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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 18,7 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.

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 Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW), de 
chemische- (VNCI), bestrijdingsmiddelen- (NEFYTO) en 
geneesmiddelenindustrie (VIG), natuur- en milieuorganisaties 
(Natuurmonumenten, 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, EWA en SGI Europe. 

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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overtuiging dat het Nederlandse watersysteem voor grote 
uitdagingen staat. Enkele weken eerder, op 9 februari gingen 
wij al in debat met acht (kandidaat-) Kamerleden over deze 
problematiek. In dit ‘Waterdebat’ bleek veel steun om te 
komen tot een ‘schoonwaterakkoord’.  
Wij boden samen met IPO ons eindrapport inzake Aanvullende 
Strategische Voorraden voor de drinkwatervoorziening 
aan de ministers van IenW en EZK aan. In het licht van de 
toenemende vraag naar drinkwater is het zaak dat deze 
voorraden daadwerkelijk gereserveerd en goed beschermd 
worden. Dit vergt onder andere een tijdige en goede 
afstemming met de behoefte aan ruimte voor aardwarmte, 
op basis van het uitgangspunt van functiescheiding. Dit is 
op dit moment nog onvoldoende verankerd in nationale en 
provinciale regelgeving. 

Op het vlak van de kwaliteit van drinkwaterbronnen is 
belangrijk dat we aan de vooravond staan van de laatste 
planperiode van de Kaderrichtlijn Water. In het afgelopen 
jaar bleek dat de in ons land voorbereide plannen, onder 
andere het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (NAP) en de 
Stroomgebiedbeheersplannen, tekort schieten om de doelen 
in 2027 te halen. Het 7e NAP is inmiddels ingediend in Brussel 
en stuit daar om deze reden op problemen. 

Tot slot de financieringsruimte die de drinkwaterbedrijven 
nodig hebben om de sterk stijgende investeringsbehoefte 
daadwerkelijk te realiseren. In de 2021 paste de minister de 
regelgeving aan en besloot zij tot een licht hogere WACC 
voor de komende drie jaar. Dat biedt de bedrijven voor deze 
periode een beetje lucht, maar doet niet af aan de noodzaak de 
aangekondigde fundamentele herijking van de regelgeving voor 
de langere termijn voortvarend op te pakken. 
 
De drinkwatersector wil bijdragen aan de noodzakelijke 
watertransitie om ook in de toekomst te kunnen blijven 
voorzien in lekker en gezond kraanwater. Goed drinkwater, 
24x7 uit de kraan, lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. 
Daar is extra inzet voor nodig, óók van het nieuwe kabinet! 

Peter van der Velden

Voorzitter Vewin

We hebben lang moeten wachten op het nieuwe 
Regeerakkoord, maar dit toont zeker ambitie op het vlak 
van water. Beschikbaarheid van zoetwater, ruimtelijke 
planvorming gestuurd door water, waterkwaliteit, het 
staat allemaal op de agenda. Wat ons betreft een goede 
basis om op door te pakken. Voor de drinkwatersector is 
het cruciaal dat dit ook echt en voortvarend gebeurt. De 
beschikbaarheid en kwaliteit van de drinkwaterbronnen 
– grond- en oppervlaktewater – staan onder toenemende 
druk en het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door 
droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een 
groeiende bevolking en economie. De kwaliteit van onze 
drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door vervuiling 
vanuit landbouw, industrie en huishoudens. In meer dan 
de helft van de drinkwaterwinningen kunnen problemen 
optreden met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid 
water. Drinkwaterbedrijven staan voor grote opgaven en 
investeringen en hebben meer ruimte nodig om die aan te 
pakken en te realiseren. De drinkwatersector pleit voor een 
Nationaal Waterakkoord om samen de schouders te zetten 
onder het adresseren van de grote opgaven op het vlak van 
waterkwaliteit en beschikbaarheid van zoetwater. 

De groeiende urgentie van een gezamenlijk aanpak werd op 
verschillende momenten in het afgelopen jaar onderstreept. 
Op 25 februari 2021 presenteerde ik samen met mijn collega 
van de Unie van Waterschappen, Rogier van der Sande, 
‘Water verbindt’. Met het oog op de komende Tweede 
Kamerverkiezingen formuleerden wij in deze gezamenlijke 
agenda van Vewin en Unie van Waterschappen een aanbod 
voor het nieuwe kabinet gericht op de noodzakelijke 
watertransitie. Een oproep om samen een klimaatrobuust 
watersysteem te realiseren door water sturend te laten 
zijn voor de ruimtelijke inrichting, water beter vast te 
houden, zuinig om te gaan met water en de waterkwaliteit 
te verbeteren én vervuiling te voorkomen. Dit vanuit de 

De drinkwatersector wil bijdragen 
aan de noodzakelijke watertransitie 
om ook in de toekomst te kunnen 
blijven voorzien in lekker en 
gezond kraanwater.

Voorwoord
Op naar een Nationaal 

Waterakkoord!  

Peter van der Velden

Bekijk de video in de online 
versie van dit jaarverslag
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   Nu concrete afspraken en acties nodig 
vanuit de Beleidsnota Drinkwater 

Duidelijk is dat de Beleidsnota Drinkwater 
agenderend is en het is zaak de uitwerking 
van de thema’s voortvarend op te pakken in de 
implementatie- en uitvoeringsagenda en te laten 
resulteren in concrete afspraken en acties. Deze 
agenda is een goede bouwsteen voor het door 
Vewin bepleite Nationaal Waterakkoord.

Activiteiten 
2021

DRINKWATERBELEID

Beleidsnota Drinkwater
In april 2021 heeft de Minister van IenW de Beleidsnota 
Drinkwater 2021 - 2026 naar de Tweede Kamer gestuurd.  
De Drinkwaterwet regelt dat de Minister van IenW eens 
in de zes jaar een Beleidsnota Drinkwater opstelt. Vewin 
heeft samen met de andere koepels VNG, IPO en Unie van 
Waterschappen (UvW) actief bijgedragen aan de nieuwe 
Beleidsnota. De Beleidsnota bevat een overzicht van de  
grote uitdagingen waarvoor de drinkwatervoorziening zich 
gesteld ziet. 

Vewin waardeert de Beleidsnota Drinkwater die er nu ligt. 
De nota benoemt op hoofdlijnen de juiste prioriteiten voor het 
duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om bescherming/verbetering van de 
kwaliteit en beschikbaarheid van bronnen, zuinig watergebruik, 
voldoende financieringsruimte en adequate veiligstelling van 
infrastructuur. 

De Beleidsnota Drinkwater heeft vooral een agenderend 
karakter en inventariseert de thema’s die uitgewerkt zullen 
gaan worden in de in 2022 te verschijnen implementatie- en 
uitvoeringsagenda. De samenwerking tussen betrokken 
partijen bij de totstandkoming van de Beleidsnota wordt 
voortgezet bij de uitvoering van deze agenda.

Vewin waardeert de Beleidsnota Drinkwater 
die er nu ligt. De nota benoemt op 
hoofdlijnen de juiste prioriteiten voor het 
duurzaam veiligstellen van de openbare 
drinkwatervoorziening.
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Drinkwaterrichtlijn

Vewin heeft geadviseerd over de implementatie van de nieuwe 
onderdelen van de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn, 
die eind 2020 in werking is getreden, in de Nederlandse 
wet- en regelgeving. In Nederland gebeurt dit vooral via 
aanpassing van de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit 
en de bijbehorende regelingen, en via de Omgevingswet. 
Samen met de drinkwaterbedrijven heeft Vewin de punten 
in beeld gebracht waarvan het belangrijk is dat ze verwerkt 
worden, en voorstellen gedaan voor de manier waarop dit 
het best kan gebeuren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een 
betere afstemming op de Kaderrichtlijn Water (KRW) en om 
verbetering van de juridische status van gebiedsdossiers. 
Op basis hiervan heeft Vewin de voorstellen van het ministerie 
van IenW voor de aanpassing van het Drinkwaterbesluit en 
Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl) van commentaar voorzien. 
In 2022 zal Vewin onder andere via een zienswijze reageren op 
de definitieve voorstellen voor aanpassing van de regelgeving.

DRINKWATERBELEID

Resultaten Bestuursakkoord 
Water (BAW)
In mei 2021 presenteerde de minister van IenW met 
tevredenheid de eindresultaten van het Bestuursakkoord 
Water (BAW) aan de Tweede Kamer. In het BAW spraken Rijk, 
provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven 
in 2011 af om de kwaliteit van het waterbeheer te verbeteren 
en de maatschappelijke kosten minder te laten stijgen. 

In 2021 bleek dat de afgesproken doelmatigheidswinst van 
minimaal € 750 miljoen per jaar ruimschoots gehaald is. 
De eindrapportage toont aan dat in 2019 ruim € 1 miljard 
doelmatigheidswinst is gerealiseerd waardoor de lasten voor 
inwoners en bedrijven minder zijn toegenomen dan zonder het 
BAW het geval zou zijn geweest. Dit is volgens de minister 
vooral te danken aan de intensievere samenwerking tussen 
gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven en door 
verbeterd assetmanagement.  
De drinkwaterbedrijven zijn, gestimuleerd en geïnspireerd door 
het BAW, steeds meer intensieve regionale samenwerkingen 
aangegaan met gemeenten en waterschappen. De kwaliteit 
van de dienstverlening is daardoor verbeterd, de personele 
kwetsbaarheid is verminderd en er zijn meer kosten bespaard 
dan in het BAW was afgesproken.

Samenwerken in de 
waterketen loont, nieuwe 

afspraken over actuele 
uitdagingen zijn wenselijk.

