatieve afschrijvingen vervreemde activa                -                  -                  -                  -                  -   

Afschrijvingen in 2019        24.533          8.952        31.007          1.886        66.378 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2019        46.629        86.185      195.331          5.282      333.427 

Boekwaarde 31122018        55.244        13.419      139.845        15.460      223.968 

Boekwaarde 31-12-2019        44.110          4.467      108.838        13.574      170.989 

Toelichting Materiele Vaste Activa 
De afschrijvingstermijnen die gehanteerd zijn, belopen voor: 
Hard- en software respectievelijk 3 en 5 jaar.  
Kantoorinventaris en aanpassing huisvesting 10 jaar.

Toelichting Obligaties
Het karakter van de beleggingen is risicomijdend. In 2019 
werden geen obligaties voortijdig afgelost. De couponrente 
lag gedurende het jaar boven de vergoeding op langlopende 

deposito’s. De obligaties hebben een resterende looptijd van 
meer dan 1 jaar. Vewin is voornemens om de obligaties aan te 
houden tot einde looptijd.

Toelichting op 
de balans

Per 31 december 2019
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VLOTTENDE ACTIVA 31122019 31122018

Debiteuren   

Debiteuren            70.680            63.745

Totaal Debiteuren            70.680            63.745

Overige Vorderingen   

Omzetbelasting          142.619          239.407 

Totaal Overige Vorderingen          142.619          239.407 

Overlopende Activa   

Nog te ontvangen rente            32.906            33.198 

Overige overlopende activa          280.293          328.292 

Totaal Overlopende Activa          313.199          361.490 

Liquide middelen    

Kas                 418                 403 

Bank          273.715          264.618 

Deposito's en spaartegoeden     10.805.000     10.765.000 

Totaal Liquide Middelen     11.079.133     11.030.021 

Toelichting Overlopende Activa
De post ‘Nog te ontvangen rente’ heeft betrekking op de 
obligaties welke voor een periode van een jaar of langer zijn 
uitgezet en waarvan de afwikkeling (couponrente ontvangst) 

in 2020 plaatsvindt. Van het totaal van de overige overlopende 
activa heeft een bedrag van € 21.030 een resterende looptijd 
van meer dan 1 jaar.

Toelichting Liquide Middelen
Op dit moment wordt de liquiditeitspositie zoveel mogelijk 
aangehouden op een spaar- respectievelijk depositorekening. 
Vewin heeft met de ING-bank een risicomijdend 
beleggingsprofiel samengesteld. 
Bij de Rabobank staat een deposito van € 2,5 mln 10 jaar

vast uit. Dit deposito is verpand als garantiestelling voor de 
financiering van de KWR-nieuwbouw te Nieuwegein. De rente 
op dit deposito, met ingangsdatum 2 september 2013 en 
eindigend op 2 september 2023, bedraagt 3,2% op jaarbasis. 
Vewin heeft de bovenstaande ter beschikking staande 
middelen conform de regels van het Treasurystatuut beheerd.

Toelichting Debiteuren 
Ten aanzien van de vorderingen wordt geen voorziening 
noodzakelijk geacht.
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Aanpassing Voorstel 

Saldo per reserves Resultaat Saldo per

EIGEN VERMOGEN 01012019 2019 bestemming 31122019

Verenigingskapitaal          226.890                    -                      -            226.890 

Algemene Reserve       1.965.857                    -   -16.751        1.949.106

      2.192.747                    -   -16.751  2.175.996 

Bestemmingsreserves

Ontslagregelingen       2.600.000                    -                               2.600.000 

Afkoop exploitatieverplichtingen       1.400.000                    -                               1.400.000 

Huisvesting          600.000                    -                                  600.000 

Advocaat & Proceskosten          300.000                    -                                  300.000 

Sharepoint Portal Services          100.000                    -                                  100.000 

Branchecampagne       1.000.000                    -                               1.000.000 

KWR garantstelling       2.500.000                    -                               2.500.000 

NHI middelen 2019                    -                      -            328.000          328.000 

Watergebruik thuis (2018)                    -            132.000                                132.000 

Grondwater Landelijke behoeftedekking (2018)                    -              35.000                                  35.000 

Totaal bestemmingsreserves       8.500.000          167.000 328.000 8.995.000 

Totaal Eigen Vermogen     10.692.747          167.000 311.249 11.170.996 

Toelichting Eigen Vermogen 
In de bestemmingsreserves worden bedragen opgenomen 
waaraan een specifieke bestemming door het Bestuur is 
gegeven.

