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1. Jaarverslag

1.1 Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken van Aqualysis die het jaarverslag, de jaarrekening en de overige 
gegevens bevatten. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat 2020 een succesvol jaar voor Aqualysis 
is geweest. 

  
Naast een succesvol was het ook een ingewikkeld jaar. De COVID-19 pandemie plaatste de 
organisatie gedurende bijna het gehele jaar voor een moeilijke opgave. Samen - werken op een 
laboratoriumvloer waarbij de 1,5 meter maatregel in acht genomen dient te worden en andere 
ingrijpende coronamaatregelen, vergt veel flexibiliteit van de mensen. Het bestuur en directie zijn 
trots op onze medewerkers hoe die in deze periode de dagelijkse zaken en taken hebben vervuld.  
Met succes hebben de medewerkers van Aqualysis het benodigde inzicht in de waterkwaliteit aan 
haar opdrachtgevers opnieuw geleverd. 

Ondanks een korte periode waarin niet bemonsterd werd op de zuiveringsinstallaties lag de 
productie van Aqualysis in het jaar 2020 op een hoog niveau. In totaal zijn 3,7 miljoen laboratorium 
productie-eenheden gerealiseerd hetgeen licht boven begroting ligt (0,2%). De korte periode van 
niet-bemonsteren werd veroorzaakt door het ontdekken van DNA- deeltjes van het coronavirus in 
het rioolwater. In die periode is circa 2 procent van de reguliere productie eenheden niet 
gerealiseerd. Met inzichten die er in het voorjaar van 2020 waren, werd veiligheidshalve besloten in 
de maanden april en mei tijdelijk de bemonstering op de zuiveringsinstallaties op te schorten. 
Inmiddels weten we veel meer over het virus in het rioolwater. Op basis van onderzoek door 
kennisorganisaties werken nu ministeries van VWS, RIVM, waterschappen en de 
waterschapslaboratoria samen om bruikbare informatie te delen over COVID-19 in het rioolwater. 
Aqualysis werkt hieraan mee door het landelijke “Programma Nationale rioolwatermonitoring (covid-
19)” vorm te geven. Hieruit wordt informatie onder meer op het Corona dashboard van het 
ministerie zichtbaar gemaakt. Het programma heeft door haar schaalgrootte een majeur effect op de 
bedrijfsvoering van Aqualysis. De effecten hiervan worden in komende begrotingen opgenomen. 

  
De vraag naar verder gaande inzichten in de waterkwaliteit  van de vijf deelnemende  waterschappen 
blijft stijgen. Aqualysis heeft in het jaar 2020 voor een bedrag van € 369.000 uitbesteed aan 
chemisch laboratorium onderzoek, terwijl hiervoor €165.000 was begroot. Het gaat hier om 
onderzoeken waarvoor Aqualysis niet is uitgerust. Voor dergelijke onderzoeken functioneert 
Aqualysis als inkoopcentrale voor de waterschappen en de kosten worden (aanvullend) direct in 
rekening gebracht bij de opdrachtgevers. De stijging werd in het jaar 2020 vooral veroorzaakt door 
PFAS-onderzoeken ten behoeve van baggerwerkzaamheden. Aqualysis ziet een verdere toename in 
de informatiebehoefte. Wettelijke voorgeschreven monitoring is voor waterschappen veelal niet 
(meer) voldoende om de waterkwaliteit en milieu-uitdagingen het hoofd te bieden. Nieuwe en 
aanvullende technieken worden meer en meer toegepast. Aqualysis werkt samen met haar 
waterschappen om goed te blijven aansluiten op deze ontwikkelingen. In het jaar 2021 voert zij 
samen met haar eigenaren een strategische herijking uit zodat ze zich (opnieuw) kan positioneren in 
de samenwerking en haar uitvoerende taak hierin kan verstevigen. 