   Scherpere regelgeving mijnbouwactiviteiten 
nodig tegen risico’s grondwater voor 
drinkwatervoorziening 

• Neem uitsluiting van mijnbouw in gebieden voor de 
drinkwatervoorziening op in de afwijzingsgronden 
voor opsporings- en winvergunningen voor 
aardwarmte.

• Waarborg dat drinkwaterbedrijven betrokken 
worden bij de advisering van provincies over 
mijnbouwwetvergunningen.

• Leg verplichte dubbelwandige verbuizing van 
geothermieputten vast in regelgeving, evenals 
monitoring van het diepe grondwater om lekkages 
te kunnen detecteren.

• Waarborg financiële zekerstelling voor herstel 
van schade aan het grondwater voor de 
drinkwatervoorziening en aan drinkwaterbedrijven. 

• Wanneer de minister van EZK voornemens is 
af te wijken van de advisering door provincies 
is het van belang dat besluitvorming over 
de vergunningverlening plaatsvindt in 
overeenstemming met de minister van IenW. 

KWALITEIT DRINKWATERBRONNEN 

Regelgeving 
aardwarmtewinning 
Vanwege risico’s voor het grondwater moeten mijnbouw 
en gebieden voor de drinkwatervoorziening gescheiden 
blijven. Ook daarbuiten zijn adequate regels nodig om 
grondwater te beschermen en verontreiniging daarvan 
door mijnbouwactiviteiten te voorkomen. Vewin heeft 
daarom in 2021 inbreng geleverd in de consultatie over het 
Mijnbouwbesluit met regels over het vergunningenstelsel 
voor opsporen en winnen van aardwarmte en 
verbeteringsvoorstellen gedaan voor de regelgeving. In maart 
heeft Vewin overlegd met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
over de risico’s van geothermie voor drinkwater en de rol van 
SodM daarin. Vewin is betrokken geweest bij de opstelling 
van een Industriestandaard voor duurzaam putontwerp 
voor aardwarmtewinning door Geothermie Nederland. 
Op 10 mei heeft Vewin die industriestandaard formeel in 
ontvangst genomen bij de geothermielocatie Trias Westland. 
Samen met Geothermie Nederland is een technische 
expertgroep ingesteld rond de vraagstukken over risico’s van 
aardwarmtewinning voor grondwater. Tevens is de sector 
betrokken bij onderzoeksprogramma’s rond aardwarmte vanuit 
Energiebeheer Nederland (EBN).

De drinkwatersector is in 2021 goed 
betrokken bij de implementatie van 
de Europese Drinkwaterrichtlijn in de 
Nederlandse drinkwaterwetgeving.

Vewin heeft inbreng 
geleverd voor het 
Mijnbouwbesluit 
met regels over het 
vergunningenstelsel voor 
opsporen en winnen 
van aardwarmte en 
verbeteringsvoorstellen 
gedaan voor de regelgeving.
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Vewin heeft de toenemende druk op de kwaliteit van 
drinkwaterbronnen onder de aandacht gebracht, en het belang 
benadrukt van het nemen van voldoende maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit van de drinkwaterbronnen.

KWALITEIT DRINKWATERBRONNEN 

Kaderrichtlijn Waterplannen

Vewin heeft actief deelgenomen aan het opstellen van het 
Nationaal Water Programma (NWP). Hierbij heeft Vewin de 
toenemende druk op de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder 
de aandacht gebracht, en het belang benadrukt van de opname 
van voldoende maatregelen ter verbetering van de kwaliteit 
van de drinkwaterbronnen. Het NWP en de maatregelen in 
de bijbehorende Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s) voor 
de periode 2022-2027 moeten in samenhang met o.a. de 
maatregelen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn ervoor 
zorgen dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) uiterlijk 
in 2027 worden gehaald. Uit de ex ante analyse waterkwaliteit 
(2021) is gebleken dat dit naar verwachting niet gaat lukken 
met de voorgestelde maatregelen. Vewin heeft daarom in een 
zienswijze op de plannen aangegeven dat verbetering van de 
kwaliteit van drinkwaterbronnen meer prioriteit moet krijgen, 
en er alsnog een effectief maatregelenpakket in de plannen 
moet worden opgenomen om de KRW doelen uiterlijk in 2027 
te kunnen halen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt het 
definitieve NWP inclusief de SGBP’s vastgesteld. 

   Zet alles op alles om KRW-doelen te halen, 
huidige plannen schieten tekort

• Zet alles op alles om de KRW-doelen uiterlijk in 2027 
in Nederland te halen, conform de hoofddoelstelling 
van de KRW;

• Stel op korte termijn een samenhangend 
maatregelenpakket samen, gericht op het tijdig 
realiseren van de KRW-doelen bij de bronnen 
voor drinkwaterproductie. Daarbij hoort ook een 
daadkrachtige aanpak van nieuwe bedreigingen als 
opkomende stoffen en medicijnresten;

• Neem dit maatregelenpakket op in het Nationaal 
Water Programma, de Stroomgebiedbeheerplannen 
en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Monitor 
de uitvoering en tref zo nodig extra maatregelen;

• Voer als Rijk regie op de voortgang van de 
uitvoering van het maatregelenpakket en op tijdige 
doelrealisatie bij drinkwaterbronnen.

KWALITEIT DRINKWATERBRONNEN 

Nationaal Strategisch Plan 
van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB)
Vewin is actief betrokken geweest bij de invulling van het 
Nationaal Strategisch Plan (NSP). Vewin heeft daarnaast 
inbreng geleverd via maatschappelijke consultaties. In het 
NSP werkt Nederland het Europese Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) verder uit voor de nationale situatie. 
Vewin heeft met name aandacht gevraagd voor de urgentie van 
verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen omdat ze 
onder toenemende druk staan. Ook heeft Vewin aangegeven 
dat maatregelen die de kwaliteit en beschikbaarheid van 
drinkwaterbronnen aantoonbaar verbeteren vergoed moeten 
worden via het GLB. Eind december 2021 is het NSP ter 
beoordeling ingediend bij de Europese Commissie. Tegelijk 
werd het plan ter inzage gelegd tot 1 februari 2022. De reacties 
worden samen met de reactie van de Europese Commissie 
gebruikt bij het opstellen van een nieuwe versie van het NSP, 
die uiteindelijk door de EC goedgekeurd moet worden. 

Bij het opstellen van het NSP heeft Vewin met 
name gepleit voor het vergoeden van maatregelen 
via het GLB die de kwaliteit en beschikbaarheid 
van drinkwaterbronnen aantoonbaar verbeteren.
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KWALITEIT DRINKWATERBRONNEN 

Nitraat 

In 2021 liep de Bestuursovereenkomst nitraat in grondwater-
beschermingsgebieden af. Hierin werkt Vewin samen met LNV, 
IenW, LTO en IPO aan verbetering van de grondwaterkwaliteit 
in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden, om te 
zorgen dat hier uiterlijk in 2025 blijvend aan de nitraatnorm in 
het grondwater wordt voldaan. In dit laatste jaar is gezamenlijk 
in beeld gebracht wat het perspectief is om het doel overal 
tijdig te halen op basis van de afgesproken aanpak. Hieruit is 
gebleken dat dit naar verwachting in de helft van de gebieden 
niet (tijdig) zal lukken. Er is besloten om de overeenkomst 
met een jaar te verlengen, en ondertussen uit te zoeken hoe 
de resultaten van de overeenkomst goed vastgelegd kunnen 
worden, wat er nog nodig is voor volledig doelbereik, en of 
de bestuursovereenkomst hiervoor moet worden voortgezet. 
Daarover wordt uiterlijk medio 2022 besloten. De bijdrage  
van het eind 2021 vastgestelde 7e Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (NAP) en de voorziene effecten van het nieuwe 
kabinetsbeleid (waaronder de stikstofaanpak) spelen hierbij 
een belangrijke rol.

   Haal de nitraatnorm in alle grondwater-
beschermingsgebieden uiterlijk in 2025

• Zorg dat het 7e NAP bijdraagt aan het halen van 
de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027;

• Conform de afspraak in de bestuursovereenkomst 
nitraat moet de nitraatnorm van 50 mg/l in alle 
deelnemende grondwaterbeschermingsgebieden 
tijdens de looptijd van het 7e NAP blijvend gehaald 
worden, dus uiterlijk in 2025;

• Omdat zowel het 7e NAP als de bestuurs-
overeenkomst onvoldoende uitzicht geven op 
het tijdig halen van de waterkwaliteitsdoelen 
is extra inzet nodig gericht op de grondwater-
beschermingsgebieden voor drinkwaterproductie. 
Dit betreft onder andere het verplicht maken van 
effectieve maatregelen die de waterkwaliteit in 
deze gebieden verbeteren. Neem deze alsnog op 
in het 7e NAP.

De bestuursovereenkomst 
is met een jaar verlengd 

omdat het doel in de 
helft van de gebieden 

waarschijnlijk niet  
gehaald wordt.  

Uitgezocht wordt wat  
er nodig is om het doel 

wel overal te halen.

KWALITEIT DRINKWATERBRONNEN 

Bestrijdingsmiddelen en 
Europese Richtlijn Duurzaam 
Gebruik Pesticiden
Vewin heeft in 2019 de Toekomstvisie gewasbescherming 
2030 mede ondertekend. Hierin staat dat de emissie van 
bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater in 
2030 nagenoeg nul moet zijn, inclusief tussendoelen in 
2023 en 2027. Afgelopen jaar is het uitvoeringsprogramma 
gestart. Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld waarvan de 
voortgang wordt gemonitord. Vewin is verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van verschillende acties, waaronder het 
“vroegtijdig signaleren van mogelijke knelpunten in relatie 
tot drinkwaterwinning”. Inmiddels is het signaal afgegeven 
dat het doel voor 2023 (95% reductie normoverschrijdingen) 
vrijwel zeker niet gehaald gaat worden en dat aanvullende 
maatregelen noodzakelijk lijken. 