Bestemmingsreserve Ontslagregelingen
De hoogte van het saldo van de bestemmingsreserve 
ontslagregelingen is ultimo 2019 bezien in het licht van  
de in de wet en CAO opgenomen regelingen bij ontslag 
(individueel en collectief). Ter bepaling van de omvang die een 
dergelijke reserve zou moeten hebben, is gekeken naar de 
omvang, diensttijd en leeftijd van het personeelsbestand  
en de in de wet respectievelijk de CAO opgenomen bepalingen 
omtrent het toekennen van uitkeringen bij reorganisatie  
en / of ontslag. Vewin is eigenrisicodrager voor wat betreft  

de WW uitkeringen (ook voor het derde WW-jaar). Tevens 
wordt rekening gehouden met bijkomende financiële aspecten 
rond individueel en collectief ontslag. Herberekening ultimo 
2019 geeft geen lagere uitkomsten ten opzichte van de hoogte 
van deze reserve (€ 2,6 mln). 

Bestemmingsreserve Afkoop 
exploitatieverplichtingen
Ultimo 2019 is deze bestemmingsreserve opnieuw 
beoordeeld. Het betreft de in 2014 becijferde afkoop van niet 
persoonsgebonden exploitatieverplichtingen van Vewin, waarbij 
als uitgangspunt de exploitatie van Vewin geldt voor zowel de 
organisatorische lasten alsmede de lasten uit activiteiten en 
thema’s. Er is geen aanpassing noodzakelijk.
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Bestemmingsreserve Huisvesting
Ultimo 2019 zijn de eenmalige lasten bepaald die Vewin 
moet maken om het kantoor op een nieuwe gehuurde 
locatie opnieuw op te starten en in te richten. Hierbij zijn de 
herinrichtingskosten van de huisvesting in de Malietoren als 
uitgangspunt genomen. Er is geen aanpassing noodzakelijk.

Bestemmingsreserve Advocaat- en Proceskosten
De hoogte van deze reserve is bepaald door de ervaring die 
is opgedaan met een eerdere procesgang. De omvang is 
bepaald uitgaande van een doorlooptijd van een procedure van 
maximaal 3 jaar. 

Bestemmingsreserve Sharepoint Portal Services
In 2007 werd een start gemaakt met het op een interactieve 
wijze communiceren met de Leden en stakeholders. Hiertoe 
is Microsoft SharePoint Portal Services ingericht tot een 
multimedianetwerk (symbiose van internet/intranet/website), 
dat deze werkwijze mogelijk maakt. De komende jaren zal 
worden gekeken naar een actualisering van deze wijze van 
communiceren met de Leden.

Bestemmingsreserve Branchecampagne
Het restant van de reserve ten behoeve van de 
Branchecampagne, die met ingang van het begrotingsjaar 2007 
beschikbaar was voor jaarlijkse campagnes, bedroeg ultimo 
2011 € 509.614. Ultimo 2014 is besloten om de middelen 
beschikbaar te houden voor een toekomstige mediacampagne 
en of activiteiten ten behoeve van de sector. Een gedegen 
sectorcampagne vraagt op basis van opgedane ervaringen in 
het verleden om een eerste investering van circa € 750.000 
en een follow-up van € 250.000 welke de effectiviteit van de 
gedane inzet verder verhoogt. 

Bestemmingsreserves NHI, Watergebruik Thuis  
en Grondwater Landelijke Behoeftedekking
Conform het Bestuursbesluit d.d. 12-12-2019 worden de niet 
uitgegeven middelen inzake NHI 2019 groot € 328.000, in een 
bestemmingsreserve beschikbaar gehouden voor de realisatie 
in de loop van 2020.
Bij de behandeling van de begroting 2020 zijn twee posten 
die een eenmalig karakter hebben buiten de contributieheffing 
gehouden en zullen bij de realisatie in 2020 worden 
gefinancieerd uit het overschot 2018. Het betreft statistisch 
onderzoek Watergebruik Thuis ad € 132.000 en de post 
Grondwater Landelijke Behoeftedekking ad € 35.000.