  
Het jaar 2020 wordt financieel afgesloten met een positief resultaat van circa € 212.000. Dit bedrag is 
conform de bijdrageverordening van Aqualysis in de jaarcijfers opgenomen als verrekening met haar 
deelnemende waterschappen. Na deze verrekening of terugbetaling, sluit de jaarrekening 2020 met 
een financieel resultaat van “nul”.  Aqualysis heeft haar begrote post voor onvoorziene zaken in het 
afgelopen jaar niet hoeven aanspreken.   
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In het jaar 2020 is Aqualysis gestart met een wijziging in de  inrichting van de organisatie. Na 
pensionering van de directeur heeft het bestuur medio 2020 een nieuwe directeur aangetrokken. De 
organisatie is inmiddels gewijzigd met drie operationele eenheden (teams): klantenservices (inclusief 
monstername), chemie en biologie. Organisatie ondersteunende processen zijn zoveel als mogelijk 
centraal in de organisatie georganiseerd. Financial control en HRM zijn – voor het eerst in het haar 
bestaan- nu zelfstandig  ingericht. Er wordt nader onderzoek gedaan om andere  ondersteunende 
diensten, zoals (kantoor)automatisering onder eigen regie uit te voeren. Deze ondersteunende 
diensten zijn nu uitbesteed binnen de deelnemende waterschappen. Met deze veranderingen is het 
bestuur ervan overtuigd dat Aqualysis goed op weg is om een flexibele en klantgerichte organisatie 
te worden. Hiermee ontwikkelt zij zich door om nieuwe dienstverlening te kunnen oppakken.   

  
Het bestuur van Aqualysis heeft in het jaar 2020 viermaal vergaderd waarbij het merendeel van de 
vergaderingen digitaal werd gehouden. 

  
Door alle ontwikkelingen in het werkveld van Aqualysis en het verkrijgen van meer en betere 
inzichten in de waterkwaliteit, zijn de kansen voor Aqualysis en haar medewerkers  uitdagend. Het 
bestuur en directie hebben vertrouwen in een succesvolle toekomst voor medewerkers, de 
organisatie en de in Aqualysis deelnemende waterschappen. 

  
  

voorzitter                                                                                                                  directeur 
  

K.H. Odink                                                                                                                 H. Laarman 
  
  

Zwolle, 8 april 2021
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1.2 Aqualysis

1.2.1 Aqualysis, helder in wateronderzoek
Aqualysis is een geaccrediteerd laboratorium (L230) dat toegerust is met moderne 
analysetechnieken. Daarnaast is Aqualysis ministerieel erkend voor bemonsteringen van Veldwerk 
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform AS 2000 en Laboratoriumanalyses 
conform AS 3000.
Monsterneming, chemische analyse, bacteriologisch en hydrobiologisch onderzoek vormen de 
expertise. Naast het zelf uitvoeren van laboratoriumonderzoek, kan Aqualysis ook fungeren als 
inkoopcentrale en onderzoeken uitbesteden.

1.2.2 Vijf samenwerkende waterschappen
Aqualysis is een gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoering organisatie) getroffen door vijf 
samenwerkende waterschappen. Deze vijf waterschappen zijn alle voor een gelijk deel eigenaar van 
Aqualysis. De samenwerkende waterschappen zijn: 

 Waterschap Vechtstromen

 Waterschap Vallei en Veluwe

 Waterschap Rijn en IJssel

 Waterschap Zuiderzeeland

 Waterschap Drents Overijsselse Delta

1.2.3 Doel van de gemeenschappelijke regeling
Aqualysis is een laboratorium met een volledige focus op de waterschapstaak en dat er voor de 
waterschappen is, ook met de grootste spoed als daarom wordt gevraagd. Een laboratorium dat niet 
alleen uitvoert datgeen er gevraagd wordt, maar die met name doet wat wordt verwacht. Dat gaat 
dus net iets verder. Professioneel, innovatief en dienstverlenend zijn de kwaliteiten die bij Aqualysis 
passen.  Door korte lijnen geeft Aqualysis snel de juiste informatie en goed klantgericht advies. 
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1.3 Programmaverantwoording

1.3.1 Aqualysis

Inzicht in financiële ontwikkeling
In het bijgaande totale kostenoverzicht wordt inzicht gegeven in de behaalde financiële resultaten 
over het jaar 2020 en de begroting van 2020 over de gehele bedrijfsvoering. Het overzicht geeft in 
grote lijnen de financiële ontwikkelingen van Aqualysis weer. 

Kostenoverzicht
Onderstaand wordt, per (kosten)categorie uit de begroting, het resultaat van het totale programma 
Aqualysis getoond. 