Positief is dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met 
het herstel van wetgeving om het professioneel gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw 
te verbieden. 

De Nederlandse doelen voor 2030 worden ook opgenomen 
in het Nationaal Actieplan dat Nederland opstelt volgens de 
Europese Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden. Doel van 
deze richtlijn is gebruik van bestrijdingsmiddelen in Europa 
beperken. Momenteel wordt deze richtlijn herzien. Vewin 
bepleit via EurEau meer ambitie, verplichte, concrete doelen 
en goede governance om tijdig bij te kunnen sturen.

PFAS: een persistente 
probleemstof

PFAS (Poly- en Perfluoralkylstoffen) zijn in zeer lage 
concentraties schadelijk. De blootstelling vanuit kraanwater 
is voor RIVM geen reden het gebruik ervan af te raden. De 
minister van IenW kondigde, als onderdeel van een brede 
aanpak van de blootstelling aan PFAS, aan hierover in gesprek 
te gaan met de drinkwatersector. 

De drinkwatersector maakt zich zorgen over PFAS in het 
milieu, waaronder de bronnen voor drinkwater. Bronaanpak is 
de enig juiste manier om te voorkomen PFAS in het milieu en 
drinkwater terecht komt. Bronaanpak is bewezen effectief en 
principieel juridisch (Kaderrichtlijn Water) de enige weg.

Vewin heeft zowel nationaal als Europees sterk ingezet op 
scherpere bronaanpak. Nederland heeft het initiatief genomen 
voor een restrictievoorstel om binnen de REACH-regelgeving 
PFAS voor niet-essentiële toepassingen Europees te 
verbieden. Gezien de ruimte voor “essentieel” gebruik, vinden 
Vewin en de UvW dat productie, gebruik en emissie van PFAS 
volledig moeten worden verboden. Ook EurEau pleit hiervoor.

De Tweede Kamer heeft via moties opgeroepen vanuit 
Nederland in te zetten op een volledig Europees verbod en om 
vóór de zomer van 2022 (punt)bronnen van PFAS in beeld te 
brengen inclusief een plan van aanpak. 

Een Europees 
totaalverbod voor 
PFAS is uiteindelijk de 
enig juiste manier om 
op alle terreinen deze 
problematiek praktisch 
en juridisch goed op  
te lossen.
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Vewin heeft bijgedragen 
aan de uitvoering van 
een succesvolle pilot 

met plaszakken om 
röntgencontrastmiddelen in 
water te voorkomen. Deze 
pilot is half 2021 afgerond.

De verkenning volgt uit de Structuurvisie Ondergrond, waarin 
staat dat de drinkwatervraag tot 2024/2050 met gemiddeld 
30% kan stijgen. Gebruik van de ondergrond voor mijnbouw 
en gebruik van grondwater voor drinkwatervoorziening moet 
volgens Vewin en IPO gescheiden zijn bij deze Aanvullende 
Strategische Voorraden. Het Rijk is gevraagd dit te respecteren 
bij vergunningverlening voor mijnbouwactiviteiten. Met de 
ministeries van IenW en EZK is hierover overlegd. 

   Geen mijnbouw in gebieden voor de 
drinkwatervoorziening

Hanteer functiescheiding tussen drinkwater en 
mijnbouw als uitgangspunt voor ordening en gebruik 
van de ondergrond en vergunningverlening voor 
mijnbouwactiviteiten.

BESCHIKBAARHEID DRINKWATERBRONNEN 

Verkenning Aanvullende 
Strategische (grondwater)
Voorraden voor de 
drinkwatervoorziening 
Provincies en drinkwaterbedrijven hebben verkend 
waar Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de 
drinkwatervoorziening aangewezen moeten worden voor 
de drinkwatervraag richting 2040/2050. De rapportage 
‘Verkenning Robuuste drinkwatervoorziening’ is in 2021 
afgerond. In oktober hebben IPO en Vewin het rapport 
aangeboden aan de ministers van IenW en EZK en op 
2 december is het rapport met een gezamenlijk persbericht 
van Vewin en IPO gepubliceerd. Bij aanwijzing van ASV’s is 
rekening gehouden met bestaand gebruik van de gebieden 
en nieuwe ontwikkelingen als geothermie. Hiermee is 
zorgvuldig beoordeeld hoeveel en waar extra reserves voor 
de toekomstige drinkwatervoorziening nodig zijn en welk 
beschermingsbeleid daarbij gewenst is. Tevens is onderzocht 
hoe het grondwaterbeschermingsbeleid kan worden versterkt. 

KWALITEIT DRINKWATERBRONNEN 

Medicijnresten uit 
drinkwaterbronnen 
Medicijnresten vormen een bedreiging voor de bronnen voor 
drinkwaterproductie. Vewin werkt mee in de ‘Ketenaanpak 
Medicijnresten uit Water’ aan een vermindering van de 
aanwezigheid van medicijnresten in water, o.a. via uitbreiding 
van de zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). 
Via deelname aan het kernteam medicijnresten en de 
interdepartementale werkgroep geneesmiddelen en milieu 
heeft Vewin meegedacht hoe de emissie van medicijnresten 
naar water verminderd kan worden, met specifieke aandacht 
voor de bescherming van drinkwaterbronnen. Vewin heeft 
bijgedragen aan de uitvoering van een succesvolle pilot met 
plaszakken om te voorkomen dat röntgencontrastmiddelen in 
water terechtkomen. Deze pilot is half 2021 afgerond; Vewin 
is betrokken bij de verdere uitbreiding van deze aanpak naar 
meer ziekenhuizen. Ook heeft Vewin opnieuw de aanpak 
begeleid waarin drinkwaterbedrijven en waterschappen 
de kennis van huisartsen en apothekers vergroten over 
medicijnresten in water en hun handelingsopties met hen 
besproken. Vewin denkt verder mee met een initiatief om 
informatie over medicijnresten in water onderdeel te maken 
van het opleidingsprogramma van medewerkers in de zorg 
(artsen, verpleegkundigen, apothekers).

Bij de gezamenlijke aanwijzing van ASV’s 
is rekening gehouden met bestaand 
gebruik van de gebieden en nieuwe 
ontwikkelingen als geothermie.
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BESCHIKBAARHEID DRINKWATERBRONNEN

Water verbindt

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 en 
als input voor het nieuwe coalitieakkoord hebben Vewin en 
de Unie van Waterschappen (UvW) op 25 februari 2021 een 
aanbod geformuleerd richting het nieuwe kabinet. In het 
pleidooi “Water Verbindt” is gepleit voor een watertransitie 
met een nieuwe kijk op water. 

Nederland is kampioen water afvoeren, maar drie droge 
zomers tonen een mismatch aan tussen de beschikbaarheid 
van water en het watergebruik. Vewin en Uvw pleiten daarom 
voor een watertransitie naar een klimaatrobuust watersysteem 
om nadelige effecten van droogte zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Vewin en UvW hebben het Rijk opgeroepen samen met 
gebiedspartners in de regio te werken aan noodzakelijke 
ruimtelijke keuzes in de boven- en ondergrond. Overheden 
moeten werken aan de verbetering van de waterkwaliteit van 
grond- en oppervlaktewater. 

Water verbindt is te lezen als een werkboek voor 
een watertransitie-agenda om het nieuwe kabinet, 
mede-overheden, gebiedspartners, gebruikers en de 
drinkwatersector zelf aan te zetten invulling te geven aan de 
ontwikkeling van een klimaatrobuust watersysteem. 

Op 9 februari 2021 organiseerden Vewin en UvW een 
verkiezingsdebat over water met de waterwoordvoerders uit 
de Tweede Kamer.

BESCHIKBAARHEID DRINKWATERBRONNEN

Waterbeschikbaarheid en het 
Deltaprogramma Zoetwater
Het Deltaprogramma Zoetwater heeft als doel de toekomstige 
zoetwaterbeschikbaarheid robuust te maken voor droogte 
door klimaatverandering. Tijdens Prinsjesdag heeft het 
Kabinet de voorkeursstrategie voor de 2e fase (2022 – 2027) 
gepresenteerd. Onderdeel daarvan is de financiële bijdrage van 
het Rijk voor zes Regionale uitvoeringsprogramma’s.

Vewin is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het 
Deltaprogramma Zoetwater door deelname aan werksessies 
en het Bestuurlijk Platform Zoetwater. Hierbij is er steeds voor 
gepleit drinkwater een goede plek te geven in het programma. 
Ook heeft Vewin gecoördineerd dat de drinkwatersector goed 
betrokken is bij de Regionale uitvoeringsprogramma’s.  
Vewin is blij dat in de NOVI is verankerd dat water meer 
sturend moet zijn in ruimtelijke besluiten over ontwikkelingen 
en landgebruik. Een ander belangrijk element van de 
voorkeursstrategie is dat het landgebruik zich moet aanpassen 
aan de zoetwaterbeschikbaarheid. Ook de ontwikkeling 
van actief bodem- en grondwaterbeheer gericht op water 
vasthouden is van belang.

Vewin en UvW pleiten 
voor een watertransitie 
naar een klimaatrobuust 
watersysteem.

Vewin is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van 
het Deltaprogramma Zoetwater op landelijk en regionaal 
niveau, om voldoende zoetwaterbeschikbaarheid voor de 
drinkwatervoorziening een goede plek te geven.

   Water vasthouden en een betere 
waterkwaliteit

• Niet alles kan overal. Keuzes moeten gemaakt 
worden op basis van kansen en bedreigingen voor 
het watersysteem.

• De focus ligt op beter vasthouden van grond- en 
oppervlaktewater en realiseren en behouden van 
een goede waterkwaliteit. 