Bestemmingsreserve KWR garantstelling
Sinds 2 september 2013 staat Vewin garant voor de 
financiering van de nieuwbouw van KWR te Nieuwegein. 
Hiertoe is een tienjarig deposito bij de Rabobank 
ondergebracht groot € 2,5 mln tegen 3,2% per jaar, eindigend 
op 2 september 2023.
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KORTLOPENDE SCHULDEN  31122019  31122018

Crediteuren   

Crediteuren          152.539          232.509 

Totaal Crediteuren          152.539          232.509 

Belastingen en premies sociale verzekeringen   

Loonbelasting          108.028          107.757 

Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen          108.028          107.757 

Overlopende Passiva   

Niet opgenomen vakantieverlof            77.288            68.487 

Niet opgenomen IBuren          432.151          382.027 

Te betalen / vooruit ontvangen posten            25.671          124.464 

Restitutie ''resultaat'' 20172019 en 20182020            45.635          547.128 

Nog te betalen Vakantietoelage (FAB/reconstructie)            15.062            14.262 

Totaal Overlopende Passiva          595.807       1.136.368 

Toelichting Overlopende Passiva

Niet opgenomen vakantieverlof en IB-uren
Het niet opgenomen vakantieverlof per 31 december 
2019 bedroeg 1.172 uren (ultimo 2018 1.104 uur). De niet 
opgenomen uren hebben betrekking op de jaren 2016 tot 
en met 2019 en alle zijn bovenwettelijke uren en worden als 
kortlopend beschouwd. De waarde van de reservering stijgt, 
vanwege de gestegen salarissen en als gevolg van een andere 
verdeling van het uitstaande saldo uren over de medewerkers.
Het saldo van het niet opgenomen Inzetbaarheidsbudget steeg 
(in IB uren) per 31 december 2019 naar 7.009 uur (ultimo 2018 
6.547 uur). 
Deze uren worden jaarlijks conform de CAO toegekend en 
mogen van jaar tot jaar worden meegenomen. Ze dienen 
de inzetbaarheid van de medewerker op enig moment in de 
toekomst te ondersteunen. De waarde van de voorziening nam 
in absolute zin toe als gevolg van de stijging van het aantal niet 
opgenomen uren en de gestegen salarissen.

Restitutie resultaat 2018-2020 en 2019-2021
Ultimo 2014 is besloten om het vermogen van Vewin 
niet verder te laten groeien. Hiertoe worden de positieve 
exploitatiesaldi van Vewin aan de Leden gerestitueerd via een 
korting op de contributieheffing. Het resultaat van 2018 is 
gecorrigeerd voor de gevormde bestemmingsreserves inzake 
Watergebruik Thuis (€ 132.000) en Grondwater Landelijke 
Behoeftedekking (€ 35.000). 
Het negatieve saldo over 2019 vloeit voort uit verschillende 
niet begrote uitgaven waarvoor het Bestuur toestemming 
heeft verleend, in een aantal gevallen, indien nodig, te dekken 
uit het positieve exploitatiesaldo 2018 (Koningsspelen, 
Strategische Agenda, Green Deal Aquathermie, Experimenten 
Drinkwaterplatform).
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In 2019 kwam er een hapering in de uitgaven / afspraken 
inzake het NHI (€ 100.000 reguliere en € 250.000 additionele 
uitgaven). Deze middelen waren reeds opgehaald begin 2019. 
Het resterende saldo ultimo 2019 inzake NHI ad € 328.000, 
blijft middels een daartoe gevormde bestemmingsreserve 
(besluit van de Ledenvergadering 12 december 2019) 
beschikbaar voor 2020. 