Exploitatie overzicht Aqualysis 2020

Bestemmingsreserve
In 2020 heeft Aqualysis twee bestemmingsreserves (totaal € 281.500) gevormd voor twee projecten 
welke in 2021 uitgevoerd zullen worden. Dit betreffen de projecten vitalisering ICT (€ 181.500) en 
het project strategievorming (100.000). 
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Kapitaallasten
De kapitaallasten vielen lager uit dan begroot (€ 104.000). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door 
lagere afschrijvingen dan begroot (€51.000). De aanschaf van nieuwe apparatuur is vertraagd ten 
opzichte van de begroting. Ook vielen de rentelasten lager uit dan begroot (€53.000). Dit resultaat 
ontstaat door het vertraagd plegen van investeringsuitgaven in combinatie met de structureel lage 
marktrente. Aqualysis had aanvankelijk - uit hoofde van voorspelbare prijsstelling op begrotingsbasis 
- een omslagrente van 2% begroot.

Personeelslasten
De overschrijding ten opzichte van de begroting op de personeelslasten van € 21.000 kent 
verschillende oorzaken. Een aantal  begrote vacatures zijn niet ingevuld of zijn extern ingevuld 
waardoor er een voordeel is behaald bij de salariskosten van € 247.000. Anderzijds zijn er in 2020 
ook minder verlofdagen opgenomen wat heeft geresulteerd in een ophoging van de voorziening van 
€ 67.000 (last). In 2020 is er ook een voorziening opgenomen voor de opgebouwde plus- minuren 
wat eveneens voor een extra last heeft gezorgd van € 88.000. Er is ook een meer uitgegeven aan 
externe inhuur waar personeelsformatie voor was begroot (€ 126.000) Er is een eenmalige 
thuiswerkvergoeding uitgekeerd wat voor een last van € 15.000 heeft gezorgd (incidenteel). Er is een 
onderschrijding op de overige personeelskosten van € 28.000 wat voornamelijk te maken heeft met 
minder uitgekeerde gratificaties en minder studiekosten.  

Goederen en diensten
Ten aanzien van goederen en diensten, is er meer uitgegeven dan begroot (€ 297.000 inclusief 
verzekeringen en belastingen). Hiervoor zijn een aantal verklaringen. Diverse vormen van gevraagd 
onderzoek kan Aqualysis niet zelf leveren. Om deze vraag te faciliteren, biedt Aqualysis zich -
conform de GR - aan als inkooporgaan. De gemaakte kosten voor inkoop van onderzoek bij andere
laboratoria zijn vrijwel geheel doorbelast aan de partijen die Aqualysis hebben gevraagd deze inkoop 
te verzorgen (zie ook inkomsten). Dit veroorzaakt hogere kosten inzake uitbesteding (€ 372.000) in 
2020. Daarnaast is er in 2020 ook meer uitgegeven aan advieskosten (€ 71.000). Zo heeft er een 
onderzoek naar de ICT inrichting plaatsgevonden. In 2020 is er minder uitgegeven aan software, 
aankoop en aan onderhoud van apparatuur (€ 118.000). De onderschrijding op overige posten 
bedragen per saldo € 28.000.  

Inkomsten
De verantwoordde opbrengsten onder diensten voor derden ad € 1,1 mln bestaan uit: 

 € 442.000 uit opbrengsten van derden voor laboratoriumonderzoek,

 € 620.000 uit gefactureerde opbrengsten aan waterschappen (voor uitbestede onderzoeken, 
transport van monsters en COVID-bemonstering) en 

 € 33.000 teruggave omzetbelasting. 
Deze totale opbrengsten liggen € 608.000 hoger dan begroot. De opbrengsten van onderzoek voor 
derden zijn € 231.000 hoger dan begroot.  Hierin begrepen is een gedeeltelijke vergoeding die 
Aqualysis heeft ontvangen voor  ontwikkelwerk, door deel te nemen aan een STOWA project.
De opbrengsten van uitbestede onderzoeken € 215.000 hoger dan begroot. In 2020 is er tevens een 
extra dienst (COVID-bemonstering) afgenomen door twee waterschappen  (€ 129.000). 

Onvoorzien
Gezien het resultaat bleek het gedurende het boekjaar 2020 (per saldo) niet noodzakelijk om de 
stelpost onvoorzien aan te wenden. 