• Waterschappen en drinkwaterbedrijven vragen 
overheden gezamenlijk een landelijk regiekader op 
te stellen voor een geordende ondergrond, gericht 
op behoud en herstel van de grondwatervoorraad 
en gekoppeld aan gebruik van de bovengrond. 

• Vewin en Unie van Waterschappen hebben het 
nieuwe kabinet, overheden en gebiedspartners 
aangeboden om samen een klimaatrobuust 
watersysteem te realiseren door water sturend te 
laten zijn in de ruimtelijke inrichting, water beter 
vast te houden, zuinig om te gaan met water, 
en de waterkwaliteit te verbeteren en vervuiling 
te voorkomen.
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Samen met de koepels 
van energie- en warmte-
netbeheerders werkt 
Vewin aan afspraken om 
ongewenste opwarming van 
drinkwater in het leidingnet 
te voorkomen.

Hogere investeringen vragen 
om structurele oplossing van 
financieringsproblematiek.

TOEKOMSTBESTENDIGE DRINKWATERSECTOR

Veiligstelling 
drinkwaterinfrastructuur
Voor het duurzaam veiligstellen van productie, kwaliteit 
en levering van drinkwater is meer aandacht nodig voor 
de veilige ligging en ruimtelijke bescherming van de 
drinkwaterinfrastructuur, onder andere in het stelsel van het 
omgevingsrecht. Vewin heeft dit vraagstuk geagendeerd in 
de Beleidsnota Drinkwater en bijbehorende implementatie- 
en uitvoeringsagenda. Vewin signaleert dat uitrol van 
warmtenetten en verzwaring van elektriciteitsnetten 
voor de energietransitie, samen met de invloed van 
klimaatverandering, leidt tot opwarming van de bodem 
en van het drinkwater in het leidingnet. Dit vraagt om 
voldoende afstand van warmte-afgevende voorzieningen 
ten opzichte van drinkwaterinfrastructuur. Vewin heeft dit 
knelpunt aangekaart bij de Beleidsnota Drinkwater, bij het 
Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën en in 
overleg met de energienetbeheerders. Gezamenlijk met de 
energie- en warmtenetbeheerders is een traject gestart om 
het vraagstuk te verkennen. Als opmaat voor verder gesprek 
over de aanpak zijn in oktober en december met deze partijen 
bijeenkomsten georganiseerd voor technische experts uit de 
drie achterbannen. Hiermee werd verdieping van het inzicht  
in de problematiek en het gezamenlijk vaststellen van de 
feitelijke kennis over dit vraagstuk uiteengezet.  

   Structurele oplossing nodig voor financiering 
stijgende investeringen 

• Voer een fundamentele herijking uit van de WACC 
als regulerend instrument voor de drinkwatersector 
in het licht van de huidige omstandigheden.

• Stel regelgeving op die beter rekening houdt 
met de werkelijke financieringswereld waarmee 
de drinkwaterbedrijven moeten werken en 
die ook rekening houdt met de werkelijke 
investeringsopgaven van de drinkwaterbedrijven.

TOEKOMSTBESTENDIGE DRINKWATERSECTOR

WACC 

De drinkwatersector moet de komende jaren tot 60% 
meer investeren om de kwaliteit en beschikbaarheid van 
drinkwater te kunnen blijven garanderen. Daarom moeten 
drinkwaterbedrijven meer inkomsten genereren, mede gelet 
op de aanscherpingen van de (inter)nationale kapitaalmarkt. 
De wettelijk geregelde limiet voor de WACC (Weighted 
Average Cost of Capital), die bepaalt hoeveel vermogenskosten 
(eigen en vreemd vermogen) de drinkwaterbedrijven in hun 
tarieven mogen doorberekenen aan de klant, belemmert 
echter het aantrekken van de benodigde langlopende 
financieringen. In 2021 heeft de minister van IenW naar 
aanleiding van het pleidooi van Vewin en de aandeelhouders 
van de drinkwaterbedrijven (gemeenten en provincies), de 
regelgeving op een aantal punten aangepast. Eind 2021 nam 
zij op advies van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) 
bovendien het besluit de WACC voor de komende drie jaar te 
verhogen. Dat geeft de drinkwaterbedrijven wat lucht om in de 
komende drie jaar de investeringen te financieren. Gelet op de 
grote uitdagingen van de drinkwatersector is echter voor de 
langere termijn een structurele oplossing nodig.
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   Aandacht voor zorgplicht cybersecurity 

• Beoordeel naleving van de zorgplicht cybersecurity 
integraal aan de hand van de sectorbrede 
beveiligingsnorm voor de Procesautomatisering en 
het wettelijk verplichte leveringsplan.

• Richt ‘trusted channels’ in tussen overheid en 
vitale sectoren zodat (inlichtingen)informatie over 
digitale dreigingen structureel gedeeld wordt. Dit 
stelt bedrijven in staat gericht (tegen)maatregelen 
te treffen. 

• Zorg bij een (dreigende) cybercrisis voor centraal 
gecoördineerde samenwerking tussen het Rijk en 
vitale sectoren met enkelvoudige informatie- en 
afstemmingslijnen.

TOEKOMSTBESTENDIGE DRINKWATERSECTOR

Protocol prestatievergelijking 
2022
Op grond van de Drinkwaterwet vergelijkt de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) periodiek de prestaties van 
de drinkwaterbedrijven op het gebied van drinkwaterkwaliteit, 
klanttevredenheid, milieu en kosten. Toen de minister van 
IenW de prestatievergelijking 2019 aanbood aan de Tweede 
Kamer kondigde zij enkele gewenste aanpassingen aan. In 
de volgende prestatievergelijking (over 2022) wilde zij meer 
aandacht voor droogte en lekverliezen, ontwikkelingen op het 
gebied van sanering van het leidingnet en duurzame energie.  
De sector heeft afgelopen jaar per onderwerp proactief 
de mogelijkheden onderzocht en voorstellen gedaan. ILT 
is met de sectorvoorstellen akkoord gegaan en heeft deze 
opgenomen in het Protocol prestatievergelijking 2022. 
In volgorde van genoemde aandachtspunten worden 
toegevoegd: de “Infrastructure Leakage Index” (verhouding 
tussen het werkelijk lekverlies ten opzichte van het 
internationaal onvermijdbaar geachte verlies), het jaarlijks 
vernieuwingspercentage van het leidingnet en het procentueel 
deel van het elektriciteitsgebruik dat duurzaam is opgewekt.

ILT is akkoord gegaan 
met de voorstellen 

van de sector voor de 
prestatievergelijking  
over 2022 en heeft  

deze opgenomen  
in het protocol.

Cybersecurity

Cybersecurity is één van de topprioriteiten van de 
drinkwatersector. De cyberdreiging is permanent. 
Ter versterking van de weerbaarheid, heeft de sector 
in 2019 proactief een eigen beveiligingsnorm voor de 
Procesautomatisering opgesteld. Deze norm is conform inzet 
van de sector in 2021 in de Regeling beveiliging netwetwerk- 
en informatiesystemen van IenW erkend. Met naleving van 
deze norm, én met het al bestaande wettelijke leveringsplan, 
tonen de drinkwaterbedrijven aan dat zij aan hun wettelijke 
zorgplicht voor cybersecurity voldoen.

Ook hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
en de sector goed uitvoerbare werkafspraken gemaakt 
over de aantoonbaarheid van naleving van de zorgplicht. 
Drinkwaterbedrijven voeren elk jaar een interne review uit 
naar de norm en éénmaal per vier jaar een externe audit. 
Met oog op de komende review- en audit ronde, heeft 
de sector handreikingen op laten stellen. Hiermee wordt 
de aanpak verder geprofessionaliseerd en geüniformeerd 
waardoor bedrijven nog meer van elkaar kunnen leren.

Oefenen is essentieel, intern en met samenwerkingspartners 
waaronder de overheid. Een groot aantal drinkwaterbedrijven 
én Vewin hebben deelgenomen aan de grootschalige 
cyberoefening ISIDOOR 2021.

De beveiligingsnorm voor 
procesautomatisering 
van de sector is erkend 
en vastgelegd in een 
Ministeriële Regeling. 

De sector is tot 
een integrale 
escalatieladder 
gekomen die in 2022 
met het ministerie van 
IenW wordt besproken.

TOEKOMSTBESTENDIGE DRINKWATERSECTOR

Drinkwaterrestricties

In droge en warme zomers (eventueel in combinatie met 
een incident) kan het noodzakelijk zijn het drinkwatergebruik 
door burgers en bedrijven te beperken. De Beleidstafel 
Droogte, opgericht na de droge zomer van 2018, heeft het 
ministerie van IenW geadviseerd een verkenning uit te voeren 
naar een handhaafbaar stelsel van drinkwaterrestricties. De 
drinkwatersector ondersteunt dit. Wanneer de continuïteit 
van de drinkwatervoorziening in gevaar dreigt te komen en 
maatregelen van de drinkwaterbedrijven niet meer volstaan, 
is het noodzakelijk dat de overheid als uiterste noodmaatregel 
restricties aan burgers en bedrijven kán opleggen. 

Afgelopen jaar heeft IenW in nauwe samenwerking met 
onder andere Vewin een verkenning uitgevoerd naar een 
stelsel van drinkwaterrestricties. Uitkomst is dat de huidige 
Drinkwaterwet géén noodbevoegdheid kent om de Minister 
van IenW restricties op te laten leggen. Aan de hand van de 
verkenning, wordt de nieuwe minister van IenW gevraagd een 
besluit te nemen over aanpassing van de Drinkwaterwet.