Het resterende resultaat 2018, na aftrek van de gevormde 
bestemmingsreserves (Watergebruik Thuis € 132.000 en 
Grondwater Landelijke Behoeftedekking € 35.000) ad € 45.635, 
is inmiddels via de contributieheffing 2020 aan de Leden 
gerestitueerd.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Leaseauto’s
Vanaf 2000 maakt Vewin gebruik van operationele lease-
overeenkomsten. Deze overeenkomsten scheppen gedurende 
de leaseperiode van de auto’s verplichtingen voor Vewin die 
niet uit de balans blijken. Op 31 december 2019 beschikte 
Vewin over 3 bedrijfsauto’s in operational lease met een totale 
verplichting van € 84.940 (2018 € 83.649). De verplichtingen 
van de lopende contracten komen achtereenvolgens uit op  
€ 45.888 voor 2020, € 28.514 voor 2021, € 10.538 voor 2022. 
De meerjarige verplichtingen hebben een looptijd van 4 jaar of 
korter.

Huurverplichting
Medio 2017 heeft Vewin het huurcontract van haar kantoor 
in de Malietoren aan de Bezuidenhoutseweg te Den Haag 
verlengd. Met de verhuurder VNO-NCW is een huurcontract 
voor de periode van 4 jaar en 7 maanden gesloten tot 31 
december 2021. In december 2020 kan pas bekeken worden 
tegen welke voorwaarden het huurcontract kan worden 
verlengd. 
De jaarhuur voor 2020 bedraagt uitgaande van het contract en 
de daarin bedongen korting (1 maand korting per vol gehuurd 
jaar tot en met 2020 en 7/12 maand korting in het laatste jaar 
2021) ca € 121.000 (realisatie 2019 € 118.000). De bijkomende 
servicelasten met betrekking tot 2020 zullen naar verwachting 
ca € 76.000 bedragen (realisatie 2019 € 78.000). De meerjarige 
verplichtingen hebben een looptijd korter dan 5 jaar (eindigend 
op 31 december 2021).



Toelichting op 
de staat van 

baten en lasten
Met betrekking tot 2019

Realisatie Begroting Realisatie

BATEN 2019  2019 2018

Contributie Leden  

Contributie       4.310.000       4.310.000       4.310.000 

Totaal Contributie Leden       4.310.000       4.310.000       4.310.000 

Toelichting Contributie Leden
Het contributiebedrag voor 2019 is gelijk aan de realisatie 
2018. Daarnaast worden sommige activiteiten separaat met de 
Leden en of derden afgerekend. 

Het resultaat over 2017 (€ 334.412) werd aan de Leden 
teruggeven middels een korting naar rato op de geheven 
bijdragen 2019.

 

Bijdragen derden  

Doorberekende kosten Brussel          111.664            66.000            89.499 

Doorberekening Stichting EBC          163.306          168.000          160.379 

Diverse baten              1.945                    -                5.835 

Totaal Bijdragen Derden          276.915          234.000          255.713 

Toelichting Bijdragen derden
De doorberekende kosten Brussel hebben betrekking op 
de inzet van mankracht en de huisvestingskosten, die over 
de exploitatie van Vewin lopen. Deze kosten worden 50:50 
gedeeld met de UvW. De doorberekening aan de Stichting EBC 
heeft betrekking op de kosten inzake detachering en inhuur van 

medewerkers van Vewin. De diverse baten betreft voornamelijk 
de doorberekening van de reiskosten welke niet gedeclareerd 
kunnen worden en opgehaalde afscheidsbijdragen waarbij 
Vewin een loketfunctie heeft.

 

Baten uit Activiteiten  

Bodem & Infrastructuur            25.000                    -                      -   

Corporate Communicatie                    -                      -                   124 

Totaal Baten uit Activiteiten            25.000                    -                   124 

Toelichting Baten uit Actviteiten
De ontvangsten uit hoofde van ‘Bodem & Infrastructuur’ 
betreft eind 2018 opgehaalde middelen ten behoeve van 

uitgaven in het kader van STRONG welke activiteiten in 2019 
werden uitgevoerd en afgerond.
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Realisatie  Begroting Realisatie

BATEN 2019  2019 2018

Baten uit Benchmarks

Benchmarks            96.000            96.000          108.000 

Totaal Baten uit Benchmarks            96.000            96.000          108.000 

Toelichting Baten uit Benchmarks
De kosten inzake de ‘Benchmarks’ zijn conform de begroting 
2019 binnen de bovenstaande ledenbijdragen opgevangen.