Productieoverzicht
Onderstaand wordt het overzicht van gerealiseerde en begrote productie (ILOW-punten) per 
waterschap getoond.
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Saldi productieoverzicht Aqualysis 2020 (in ILOW-punten)

Waterschap Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 % Realisatie

Vechtstromen            1.064.058               1.015.000                990.575 98%

Vallei en Veluwe                714.231                   740.850                706.767 95%

Rijn en IJssel                545.087                   481.570                449.717 93%

Zuiderzeeland                545.802                   554.455                665.034 120%

WDODelta                922.741                   888.000                874.958 99%

Totaal            3.791.919               3.679.875            3.687.051 100%

Uit bovenstaand figuur blijkt dat het realisatiepercentage van de productie per deelnemer wisselt.  
Gezamenlijk hebben de deelnemers nagenoeg evenveel ILOW-punten afgenomen dan begroot. Ten 
opzichte van 2019 lag de productie 3% lager. Zuiderzeeland heeft een overschrijding van 20% door 
een grotere vraag naar chemische analyses dan was begroot. De prijs per ILOW-punt voor het totale 
programma, chemie en hydrobiologie samen, bedraagt voor deelnemers € 1,79 (nacalculatie).

1.3.2 Chemie en innovatie

Realisatie programma

Kwaliteitsborging
De herbeoordeling door de Raad voor Accreditatie op basis van de nieuwste versie van de NEN-EN-
ISO/CIE 17025 norm is goed verlopen. Het aantal opmerkingen was beperkt echter heeft de formele 
afhandeling vertraging opgelopen. De Raad voor Accreditatie heeft in februari 2021 aanvullende 
documentatie opgevraagd ten aanzien van een tweetal punten. Aqualysis heeft hier aan voldaan en 
de Raad voor Accreditatie heeft dit positief beoordeeld. Hiermee is de accreditatie weer met vier jaar 
verlengd.

Innovatie 
Aqualysis was in 2020 ook een actieve deelnemer in de Nederlandse laboratoriumwereld in NEN-
normcommissies en zocht de samenwerking met de andere waterschapslaboratoria (in ILOW-
verband) op het gebied van ontwikkelingen binnen de analytische chemie. Aqualysis wordt nog maar 
beperkt betrokken bij innovaties van door waterschappen opgezette projecten, maar in 2021 wordt 
hier gezamenlijk verder vorm aan gegeven. In STOWA kader is met ILOW en andere partners gewerkt 
aan twee projecten: opzetten van een robuuste bemonsterings- en analysemethode voor gidsstoffen 
ten behoeve van het vaststellen van zuiveringsrendementen en een PFAS-project. Verder is in 2020 
gewerkt aan verdere ontwikkeling van eDNA voor onderzoeksvraagstukken van de waterschappen op 
het vlak van zwemwateronderzoek, waaronder inzet van mobiele qPCR.

Kostenoverzichten chemie en innovatie
Onderstaand wordt, per categorie uit de begroting, het resultaat van het programma weergegeven. 
Voor de uitgebreide weergave van de opbrengsten en kosten per kostensoort wordt verwezen naar 
de rekening van baten en lasten.



9

Exploitatieoverzicht Chemie 2020

Onderstaand wordt per afwijking een analyse getoond van de onderliggende oorzaken. Hier wordt 
alleen ingegaan op afwijkingen die niet zijn beschreven bij Aqualysis of alleen met programma 
chemie te maken hebben.

Goederen en diensten
Het nadeel van € 180.000 ten aanzien van goederen en diensten inclusief verzekeringen en 
belastingen, omvat een saldo van € 245.000 ten behoeve van externe uitbesteding. Daarnaast is er in 
2020 ook meer uitgegeven aan advieskosten (€ 67.000). Er is  minder uitgegeven aan software en 
onderhoud van laboratorium apparatuur (€ 123.000). De onderschrijding op overige posten 
bedragen per saldo € 9.000.

Inkomsten
De opbrengsten liggen hoger dan begroot (€ 584.000), als gevolg van een hogere opbrengst van 
derden (€ 226.000) en een hogere doorbelasting van inkoop chemie voor waterschappen (€ 204.000).
Daarnaast is in 2020 door twee waterschappen een extra dienstverlening (COVID-bemonstering) 
afgenomen (€ 129.000). In 2021 zal deze dienst substantieel verder worden uitgebreid. Daarbij komt 
nog een teruggave omzetbelasting (€ 33.000) en een overige kleine onderschreden post van € 7.000.
Aqualysis produceerde in 2020 substantieel meer voor derden dan begroot. Ook heeft Aqualysis een 
gedeeltelijke vergoeding ontvangen voor haar ontwikkelwerk, door deel te nemen aan een STOWA 
project.
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Exploitatieoverzicht Innovatie 2020 

Onderstaand wordt per afwijking een analyse getoond van de onderliggende oorzaken. Hier wordt 
alleen ingegaan op afwijkingen die niet zijn beschreven bij Aqualysis of alleen met programma 
innovatie te maken hebben.