Daarnaast heeft de sector een mogelijke escalatieladder 
(gericht op het scenario waarin de vraag naar drinkwater 
extreem hoog is alsook op het scenario waarin er problemen 
zijn aan de productie/bron-zijde) opgesteld met restricties als 
uiterste noodmaatregel. De ladder wordt in 2022 met het 
ministerie van IenW besproken.
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EUROPA

‘Van boer tot bord’ – strategie

De Europese Commissie presenteerde in 2020 de ‘Van boer 
tot bord’-strategie (Farm to Fork Strategy) met daarin haar 
visie voor verduurzaming van de Europese voedselvoorziening. 
De strategie is onderdeel van de Europese Green Deal en 
moet bijdragen aan het streven van de Europese Commissie 
om milieuvervuiling terug te brengen naar nul (‘zero pollution 
ambition’). In 2021 werkte het Europees Parlement (EP) aan 
een reactie op de strategie. Vewin heeft het EP geïnformeerd 
over de problemen met verontreiniging van drinkwaterbronnen 
door emissies uit de landbouw, en heeft het belang van het 
sterk verminderen van deze emissies naar drinkwaterbronnen 
onder de aandacht gebracht. 

Het EP verwelkomde de strategie maar spoorde de 
Commissie ook aan meer ambitie te tonen bij de uitwerking 
en uitvoering ervan. Het EP wil dat er bindende doelen komen 
voor het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
en nutriënten, om de agrarische emissies naar water en 
bodem terug te dringen. De doelstellingen uit de strategie 
moeten daarom in Europese wetgeving zoals de Richtlijn 
Duurzaam Gebruik Pesticiden worden vastgelegd.

EUROPA

Zero Pollution Action Plan, 
herziening Richtlijn Industriële 
Emissies en Strategie voor 
Duurzame Chemische Stoffen
De Strategie voor Duurzame Chemische Stoffen is een stap 
richting de Europese Zero Pollution Ambition voor een gifvrij 
milieu. Bij het ontwerp van chemische stoffen moet rekening 
gehouden worden met veilig gebruik en toepassing in de 
gehele levenscyclus. Waar minder schadelijke alternatieven 
bestaan moeten die gebruikt worden. Vewin steunt actief het 
streven om persistente, mobiele en toxische stoffen (PMT-
stoffen) zoals PFAS aan te merken als Substances of Very High 
Concern (zeer zorgwekkende stoffen) in REACH (Registration, 
Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals). Voor 
dit type stoffen moet via vergunningsprocedures geborgd 
worden dat de (in)directe emissies via riool of direct op 
oppervlaktewateren worden geminimaliseerd. Dit is ook 
onderdeel van de inzet van Vewin bij de herziening van 
bijvoorbeeld de stedelijke afvalwaterrichtlijn (UWWTD) 
en de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). In 2021 is deze 
inzet gedeeld via opinieartikelen, online congressen, 
inspraakreacties en contacten met het ministerie van IenW en 
internationale stakeholders in het proces rond de herziening 
van REACH, de IED en de UWWTD.

Prioritaire Stoffenrichtlijn

In het proces van de herziening van de stoffenlijsten van 
de Richtlijn Prioritaire stoffen en de Grondwaterrichtlijn 
heeft Vewin via consultaties en de Europese koepel EurEau 
inbreng geleverd over de op te nemen stoffen. Voor de 
drinkwatersector is het van belang dat er meer stoffen op de 
lijsten komen die drinkwaterrelevant zijn.

De Richtlijn Prioritaire Stoffen en de Grondwaterrichtlijn zijn 
dochterrichtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water. De 
Europese Commissie (EC) gaat de stoffenlijsten in de bijlagen 
van beide richtlijnen herzien. Voor de Grondwaterrichtlijn bekijkt 
de EC opties om extra stoffen inclusief kwaliteitsstandaarden 
toe te voegen. Voor de Prioritaire Stoffenlijst richt de EC zich 
op het toevoegen van geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, 
zware metalen en opkomende stoffen zoals PFAS. Experts 
vanuit de lidstaten werken eerst aan het compleet maken 
van de dossiers per mogelijk op te nemen stof. Daarnaast 
kijken zij ook naar combinatie-effecten van chemische stoffen. 
Begin 2021 startte de EC met een impact assessmentstudie 
die in 2022 wordt afgerond. In 2022 zal ze met een 
herzieningsvoorstel komen.

Voor de drinkwatersector is 
het van belang dat er meer 
stoffen op de lijsten komen die 
drinkwaterrelevant zijn.

Herziening Richtlijn Stedelijk 
Afvalwater
De Europese Commissie (EC) is bezig om de Richtlijn Stedelijk 
Afvalwater te herzien. De EC wil de richtlijn moderniseren 
en de reikwijdte aanzienlijk vergroten. Zo wordt onderzocht 
of de huidige eisen voor stikstof en fosfaat moeten worden 
aangescherpt en of het zuiveren van chemische stoffen, 
medicijnresten en microplastics ook moet worden gereguleerd. 
Het EP heeft in 2020, mede door de lobby van Vewin, in een 
resolutie gepleit voor een ambitieus herzieningsvoorstel met 
daarin ook een aanpak van opkomende stoffen. In 2021 is 
gewerkt aan een impact assessment ter onderbouwing van 
het herzieningsvoorstel. Vewin heeft hier via EurEau, maar 
ook apart, input voor aangeleverd. Met name op het gebied 
van de aanpak van medicijnresten is Vewin ambitieuzer dan 
de EurEau afvalwaterpartners. Gelet op de doelen van de 
KRW en het belang van de stroomgebieds-aanpak van Rijn, 
Maas en Schelde voor ons land, is een ambitieuze Europese 
regeling heel wenselijk. Het is niet vanzelfsprekend dat dit 
gaat lukken. Voor Oost en Zuid-Europa is de huidige ambitie al 
een uitdaging.

Het EP wil bindende 
doelen voor 

terugdringen gebruik 
bestrijdingsmiddelen 

en nutriënten.

De herziening Richtlijn Stedelijk Afvalwater is een 
unieke, grote kans om Europees een slag te maken 
met de verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit 
van de bronnen voor drinkwater.
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Managementteam
In 2021 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 
M.C. Vink, manager Communicatie & Public Affairs  
(vanaf 1 oktober 2021)

Samenstelling personeel
Op 31 december 2021 telde Vewin 21 medewerkers  
op de loonlijst. 
Hiervan was 52% man en 48% vrouw.
In 2021 trad 1 medewerker in dienst.

Verzuimcijfers
Het totaalverzuim van het Vewin-personeel bedroeg in 2021 2,34%.

Ziekteverzuimcijfers 2020-2021*

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 2021 als volgt:

P.A.C.M. van der Velden (voorzitter)  
 
drs. R.A.M. van Dongen, directeur Brabant Water NV  
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 (vice voorzitter) 
prof. dr. ir. W.G.J. van der Meer, algemeen directeur Oasen 
drs. J.J.W. Nelissen, directeur NV Waterleiding Maatschappij 
Limburg  
ir. A.M. Ottolini, directeur Evides NV 
drs. P.M. Pistor, directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
(vanaf 1 juli 2021)1 
mr. R.A.M. Zwart, directeur NV Waterbedrijf Groningen

1   R. Doedel, interim directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland  
(tot 30 juni 2021)

Figuur 1: Samenstelling personeel

2021  2021

Kort (% aandeel t/m 7 dagen) 0,32% 0,28%

Middellang (% aandeel 8 t/m 42 dagen) 0,42% 0,84%

Lang (% aandeel 43 t/m 365 dagen) 0,58% 1,22%

Totalen 1,32% 2,34%

*  Berekening volgens standaard voor verzuimregistratie 
(Projectgroep Uniformering Verzuimgrootheden [1996]. 
Berekening van ziekteverzuim: Standaard voor verzuimregistratie. 
Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden).

10x 11xMan/vrouw
verhouding

in 2021
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Jaarrekening
 2021

Afkortingenlijst
ACM  Autoriteit Consument en Markt 

ASV  Aanvullende strategische grondwatervoorraad

BAW  Bestuursakkoord Water

BKL  Besluit Kwaliteit Leefomgeving

EBN  Energiebeheer Nederland

EC  Europese Commissie

EP  Europees Parlement

EurEau  European Federation of National Water Services

EZK  Economische Zaken en Klimaat

GLB  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

IED  Richtlijn Industriële Emissies

IenW  Infrastructuur en Waterstaat

ILT  Inspectie Leefomgeving en Transport

IPO  Interprovinciaal Overleg

JenV  Justitie en Veiligheid

KIWA  Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen

KRW  Kaderrichtlijn Water

KWR  KWR Watercycle Research Institute

LNV  Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LTO  Land- en Tuinbouworganisatie Nederland

NEFYTO  Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie

NAP  Actieprogramma Nitraatrichtlijn

NOVI  Nationale Omgevingsvisie 

NWP  Netherlands Water Partnership

NWP  Nationaal Waterprogramma 

NSP  Nationaal Strategisch Plan 

PFAS  Poly- en Perfluoralkylstoffen

PMT  Persistente Mobiele en Toxische Stoffen

REACH  Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals

RIE  Richtlijn Industriële Emissies

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIWA  Vereniging van Rivierwaterbedrijven

RWZI’s  Rioolwaterzuiveringsinstallaties

SGBP  Stroomgebiedbeheersplannen 

SGI   Europe European Centre of Employers and Enterprises providing Public 

Services of General Interest

SodM  Staatstoezicht op de Mijnen

STRONG  Structuurvisie Ondergrond

UvW  Unie van Waterschappen

UWWID  Urban Waste Water Treatment Directive

Velin  Vereniging van Leidingeigenaren

VEMW  Vereniging voor Energie, Milieu en Water

VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNCI  Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

WACC  Weighted Average Cost of Capital
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Balans
per 31 december 2021 