 

Baten uit Overdrachtsactiviteiten  

Consumentenzaken (SGC)            30.089            57.000            42.795

REWAB            80.000            80.000                    -   

Open datastandaard                    -                      -            216.000

ATA            60.000            60.000            50.000

NHI          350.000          350.000          100.000

Totaal Baten uit overdrachtsactiviteiten          520.089          547.000          408.795 

Toelichting Baten uit Overdrachtsactiviteiten
Vewin berekent de lasten uit hoofde van de ‘Geschillen-
commissie’ volledig door aan de veroorzakers middels een 
eindafrekening. Het betreft zowel de vaste lasten van de 
commissie als ook de kosten van de behandelde specifieke 
‘cases’. Het bedrag inzake “REWAB” betreft de kosten 
voor de vernieuwing van de REWAB-software, conform 
het Bestuursbesluit (18-44 d.d.13 december 2018). ATA 
betreft de bijdrage inzake de door KWR verzorgde erkende 
kwaliteitsverklaring voor materialen en chemicaliën. NHI 
betreft de doorberekening van de kosten van het Nationaal 

Hydrologisch Instrumentarium aan de Leden van Vewin op 
basis van het aantal administratieve aansluitingen. De reguliere 
bijdrage ter hoogte van € 100.000 werd verhoogd met een 
extra bijdrage ad € 250.000 inzake de doorontwikkeling van 
het instrumentarium. Deze geplande uitgaven zijn in 2019 
niet doorgegaan. De middelen staan ter beschikking voor een 
eventuele uitvoering in 2020.
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Realisatie  Begroting Realisatie

LASTEN 2019  2019 2018

Personeelskosten

Salarissen     1.742.337     1.698.000     1.685.701 

Inhuur derden        389.625        419.000        300.995 

Premies ABP e.d.        327.399        325.000        327.041 

Premie ziektekostenverzekering          75.111          77.000          81.315 

Reis en verblijfkosten        109.007        118.000        114.891 

Studie, symposia, congressen e.d.          10.964          20.000          14.259 

IBuren en vakantieverlof          58.099                  -              1.158 

Overige personeelslasten          15.134          37.000          28.541 

Totaal Personeelskosten     2.727.676     2.694.000     2.553.901 

Aantal FTE's Vewin ultimo 2019 bedraagt 17,6 (ultimo 2018 18,4).
Ultimo 2019 maakte Vewin gebruik van 0,4 FTE aan ZZP'ers (ultimo 2018 bedroeg deze inzet 0,2 FTE).

Toelichting Personeelskosten
Het totaal van de post personeelskosten komt in totaal 
circa € 34.000 boven het begrote niveau uit. De primaire 
salarislasten stegen vooral door de administratieve en fiscale 
maatregelen inzake de inzet in Brussel (€ 44.000 hoger). 
Inhuur derden viel daarentegen weer wat mee (€ 29.000 
lager). De pensioenlasten bleken nagenoeg gelijk uit te 
komen ten opzichte van het begrote bedrag (€2.000 hoger). 
De premie ziektekosten kwam lager uit (€ 2.000). De reis- & 
verblijfkosten kwamen lager uit, door minder kosten inzake 
leaseauo’s (€ 9.000). Het budget voor opleidingen ging niet 

op en bleef onder het begrote bedrag (€ 9.000). Teruggekocht 
verlof en de jaarlijkse herberekening van de reservering van 
niet opgenomen uren waren niet in evenwicht (€ 58.000 
hoger). De hogere dan begrote terugontvangst van salaris 
inzake zwangerschapsverlof, zorgden voor minder overige 
personeelskosten (€ 22.000).  
De gezamenlijke inzet in Brussel is op 50:50 basis en wordt 
wederzijds verrekend tussen Vewin en de UvW (zie het 
betreffende onderdeel Baten en inhuur derden).
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Realisatie  Begroting Realisatie