Personeelskosten
Het programma innovatie is mede als gevolg van de beperkende maatregelen tegen de COVID-19 
pandemie vertraagd. In de loop van 2020 is in het kader van de organisatieverandering een begin 
gemaakt met het aanpassen van de organisatiestructuren en systemen om innovatie als proces beter 
faciliteren. Het is een zoektocht naar een gestructureerde manier om ontwikkeling en innovatie vorm 
te geven en de beste keuzes te maken in onderwerpen en om de samenwerking met de 
waterschappen vorm te geven. Het bouwteam innovatie, is als onderdeel van de 
organisatieverandering, in december 2020 gestart. Hierdoor vallen de kosten van innovatie lager uit 
dan begroot.
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Productieoverzicht chemie en innovatie
Onderstaand wordt het overzicht van gerealiseerde productie (ILOW-punten) per jaar getoond voor 
de individuele deelnemers voor chemische analyses en monstername.

saldi productieoverzicht chemie excl innovatie 2020 (in ILOW-punten)

Waterschap Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 % Realisatie

Vechtstromen                937.655                   875.000                874.770 100%

Vallei en Veluwe                595.784                   608.000                612.017 101%

Rijn en IJssel                466.973                   411.740                391.887 95%

Zuiderzeeland                502.692                   493.500                630.294 128%

WDODelta                781.363                   763.000                737.230 97%

Totaal            3.284.467               3.151.240            3.246.198 103%

Voor het programma innovatie zijn 15.000 ILOW-punten per waterschap begroot (totaal 75.000 
ILOW-punten). Omdat realisatie van innovatie niet plaatsvindt middels ILOW-punten zijn de
begrootte innovatie punten niet meegenomen in bovenstaande tabel.
Uit de figuur blijkt tevens dat het realisatiepercentage van de productie per deelnemer wisselt. 
Gezamenlijk hebben de deelnemers 3.246.198 ILOW-punten afgenomen. Dat is circa 3% meer dan 
begroot. Zuiderzeeland heeft een overschrijding van 28%. 
De prijs per ILOW-punt chemie bedraagt voor deelnemers € 1,69 (begroot: € 1,84, 2019: € 1,59).
Voor het programma Chemie is 103% van de begrote productie geleverd tegen 95% van de begrote 
kosten.

Kosten per deelnemer chemie en innovatie
In onderstaande tabellen wordt de verdeling van kosten over de deelnemers getoond. De kosten 
voor innovatie worden evenredig verdeeld over de deelnemers. De overige kosten worden conform 
de bijdrageverordening verdeeld op basis van het aantal afgenomen ILOW-punten.

kosten programma chemie per deelnemer (incl. monstername)

Waterschap
Afgenomen 

punten Voorschot Toerekening
Terug te 

ontvangen

Vechtstromen           874.770 €     1.606.520 €        1.477.254 €          129.266 

Vallei en Veluwe           612.017 €     1.115.942 €        1.033.534 €            82.408 

Rijn en IJssel           391.887 €         755.340 €           661.793 €            93.547 

Zuiderzeeland           630.294 €         905.563 €        1.064.399 €        -158.836 

WDODelta           737.230 €     1.400.735 €        1.244.985 €          155.750 
Totaal        3.246.198 €     5.784.100 €        5.481.965 €          302.135 

kosten programma innovatie per deelnemer

Waterschap
Afgenomen 

punten Voorschot Toerekening
Terug te 

ontvangen

Vechtstromen                        0 €           28.740 €              27.091 €               1.649 

Vallei en Veluwe                        0 €           28.740 €              27.091 €               1.649 

Rijn en IJssel                        0 €           28.740 €              27.091 €               1.649 

Zuiderzeeland                        0 €           28.740 €              27.091 €               1.649 

WDODelta                        0 €           28.740 €              27.091 €               1.649 

Totaal                        0 €         143.700 €           135.454 €               8.246 
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1.3.3 Hydrobiologie

Realisatie programma
In 2020 is vooral ingezet op het verder inwerken van nieuwe medewerkers op verschillende 
disciplines. Voor het onder accreditatie uitvoeren van hydrobiologisch onderzoek wordt in 2021 een 
plan gemaakt voor een meerjarig traject. In NEN en Fenelab kader is tevens gewerkt aan uniforme 
richtlijnen en voorschriften. Meerdere normalisatie voorschriften zijn via NEN tot stand gekomen of 
vergaand in ontwikkeling.