(na verwerking voorstel 
resultaatbestemming); 

luidend in euro’s

Staat van 
baten en lasten

Met betrekking tot het jaar 2021;  
luidend in euro’s

ACTIVA  31-12-2021  31-12-2020 

Materiële Vaste Activa

Hard- en software 3 jaar  12.032  31.771 

Hard- en software 5 jaar  66.283  2.911 

Kantoorinventaris  54.952  86.928 

Aanpassing huisvesting  16.616  11.689 

Totaal Materiële Vaste Activa  149.883  133.299 

Financiële Vaste Activa

Obligaties en Overige effecten  250.750  250.750 

Waarborgsommen derden  22.477  22.477 

Totaal Financiële Vaste Activa     273.227  273.227 

Vlottende Activa

Debiteuren  48.775  61.992 

Overige vorderingen  149.662  160.241 

Overlopende activa  136.324  127.139 

Liquide middelen en spaartegoeden  11.129.481  10.845.879 

Totaal Vlottende Activa     11.464.242  11.195.251 

 

Totaal Activa  11.887.352  11.601.777 

PASSIVA  31-12-2021  31-12-2020 

Eigen Vermogen

Verenigingskapitaal  226.890  226.890 

Algemene reserve  1.955.917  1.984.106 

Bestemmingsreserves  9.002.000  8.588.500 

Totaal Eigen Vermogen     11.184.807  10.799.496 

Kortlopende Schulden

Crediteuren  27.241  101.240 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  117.983  117.740 

Overlopende passiva  557.321  583.301 

Totaal Kortlopende Schulden  702.545  802.281 

Totaal Passiva  11.887.352  11.601.777 

 Realisatie     Begroting  Realisatie 

BATEN 2021  2021 2020

Contributie Leden  4.427.500  4.427.500  4.310.000 

Bijdragen Derden  153.795  112.000     266.550 

Baten uit Activiteiten  -    -    -   

Uit separate heffingen (van Leden & derden)

Benchmark  105.001  105.000  147.001 

Baten uit Overdrachtsactiviteiten  450.882  454.000  447.355 

Totaal Baten  5.137.178  5.098.500  5.170.906 

LASTEN

Organisatie

Personeelskosten  2.617.056  2.587.000  2.731.828 

Huisvestingskosten  256.227  264.000  248.783 

Kantoorkosten  163.610  180.000  156.612 

Bestuurskosten  41.665  50.000  52.400 

Projecten, Thema's & Activiteiten  1.412.026  1.513.500  1.554.547 

Totaal van Organisatie  4.490.584  4.594.500  4.744.170 

Projecten uit separate heffingen (van Leden & derden)

Benchmark (NL)  104.580  105.000  148.052 

Overdrachtsactiviteiten  207.541  454.000  709.836 

Totaal Projecten  312.121  559.000  857.888 

Verplichting teruggave ''resultaat'' 2021  -    -    -   

Verplichting teruggave ''resultaat'' 2020  -    -    4.594 

Totaal Lasten  4.802.705     5.153.500  5.606.652 

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening  334.473  -55.000  -435.746

Saldo Financiële Baten en Lasten  50.838  55.000  64.246 

Resultaat  385.311  -    -371.500

Resultaatbestemming    

Mutatie Bestemmingsreserves  -385.311  -    406.500 

Mutatie Algemene Reserve  -    -    -35.000

 -    -    -   
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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.

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.

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.

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.

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. De 
gestorte waarborgsommen hebben betrekking op verplichte 
zekerheidsstellingen vanuit leveranciers naar Vewin toe.

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 2021 (en 2020) 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 2021 bedraagt 110,2% (bron: website 
www.abp.nl 27-1-2022) tegenover 93,2% een jaar eerder.

Vennootschapsbelasting
De vereniging is vanwege haar aard niet 
vennootschapsbelastingplichtig.
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Toelichting op 
de balans

per 31 december 2021

VLOTTENDE ACTIVA  31-12-2021  31-12-2020 

Debiteuren   

Debiteuren  48.775  61.992 

Totaal Debiteuren  48.775  61.992 

Overige Vorderingen

Omzetbelasting  149.662  160.241 

Totaal Overige Vorderingen  149.662  160.241 

Overlopende Activa

Nog te ontvangen rente  28.505  28.951 

Overige overlopende activa  107.819  98.188 

Totaal Overlopende Activa  136.324  127.139 

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 2022 plaatsvindt.

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

FINANCIËLE VASTE ACTIVA  31-12-2021  31-12-2020 

Obligaties

Obligaties, La Poste  250.750  250.750 

Totaal Obligaties en overige effecten  250.750  250.750

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

Stand per 1-1-2021  250.750 

Aflossing / Verkopen in 2021  -   

Correctie waardering  -   

Stand per 31 december 2021  250.750 

Omschrijving Obligaties

 Nominale 

 waarde 

Verkrijgings-

prijs

Markt-/Koers

waarde

Waardering

ultimo jaar

Einde

looptijd

Rente

percentage

La Poste  250.000  250.750  268.038  250.750 2023 4,3750%

 31-12-2021  31-12-2020

Waarborgsommen derden

Diversen gestorte waarborgsommen bij derden  22.477  22.477

Totaal Diversen gestorte waarborgsommen bij derden  22.477  22.477 

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Hard- & 

Software

Hard- & 

Software

Kantoor-

inventaris

Aanpassing

huisvesting Totaal 

Het verloop van deze post is als volgt 3 jaar 5 jaar 10 jaar 10 jaar 

Aanschafwaarde per 1-1-2021  102.266  80.569  313.861  18.856  515.552 

Investeringen  1.797  69.617  -    6.987  78.401 

Desinvesteringen  -21.287  -72.787  -    -   -94.074

Aanschafwaarde per 31-12-2021  82.776  77.399  313.861  25.843  499.879 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2020  70.495  77.658  226.933  7.167  382.253 

Cumulatieve afschrijvingen vervreemde activa  -21.287  -72.787  -    -    -94.074

Afschrijvingen in 2021  21.536  6.245  31.976  2.060  61.817 

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2021  70.744  11.116  258.909  9.227  349.996 

Boekwaarde 31-12-2020  31.771  2.911  86.928  11.689  133.299 

Boekwaarde 31-12-2021  12.032  66.283  54.952  16.616  149.883 

Toelichting Materiële Vaste Activa
De afschrijvingstermijnen belopen voor hard- en software 

respectievelijk 3 en 5 jaar, voor kantoorinventaris en 
aanpassing huisvesting 10 jaar.

Toelichting Obligaties
Het karakter van de beleggingen is risicomijdend. In 2021 
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 Waarborgsommen derden
Het betreft gestorte waarborgen in het kader van telefonie, 

postverzorging, het salarisbureau in België en de huisvesting in 
Brussel. De looptijden zijn alle langer dan 1 jaar.
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VLOTTENDE ACTIVA  31-12-2021  31-12-2020

Liquide Middelen   

Kas  326  366 

Bank  2.301.004  364.030 

Deposito's en spaartegoeden  8.828.151  10.481.483 

Totaal Liquide Middelen  11.129.481  10.845.879 

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.

EIGEN VERMOGEN

Saldo 

per

01-01-2021

Aanpassing

reserves 

2021

Voorstel 

Resultaat

bestemming

Saldo 

per

31-12-2021

Verenigingskapitaal  226.890  -    -    226.890 

Algemene Reserve  1.984.106 -28.189  -    1.955.917 

 2.210.996 -28.189  -    2.182.807 

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 2021  -    -    325.000  325.000 

REWAB  88.500  -    -88.500  -   

Watergebruik Thuis  -   28.189  148.811  177.000 

Totaal bestemmingsreserves  8.588.500  28.189  385.311  9.002.000 

Totaal Eigen Vermogen  10.799.496  -  11.184.807 

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

Bestemmingsreserve Ontslagregelingen
De hoogte van het saldo van de Bestemmingsreserve 
Ontslagregelingen is ultimo 2021 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, 
volgens het principe van een “worst-case-scenario”. 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 2021 geeft volgens het 
“worst-case-scenario” een hogere uitkomst (circa € 4 mln) ten 
opzichte van de feitelijke hoogte van deze reserve (€ 2,6 mln). 

Bestemmingsreserve Afkoop 
exploitatieverplichtingen
Ultimo 2021 is deze bestemmingsreserve opnieuw 
beoordeeld. Het betreft de 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.

Bestemmingsreserve Huisvesting
Ultimo 2021 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. Jaarlijks zal 
worden bekeken of een actualisering van deze wijze van 
communiceren met de leden een investering vereist.

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. 

Bestemmingsreserve KWR garantstelling
Sinds 2 september 2013 staat Vewin garant voor de 
financiering van de nieuwbouw van KWR te Nieuwegein. Bij de 
Rabobank is een deposito ondergebracht groot € 2,5 mln tegen 
3,2% per jaar, eindigend op 2 september 2023.
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KORTLOPENDE SCHULDEN  31-12-2021  31-12-2020 

Crediteuren   

Crediteuren  27.241  101.240 

Totaal Crediteuren  27.241  101.240 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting  117.983  117.740 

Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen  117.983  117.740 

Overlopende Passiva   

Niet opgenomen vakantieverlof  91.593  79.096 

Niet opgenomen IB-uren  412.727  458.372 

Te betalen / vooruit ontvangen posten  42.286  25.743 

Restitutie ’’resultaat’’ 2020-2022 en 2021-2023  -  4.594 

Nog te betalen Vakantietoelage (FAB/reconstructie)  10.715  15.496 

Totaal Overlopende Passiva  557.321  583.301 

Toelichting Overlopende Passiva

Niet opgenomen vakantieverlof en IB-uren
Het niet opgenomen vakantieverlof per 31 december 
2021 bedroeg 1.405 uren (ultimo 2020 1.352 uur). De niet 
opgenomen uren hebben betrekking op de jaren 2017 tot 
en met 2021 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 
daalde per 31 december 2021 naar 6.402 uur 

(ultimo 2020 7.235 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 af als gevolg van een 
tweetal uit diensttredingen waarbij een grote hoeveelheid uren 
werd afgerekend met betrokkenen.