LASTEN 2019  2019 2018

Huisvestingskosten

Huur        118.006        121.000        118.006 

Servicekosten          77.693          76.000          75.262 

Huisvesting Brussel          62.908          62.000          59.965 

Totaal Huisvestingskosten        258.607           259.000        253.233 

Toelichting Huisvestingskosten
De huisvestingslasten zijn in totaliteit gelijk aan de begroting 
2019. In de begrote huurlasten werd rekening gehouden met 
een aanpassing van de huur op basis van een nog niet bekend 
inflatiecijfer. De bedongen huurkorting bedroeg conform 
de overeenkomst 1 maand per volledig gehuurd jaar. De 

servicekosten waren licht hoger dan het begrote niveau  
(€ 76.000), als gevolg van doorberekeningen inzake afgenomen 
diensten. De huisvestingskosten ‘Brussel’ worden voor 50% 
doorberekend aan de UvW (circa € 31.000, op basis van vier 
kwartalen; zie de Baten).

 

Kantoorkosten  

Afschrijvingen          66.378          60.000          63.365 

Kantoorbehoeften            7.368            8.000            7.910 

Kosten verzekeringen          31.073          25.000          21.835 

Drukwerk & porti e.d.            8.476            6.000            8.754 

Telefoon en dataverkeer          16.287          20.000          18.931 

Controle van de jaarrekening          17.000          16.000          16.000 

Carepacks en Licentiekosten          40.214          30.000          29.014 

Totaal Kantoorkosten        186.796        165.000        165.809 

Toelichting Kantoorkosten
De totale kantoorkosten overschrijden het begrote bedrag  
voor 2019 (circa € 22.000). 
De voornaamste oorzaak moet worden gezocht in de 
geactualiseerde licentiekosten die Vewin moet betalen voor 
het gebruik van de benodigde software teneinde de taken 
te kunnen uitvoeren. Daarnaast werd de WGA verzekering 
fors verhoogd. Tevens vond er een verschuiving plaats van 
telefoonkosten naar afschrijvingen omdat combideals met 

mobiele apparaten inclusief abonnementen niet meer mogen 
worden aangeboden, hetgeen een lastenverhoging betekende.
De overige onderdelen van deze post kennen wisselend onder- 
en overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen. 
Deze afwijkingen zijn in absolute zin niet erg fors en variëren 
van jaar tot jaar afhankelijk van de mate waarin er beslag wordt 
gelegd of inzet van deze middelen wenselijk wordt geacht. 
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Realisatie  Begroting Realisatie

LASTEN 2019  2019 2018

Bestuurskosten

Bestuurskosten            41.286            50.000            47.429 

Totaal Bestuurskosten            41.286            50.000            47.429 

Toelichting Bestuurskosten 
De bestuurskosten betreffen naast de bezoldiging van de 
voorzitter tevens de kosten van de bestuursvergaderingen. 
In totaal bleven deze kosten circa € 9.000 onder het begrote 
niveau voor 2019.

 
De daling ten opzichte van 2018 is het gevolg van minder 
bijkomende kosten van de voorzitter en minder uitgaven voor 
bestuurlijke activiteiten en bijeenkomsten ten opzichte van de 
realisatie 2018.
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Realisatie  Begroting Realisatie

PROJECTEN, THEMA’S & ACTIVITEITEN 2019  2019 2018

 Stuurgroepen 

 Bronnen & Kwaliteit          232.823          250.000          165.636 

 Bodem & Infrastructuur          356.981          324.000          236.227 

 Beveiliging & Crisismanagement            55.386            50.000            69.177 

 Doelmatigheid & Transparantie            57.316            71.000            48.447 

 BTO          105.235          105.000          102.668 

 Overig 

 Communicatie          518.429          474.000          490.937 

 Internationaal            80.243          113.000            90.551 

 Overige lasten uit activiteiten            99.580            74.000          123.190 

Activiteiten gefinancierd uit contributieheffing       1.505.993       1.461.000       1.326.833 