Kostenoverzicht
Onderstaand wordt, per categorie uit de begroting, het resultaat van het programma hydrobiologie 
getoond. 

exploitatieoverzicht hydrobiologie 2020

Goederen en diensten
Het nadeel van € 123.000 ten aanzien van goederen en diensten inclusief verzekeringen en 
belastingen, omvat een saldo van € 113.000 ten behoeve van externe uitbesteding. Er is in totaal
€ 243.000 uitbesteed, daar waar €130.000 was begroot. De overschrijding op de overige posten 
bedraagt € 10.000.

Inkomsten
De hogere inkomsten ter grootte van € 23.000 worden verklaard door meer directe doorbelasting (€ 
19.000) van inkopen aan deelnemers, uit hoofde van de inkoopfunctie van Aqualysis en een overige 
opbrengst van € 4.000.
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Productieoverzicht
In onderstaand overzicht wordt de omvang van de begrote en gerealiseerde productie getoond; 
alsmede de daaraan verbonden kostentoerekening. Bij het verdelen van de kosten 

saldi productieoverzicht programma hydrobiologie per deelnemer

Waterschap Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 % Realisatie

Vechtstromen                126.403                   125.000                115.805 93%

Vallei en Veluwe                118.447                   117.850                  94.750 80%

Rijn en IJssel                  78.114                     54.830                  57.830 105%

Zuiderzeeland                  43.110                     45.955                  34.740 76%

WDODelta                141.378                   110.000                137.728 125%

Totaal                507.452                   453.635                440.853 97%

De realisatie in 2020 is 3% achtergebleven op de begroting. Daar spelen effecten van corona aan de 
kant van de opdrachtgevers een rol in. Wat zich vertaalde in minder extra projecten van alle 
waterschappen. Daarnaast was er het wegvallen van de verplichting voor fytoplankton en waren er 
“toevalligheden” zoals droogvallende beken waar niet bemonsterd kon worden. 

De prijs per Ilow-punt hydrobiologie voor deelnemers bedraagt op basis van nacalculatie: €2,26
(begroot: € 1,98, 2019: € 1,86).  Voor het programma Hydrobiologie ligt het realisatiepercentage van 
de productie op 97% en het kostenpercentage op 111%.

Productieoverzicht 
In onderstaand overzicht wordt de omvang van de begrote en gerealiseerde productie getoond

kosten programma hydrobiologie per deelnemer

Waterschap
Afgenomen 

punten Voorschot Toerekening
Terug te 

ontvangen

Vechtstromen             115.805 €         246.895 €           261.217 €         -14.322 

Vallei en Veluwe               94.750 €         232.772 €           213.724 €           19.048 

Rijn en IJssel               57.830 €         108.298 €           130.445 €         -22.147 
Zuiderzeeland               34.740 €           90.768 €              78.362 €           12.406 

WDODelta             137.728 €         217.267 €           310.668 €         -93.401 

Totaal             440.853 €         896.000 €           994.415 €         -98.415 
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1.3.4 Totaal overzicht kostentoerekening
In de onderstaande tabel wordt per deelnemer het reeds betaalde voorschot (voor alle
programma`s) getoond in de kolom voorschot. De kolommen toerekening bevatten de per 
programma getoonde kosten per deelnemer. De kolom saldo toont de afrekening van de kosten op 
basis van ILOW-punten. Het saldo bestaat uit terug te ontvangen bedragen (positieve waarden) en 
nog te betalen bedragen (negatieve bedragen).