Restitutie resultaat 2020-2022 en 2021-2023
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 2021 is 
mede bepaald door de vrijval van de ultimo 2020 gevormde 
bestemmingsreserve REWAB (€ 88.500) en de vorming 
ultimo 2021 van de bestemmingsreserves NHI (€ 325.000). 
Het resterende positieve saldo over 2021 bedraagt € 148.811.1 
Normaliter vloeit het positieve resultaat terug naar de Leden 
van Vewin, echter ultimo 2021 is door de ALV besloten het 
onderzoek inzake Watergebruik Thuis ad € 177.000, uit te 
voeren in 2022, te financieren vanuit de Algemene Reserve 
van Vewin. Gezien de omvang van het resterende positieve 
saldo ultimo 2021, is het voorstel dit resultaat op te nemen 
in de reeds genoemde bestemmingsreserve Watergebruik 
Thuis, teneinde de kosten van het onderzoek hieruit te 
financieren. Hierdoor behoeft slechts het restant van de 
benodigde middelen (€ 28.189) uit de Algemene Reserve 
van Vewin te worden aangevuld ultimo 2021 (zie ook de 
resultaatbestemming).

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 2021 beschikte 
Vewin over 3 bedrijfsauto’s in operational lease met een totale 
verplichting van € 145.900 (2020 € 82.443). De verplichtingen 
van de lopende contracten komen achtereenvolgens uit op 
€ 37.284 voor 2022, € 36.332 voor 2023, € 36.302 voor 2024 
en € 24.508 voor 2025. De meerjarige verplichtingen hebben 
een looptijd van 4 jaar.

Huurverplichting
Ultimo 2021 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 5 jaar gesloten tot 31 december 2026. In 
november 2025 zal worden bekeken tegen welke voorwaarden 
het huurcontract kan worden verlengd. De jaarhuur voor 2022 
bedraagt uitgaande van het contract en de daarin bedongen 
korting (1 maand korting per vol gehuurd jaar tot en met 2026) 
ca € 122.000 (realisatie 2021 € 127.000). De bijkomende 
servicelasten met betrekking tot 2022 zullen naar verwachting 
ca € 58.000 bedragen (realisatie 2021 € 72.000). De meerjarige 
verplichtingen hebben een looptijd gelijk aan 5 jaar (eindigend 
op 31 december 2026).

Voorzitterschap Certificering en Normalisering
Vewin draagt gedurende de periode 2022-2025 jaarlijks (met 
een uitloop van 1 jaar) € 30.000 bij in de kosten van het 
secretariaat van de voorzitter van de ISO-werkgroep voor 
kwaliteitscriteria moleculairbiologische methoden.

Bestemmingsreserves NHI, Watergebruik thuis 
en REWAB
Conform het besluit van de ALV d.d. 16-12-2021 worden de 
niet uitgegeven middelen inzake NHI 2021 groot € 325.000, 
in een bestemmingsreserve beschikbaar gehouden voor 
aanwending in de loop van 2022. De ultimo 2020 gevormde 
bestemmingsreserve REWAB ad € 88.500, is in 2021 
aangewend. In de resultaat bestemming over 2021 valt deze 

reserve daarom vrij. Daarnaast is het voorstel om ultimo 
2021 een bestemmingsreserve te vormen voor het onderzoek 
“Watergebruik thuis” inclusief een update van de prognose 
drinkwatergebruik, welke in 2022 zal worden uitgevoerd. 
Het benodigde bedrag van € 177.000 wordt gevormd uit 
het beschikbare resultaat 2021 ad € 148.811 te verhogen 
met een onttrekking uit de Algemene Reserve van Vewin 
groot € 28.189.

1 Inclusief het resultaat 2020 (€ 4.594)
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Toelichting op 
de staat van 

baten en lasten
met betrekking tot 2021

BATEN

Realisatie

2021  

Begroting

2021

Realisatie

2020

Contributie Leden

Contributie  4.427.500  4.427.500  4.310.000 

Totaal Contributie Leden  4.427.500  4.427.500  4.310.000 

Toelichting Contributie Leden
Het contributiebedrag voor 2021 is beperkt gestegen ten 
opzichte van de realisatie 2020. Daarnaast worden sommige 
activiteiten separaat met de Leden en of derden afgerekend. 

Het resultaat over 2019 bedroeg € 0 zodat er geen restitutie 
aan de Leden kon worden teruggeven op de geheven 
bijdragen 2021.

Bijdragen derden  

Doorberekende kosten Brussel  78.914  66.000  102.915 

Doorberekening stichting EBC  66.221  46.000  163.599 

Diverse baten  8.660  -    36 

Totaal Bijdragen Derden  153.795  112.000  266.550 

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 manager van de 

Stichting EBC is met pensioen gegaan in de loop van 2021, 
hetgeen de lagere baten ten opzichte van 2020 verklaart.  
In de diverse baten is het positieve saldo met betrekking tot 
2020 opgenomen (€ 4.594). Het daardoor hogere resultaat 
2021 wordt volledig gebruikt voor de vorming van de 
bestemmingsreserve Watergebruik thuis.

Baten uit Benchmarks

Benchmarks  105.001  105.000  147.001 

Totaal Baten uit Benchmarks  105.001  105.000  147.001 

Toelichting Baten uit Benchmarks
De kosten inzake de ‘Benchmarks’ zijn conform de begroting 
2021 binnen de bovenstaande ledenbijdragen opgevangen.

BATEN

Realisatie

2021

Begroting

2021

Realisatie

2020

Baten uit Overdrachtsactiviteiten  

Consumentenzaken (SGC)  25.880  29.000  54.356 

REWAB  -    -    332.998 

ATA  60.000  60.000  60.001 

NHI  365.002  365.000  -   

Totaal Baten uit Overdrachtsactiviteiten  450.882  454.000  447.355 

Toelichting Baten uit Overdrachtsactiviteiten
Vewin berekent de lasten uit hoofde van de 
‘Geschillencommissie’ 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’. De kosten inzake “REWAB”, gemaakt 
in 2021, worden opgevangen door het vrijvallen van de 
ultimo 2020 gevormde bestemmingsreserve (€ 88.500). 
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. Niet alle 
activiteiten konden in 2021 doorgang vinden. Ultimo 2021 
wordt uit het resultaat een bestemmingsreserve gevormd ad 
€ 325.000 voor deze uitgestelde activiteiten, welke in 2022 
zullen worden opgepakt.
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Toelichting Personeelskosten
Het totaal van de post personeelskosten komt in totaal 
circa € 30.000 boven het begrote niveau uit. De primaire 
salarislasten stegen (€ 154.000) vooral door de werving 
van een hoofd communicatie en de afwikkeling van IB en 
verlofuren van een vertrekkende manager, alsmede door de 
cao-stijging per 1 januari 2021.  
Inhuur derden viel daarentegen weer wat mee (€ 65.000 
lager).  
De pensioenlasten bleken nagenoeg gelijk uit te komen ten 
opzichte van het begrote bedrag (€ 1.000 lager).  
De premie ziektekosten kwam hoger uit (€ 13.000).  
De reis- & verblijfkosten kwamen lager uit (€ 33.000), door  
het veelal thuiswerken en digitaal vergaderen. 

De uitgaven voor opleidingen bleef onder het begrote bedrag 
(€ 16.000). 
Teruggekocht verlof en de jaarlijkse herberekening van de 
reservering van niet opgenomen uren waren niet in evenwicht 
(€ 15.000 lager).  
De overige personeelskosten bleven eveneens achter (€ 7.000) 
bij het begrote bedrag.  
De gezamenlijke inzet in Brussel is op 50:50 basis en wordt tot 
ultimo 2021 wederzijds verrekend tussen Vewin en de UvW 
(zie het betreffende onderdeel Baten en inhuur derden). 

LASTEN

Realisatie

2021

Begroting

2021

Realisatie

2020

Huisvestingskosten

Huur  126.707  123.000  120.747 

Servicekosten  71.479  78.000  71.060 

Huisvesting Brussel  58.041  63.000  56.976 

Totaal Huisvestingskosten  256.227     264.000  248.783 

Toelichting Huisvestingskosten
De huisvestingslasten zijn in totaliteit € 8.000 lager dan de 
begroting 2021. 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 in verband met het aflopen van de huurovereenkomst 
minder dan 1 maand per volledig gehuurd jaar. 

De servicekosten waren lager dan het begrote niveau (€ 7.000), 
als gevolg van minder doorberekeningen inzake afgenomen 
diensten. De huisvestingskosten ‘Brussel’ worden voor 50% 
doorberekend aan de UvW (circa € 29.000, op basis van vier 
kwartalen; zie de Baten), maar lagen onder het begrote niveau. 

Kantoorkosten  

Afschrijvingen  61.818  72.000  60.467 

Kantoorbehoeften  3.162  6.000  6.866 

Kosten verzekeringen  26.162  31.000  24.964 

Drukwerk & porti e.d.  7.448  4.000  8.912 

Telefoon en dataverkeer  8.246  10.000  8.739 

Controle van de jaarrekening  17.000  17.000  17.000 

Carepacks en Licentiekosten  39.773  40.000  29.664 

Totaal Kantoorkosten  163.610  180.000  156.612 

Toelichting Kantoorkosten
De totale kantoorkosten blijven achter bij het begrote bedrag 
voor 2021 (circa € 16.000). De voornaamste oorzaak moet 
worden gezocht in de lagere afschrijvingslasten (€ 10.000) 
vanwege het later dan gepland uitvoeren van de voorgenomen  
investeringen in 2021. Daarnaast vielen de verzekeringen in 

totaliteit iets lager uit (€ 5.000). De telefoonkosten vielen 
lager uit als gevolg van het werken met MSTeams en veel 
zaken gingen via de email. Drukwerk en porti namen toe als 
gevolg van de pandemie. De overige posten gezamelijk lagen 
nagenoeg op hetzelfde niveau als begroot. 