 Benchmarks 

 Benchmark (NL)            96.000            96.000          108.005 

 Overdrachtsactiviteiten 

 Watermeters                    -                      -              37.900 

 Consumentenzaken (SGC)            30.089            57.000            42.795 

 Open datastandaard                    -                      -            216.000 

 ATA            60.000            60.000            60.000 

 REWAB (vernieuwing; best.besl.1844 dd 4 okt 2018)            80.000            80.000                    -   

 NHI (KWR)            22.000          350.000          150.000 

 Uit de Reserves 

 EWIF (2012  2016 en 2016 2018)                    -                      -            500.000 

Activiteiten gefinancieerd uit separate heffing / reserves          288.089          643.000       1.114.700 

Totaal Lasten Projecten, Thema’s & Activiteiten       1.794.082       2.104.000       2.441.533 

Toelichting Lasten Projecten, Thema’s & Activiteiten
Vewin zet telkenjare in op zoveel mogelijk effectiviteit en 
efficiëncy. Gebruik maken van de expertise van Leden en 
derden werkt door in het beheersen van de kosten. De 
bijdrage in het kader van NHI en ATA wordt gelijktijdig met 
de contributies geïnd bij de Leden van Vewin en normaal 

gesproken aan KWR doorgesluisd. Echter bij NHI ontstond in 
2019 een vertraging in de samenwerking met andere partijen, 
waardoor het additionele project groot € 250.000 en een 
gedeelte van het reguliere traject vooralsnog “on hold” zijn 
gezet. 

Vewin jaarverslag 2019 42



Dit verklaart meteen de achterblijvende uitputting van de 
begroting 2019 en deels de lagere lasten ten opzichte van 
2018. Dat verschil zit ook in het wegvallen van de tranche 
inzake EWIF (€ 500.000).
Daarnaast zijn lasten opgenomen voor verschillende niet 
begrote uitgaven waarvoor het Bestuur toestemming 
heeft verleend, in een aantal gevallen zo nodig te dekken 
uit het positieve exploitatiesaldo 2018 (Koningsspelen, 
Strategische Agenda, Green Deal Aquathermie, Experimenten 
Drinkwaterplatform).

Op de overige activiteiten welke veelal via de stuurgroepen 
worden uitgevoerd en planmatig vanuit de Contourennota zijn 
bepaald, zijn er zowel over- als onderschrijdingen verantwoord. 
De actualiteit bepaalt veelal de accenten in de uitvoering en 
daarmee uiteindelijk het kostenniveau van de projectmatige 
activiteiten. Tegenover de overschrijding van het budget van de 
stuurgroep ‘Bodem en Infrastructuur’ met € 33.000, staat nog 
een additionele inkomst ter grootte van € 25.000 welke reeds 
in 2018 werd opgehaald bij de Leden.   
Voor alle projectmatige activiteiten gezamenlijk bezien, blijft 
Vewin binnen de voor 2019 gestelde kaders.

Realisatie Begroting Realisatie

SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 2019  2019 2018

Rentebaten              91.659            85.000            91.951 

Overige (financiële) baten                     33                    -                     36 

Totaal Financiële Baten              91.692            85.000            91.987 

Rentelasten                      -                      -                      -   

Totaal Financiële Lasten                      -                      -                      -   

Saldo Financiële Baten en Lasten              91.692            85.000            91.987 

 
Toelichting Financiële Baten en Lasten
De rentecurve bleef in 2019 op circa 0% bij de zakelijke 
rekeningen. 
De interest baten worden bijna volledig bepaald door een 
beperkte hoeveelheid (circa € 250.000) aan uitstaande 
hoogrentende obligaties (4,375% op jaarbasis), die tot het 

einde van de looptijd zullen worden aangehouden en het bij 
de Rabobank afgesloten 10 jarig garantstelling-deposito (€ 2,5 
mln à 3,2% op jaarbasis). Deze garantstelling ten behoeve van 
KWR-financiering heeft een looptijd van 10 jaar (september 
2013 - september 2023).
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Controleverklaring van de onafhankelijke  
accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen 
verklaring.

Statutaire bepaling Resultaatbestemming
De statuten bevatten geen voorschriften omtrent de 
resultaatbestemming.

Bestemming van het resultaat over het  
boekjaar 2018  
De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de Algemene 
Ledenvergadering gehouden op 14 maart 2019. In de 
Bestuursvergadering van 11 december 2014 is besloten het 
resultaat terug te geven aan de Leden via de contributieheffing. 
Het door het Bestuur vastgestelde resultaat 2018 is inmiddels 
met de contributieheffing 2020 verrekend, rekening houdend
met het toevoegen van een tweetal bestemmingsreserves 

Overige  
gegevens

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER DE BOEKJAREN 2018 EN 2019

Resultaat 2018      -212.634

Resultaat 2019      -311.249

Resultaat      -523.883

Toevoegingen en onttrekkingen aan de (bestemmings)reserves

Toevoeging Bestemmingsreserve NHI (resultaat 2019)       328.000 

Toevoeging Bestemmingsreserve Watergebruik Thuis (resultaat 2018)       132.000 

Toevoeging Bestemmingsreserve Grondwater Landelijke Behoeftedekking (resultaat 2018)         35.000

Onttrekking Algemene Reserve (resultaat 2019)        16.751

Saldo      478.249 

Saldo teruggave 2018 in 2020        -45.634

ultimo 2019 inzake het project Watergebruik Thuis ad € 132.000 
en inzake het project Grondwater Landelijke Behoeftedekking 
ad € 35.000, waartoe in de Algemene Ledenvergadering van 
12 december 2019 is besloten. Het resterende saldo van het 
resultaat over 2018 ad € 45.635 is met de contributieheffing 
over 2020 met de Leden verrekend. 
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Overeenkomstig het besluit genomen in de 
Bestuursvergadering d.d. 11 december 2014 werden 
de vermogensbestanddelen van Vewin qua omvang en 
samenstelling vastgesteld. Voor een aantal van deze reserves 
geldt een bepaalde genormeerde omvang en gebeurtenis 
welke een eventuele vrijval bij een zich voordoende situatie 
bepaalt. Een actuele herberekening ultimo 2019 leidt 
vooralsnog niet tot aanpassingen.
Voor wat betreft de realisatie van de begroting 2019 het 
volgende. De Ledenvergadering heeft op 12 december 2019 
besloten dat de opgehaalde maar niet bestede middelen voor 
NHI alsnog kunnen worden gebruikt in 2020 voor uitgaven 
in het kader van NHI (beheer en onderhoud € 78.000 en 
doorontwikkeling € 250.000), welke in 2019 geen doorgang 
konden vinden. 
Het exploitatiesaldo over 2019 alleen ad € 311.249 is daartoe 
niet toereikend. 

Teneinde een bestemmingsreserve inzake NHI ultimo 2019 
mogelijk te maken, wordt uit de Algemene Reserve van Vewin 
€ 16.751 onttrokken, zodat de bestemmingsreserve inzake NHI 
€ 328.000 groot is ultimo 2019.
De exploitatieresultaat over 2019 sluit vervolgens op nul. 
Hierdoor is er bij de berekening van de contributie over 2021 
vooralsnog geen saldo te verekenen met de Leden. 
Het Bestuur heeft in de vergadering van 12 december 2019 
eveneens besloten een tweetal projecten welke in 2020 
kunnen worden uitgevoerd uit het resultaat over 2018 ad 
€ 212.634 te financieren. Hiertoe worden ultimo 2019 een 
tweetal bestemmingsreserves zoals hierboven genoemd 
gevormd. Het resterende saldo resultaat 2018 ad € 45.634 is 
inmiddels met de contributieheffing en inning van de overige 
bijdragen begin 2020 aan de Leden teruggegeven.
Er zijn over 2019 geen mutaties van de bestemmingsreserve(s) 
welke afhankelijk zijn van een (jaarlijkse) vrijval. 
De bovenstaande mutaties zijn reeds verwerkt in het resultaat 
en het gepresenteerde vermogen.
 

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed 
zijn op de vereniging of op de financiële resultaten van de 
vereniging.
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Controle verklaring
van de 

onafhankelijke
accountant
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