LASTEN

Realisatie

2021

Begroting

2021

Realisatie

2020

Personeelskosten

Salarissen  1.798.126  1.644.000  1.758.890 

Inhuur derden  320.281  385.000  421.022 

Premies ABP e.d.  257.738  259.000  250.053 

Premie ziektekostenverzekering  161.954  149.000  154.906 

Reis- en verblijfkosten  67.175  100.000  87.355 

Studie, symposia, congressen e.d.  3.968  20.000  8.565 

IB-uren en vakantieverlof  15.622-  -    27.405 

Overige personeelslasten  23.436  30.000  23.632 

Totaal Personeelskosten  2.617.056  2.587.000  2.731.828 

Aantal FTE’s Vewin ultimo 2021 bedraagt 18,28 (ultimo 2020 17,6).
Ultimo 2021 maakte Vewin gebruik van 0,4 FTE aan ZZP’ers (ultimo 2020 bedroeg deze inzet 0,4 FTE).
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LASTEN

Realisatie

2021

Begroting

2021

Realisatie

2020

Bestuurskosten

Bestuurskosten  41.665  50.000  52.400 

Totaal Bestuurskosten  41.665  50.000  52.400 

Toelichting Bestuurskosten
De bestuurskosten betreffen naast de bezoldiging van de 
voorzitter tevens de kosten van de bestuursvergaderingen. 
In totaal bleven deze kosten circa € 8.000 onder het begrote 
niveau voor 2021.

De daling ten opzichte van 2020 is het gevolg van minder 
bijkomende kosten van de voorzitter, minder uitgaven voor 
bestuurlijke activiteiten en vaker digitale bijeenkomsten ten 
opzichte van de realisatie 2020.

PROJECTEN, THEMA’S & ACTIVITEITEN

Realisatie

2021

 

 

Begroting

2021

Realisatie

2020

Stuurgroepen 

Bronnen & Kwaliteit  186.334  209.500  251.201 

Bodem & Infrastructuur  420.684  428.500  373.912 

Beveiliging & Crisismanagement  50.671  28.500  10.938 

Doelmatigheid & Transparantie  106.109  115.500  197.701 

Communicatie  448.399  483.500  474.470 

BTO  111.644  112.000  108.392 

Overig 

Internationaal  33.200  70.000  83.916 

Overige lasten uit activiteiten  54.985  66.000  54.017 

Activiteiten gefinancieerd uit contributieheffing  1.412.026  1.513.500  1.554.547 

Toelichting Lasten Projecten, Thema’s & Activiteiten
Vewin zet telkenjare in op zoveel mogelijk effectiviteit en 
efficiëncy. Door gebruik te maken van de expertise van Leden 
en derden kunnen de kostenbesparingen optreden. De 
bijdrage in het kader van NHI (onder andere via STOWA) en 
ATA (KWR) wordt gelijktijdig met de contributies geïnd bij de 
leden van Vewin en normaal gesproken aan beide organisaties 
doorgesluisd. Echter bij NHI ontstond in 2021 een vertraging 
in de uitvoering van de geplande activiteiten, waardoor 

de uitgaven achter bleven bij de opgehaalde middelen. 
Ultimo 2021 wordt om die reden een bestemmingsreserve 
uit het resultaat gevormd ter grootte van € 325.000 voor 
activiteiten die in 2022 alsnog doorgang zullen gaan vinden.

Daarnaast zijn lasten opgenomen voor verschillende niet 
begrote uitgaven waarvoor het Bestuur toestemming 
heeft verleend, in een aantal gevallen zo nodig te dekken 

Benchmarks 

Benchmark (NL)  104.580  105.000  148.052 

Overdrachtsactiviteiten 

Consumentenzaken (SGC)  25.880  29.000  54.356 

ATA (KWR)  60.000  60.000  60.000 

REWAB (vernieuwing)  87.500  -    262.500 

NHI   34.161  365.000  332.980 

Activiteiten gefinancieerd uit separate heffing / reserves  312.121  559.000  857.888 

Totaal Lasten Projecten, Thema’s & Activiteiten  1.724.147  2.072.500  2.412.435 
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uit het positieve exploitatiesaldo 2021, additioneel op te 
halen middelen, of bij een tekort uit de Algemene Reserve 
van Vewin.

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 ‘Beveiliging en Crisismanagement’ (€ 22.000), 
staan onderschrijdingen bij de andere stuurgroepen, zodat kon 
worden afgezien van het ophalen van additionele middelen. 
Voor alle projectmatige activiteiten gezamenlijk bezien, blijft 
Vewin binnen de voor 2021 gestelde kaders.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Realisatie

2021  

Begroting

2021

Realisatie

2020

Saldo Financiële Baten en Lasten

Rentebaten en Lasten  50.796  55.000  64.214 

Overige (financiële) Baten en Lasten  42  -    32 

Totaal Financiële Baten en Lasten  50.838  55.000  64.246 

Toelichting Financiële Baten en Lasten
De rentecurve bleef in 2021 onder de 0% bij de zakelijke 
rekeningen. De banken brachten heel 2021 negatieve rente in 
rekening op de spaartegoeden. In 2020 vanaf de maand mei.
De interest baten worden bijna volledig bepaald door 
een beperkte hoeveelheid (circa € 250.000 nominaal) 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 a 3,2% op jaarbasis). Deze garantstelling 
ten behoeve van een hypothecaire KWR-financiering heeft een 
looptijd van 10 jaar (september 2013 - september 2023).

Bestuur Vewin

P.A.C.M. van der Velden,  
voorzitter

drs. P.M. Pistor,  
directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 

drs. R.A.M. van Dongen,  
directeur Brabant Water NV 

drs. W.M.E. Drossaert,  
algemeen directeur Dunea 

S.I. de Haas,  
plaatsvervangend algemeen directeur Waternet

drs. J.J. Hannema,  
voorzitter directie Vitens 

Ondertekening 
van de 

jaarrekening
 ´s-Gravenhage,  juni 2022 ir. L.J.W. Hendriks,  

directeur WMD Drinkwater BV

prof. dr. ir. W.G.J. van der Meer,  
algemeen directeur Oasen 

drs. J.J.W. Nelissen RA,  
directeur NV Waterleiding Maatschappij Limburg 

ir. A.M. Ottolini,  
directeur Evides NV 

mr. R.A.M. Zwart,  
directeur NV Waterbedrijf Groningen 
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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 
2020 en 2021 
De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering gehouden op 11 maart 2021. In de 

bestuursvergadering van 11 december 2014 is besloten 
een positief resultaat terug te geven aan de Leden via 
de contributieheffing. Het door het Bestuur vastgestelde 
resultaat 2020 was uiteindelijk € 4.594, hetgeen beschikbaar 
is voor teruggave in 2022. Voorgesteld wordt het 
beperkte resultaat over 2020 in 2021 ten gunste van het 
explotatiesaldo te brengen. Ultimo 2021 is reeds besloten 
een bestemmingsreserve voor ‘Watergebruik thuis’ te vormen, 
groot € 177.000. 
Het resultaat 2021, in totaal € 148.811, moet nog worden 
verhoogd met een vrijval uit de Algemene Reserve van Vewin 
ad € 28.189 teneinde de benodigde omvang van de gewenste 
bestemmingsreserve te kunnen realiseren.

Overige 
gegevens

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR 2021

Resultaat 2021  385.311 

Resultaat  385.311 

Toevoegingen en onttrekkingen aan de (bestemmings)reserves

Toevoeging Bestemmingsreserve NHI (resultaat 2021)  -325.000

Onttrekking Bestemmingsreserve REWAB (resultaat 2020)  88.500 

Toevoeging Bestemmingsreserve Watergebruik Thuis (resultaat 2021)  -148.811

Totaal Toevoegingen en onttrekkingen aan de (bestemmings)reserves -385.311

Saldo 2021 beschikbaar voor teruggave 2023  -   

Saldo 2021 beschikbaar voor teruggave 2023
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 2021 leidt 
vooralsnog niet tot aanpassingen.

Voor wat betreft de realisatie van de begroting 2021 het 
volgende. De Ledenvergadering heeft op 11 maart 2021 
besloten dat de in 2020 opgehaalde, maar niet bestede 
middelen voor REWAB (€ 88.500) alsnog konden worden 
gebruikt in 2021 voor uitgaven in dit kader. Deze aanwending 
heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden in 2021. Ultimo 2021 
is de bestemmingsreserve om die reden ook vrijgevallen. 
In de loop van 2021 werd duidelijk dat de werkaamheden 
inzake NHI eerst pas in 2022 zullen kunnen worden uitgevoerd. 
Van de in 2021 opgehaalde middelen ad € 365.000 wordt 
ultimo 2021 een bestemmingsreserve gevormd groot 
€ 325.000.

Het exploitatieresultaat over 2021 sluit vervolgens op 
€ 148.811 Het voorstel is om dit saldo toe te voegen aan de te 
vormen bestemmingsreserve Watergebruik thuis ultimo 2021, 
waarvoor een bedrag van € 177.000 benodigd is. Teneinde 
dit onderzoek in 2022 volledig uit te kunnen voeren, conform 
hetgeen is besproken bij de behandeling van de begroting 
2022, is nog een additioneel bedrag nodig van € 28.189. 
Hiertoe zal ultimo 2021 tevens nog een beperkt bedrag aan 
middelen worden onttrokken uit de Algemene Reserve, 
waar eerst het hele bedrag diende te worden onttrokken.

Er zijn over 2021 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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Controleverklaring 
van de 

onafhankelijke 
accountant
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