De afrekening betreft de afrekening van de kosten welke worden verdeeld op basis van ILOW-punten. 
Dienstverlening welke in euro’s worden gefactureerd (uitbesteed onderzoek, COVID-bemonstering) 
maakt hier geen deel van uit.

kostentoerekening per deelnemer

Waterschap Voorschot
Toerekening 

Chemie
Toerekening 

Innovatie
Toerekening 

Hydrobiologie Saldo

Vechtstromen €   1.882.155 €     1.477.254 €              27.091 €          261.217 €   116.594 

Vallei en Veluwe €   1.377.454 €     1.033.534 €              27.091 €          213.724 €   103.105 

Rijn en IJssel €       892.378 €         661.793 €              27.091 €          130.445 €     73.049 

Zuiderzeeland €   1.025.071 €     1.064.399 €              27.091 €            78.362 € -144.780 

WDODelta €   1.646.742 €     1.244.985 €              27.091 €          310.668 €     63.998 

Totaal €   6.823.800 €     5.481.965 €           135.454 €          994.415 €   211.966 

De afrekening bestaat voor alle waterschappen uit een te ontvangen bedrag met uitzondering van 
waterschap Zuiderzeeland. Voor waterschap Zuiderzeeland is dit te verklaren door een hogere vraag 
naar chemische analyses (28%). 

Het resultaat (€ 211.966) uit de reguliere bedrijfsvoering is als saldo van kortlopende 
schulden/vorderingen op de balans verantwoord. 
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1.4 Paragrafen

1.4.1 Ontwikkelingen ten opzichte van vorig boekjaar
In maart werd Aqualysis geconfronteerd met de COVID-19 pandemie. Gelukkig konden de 
werkzaamheden gecontinueerd worden. De pandemie zorgde tijdelijk voor een lagere productie dan 
begroot maar over het hele jaar 2020 bezien is het effect beperkt gebleven en de productie 
uitgekomen op 100,2% van de begrootte productie. 
In het najaar is gestart met de bemonsteringen van de rioolzuiveringen voor COVID-19 analyse door 
het RIVM. Ook zijn de plannen voor een snelle opschaling naar dagelijkse bemonstering in 2021 
verder uitgewerkt.

De organisatieverandering die in 2019 is gestart, heeft in 2020 vervolg gekregen en in april 2020 is de 
organisatiestructuur gewijzigd zodanig dat de organisatiestructuur aansluit op missie, visie en 
strategie en verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd. De organisatieverandering 
wordt in 2021 verder ingevuld. 

Per 1 juni 2020 heeft Aqualysis afscheid genomen van haar directeur en kennisgemaakt met de 
nieuw aangestelde directeur.

1.4.2 Incidentele baten en lasten
Eenmalige kosten zijn verantwoord en toegelicht onder kostencategorie waartoe zij behoren.

1.4.3 Grondslagen kostentoerekening
De exploitatie is verdeeld in drie werkvelden: chemie, innovatie en hydrobiologie. Deze paragraaf 
beschrijft de grondslagen voor het toerekenen van kosten aan deze werkvelden.
De lasten worden waar mogelijk direct toegerekend aan chemie, innovatie en hydrobiologie. De 
algemene lasten (indirecte kosten) worden verdeeld op basis van een verdeelsleutel. De 
verdeelsleutel is als volgt:

Goederen en diensten
De sleutel is 89,3% chemie, 10% Hydrobiologie en 0,7% innovatie. Op basis van het aantal direct 
besteedde uren (fte) aan innovatie is een toerekenpercentage van 0,7% toegepast. 

Kapitaallasten
Kapitaallasten voor apparatuur en vervoermiddelen worden direct toegerekend op basis van 
dominant gebruik. De algemene investeringen worden verdeeld volgens de sleutel: 89,3% chemie, 
10% Hydrobiologie en 0,7% innovatie.

Personeel
Kosten voor lonen en inhuur worden waar mogelijk direct ten laste gebracht van de programma`s. 
Kosten voor lonen en inhuur waarvoor dit niet mogelijk is, alsmede ook overige indirect 
toerekenbare kosten (bijv. opleidingsgelden) zijn verdeeld op basis van de sleutel: 89,3% chemie, 
10% Hydrobiologie en 0,7% innovatie.

1.4.4 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen 
In 2020 zijn geen bedragen onttrokken uit bestemmingsreserves en voorzieningen. Wel hebben 
dotaties aan bestemmingsreserves en voorzieningen plaatsgevonden. Zie hiervoor de toelichting op 
de balans. 
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1.4.5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Aqualysis kent geen algemene reserve en reserveert daarmee niet voor de eventuele gevolgen van 
majeure risico`s. Majeure risico`s zijn gedefinieerd als risico`s die niet binnen de reguliere exploitatie 
gedekt kunnen worden. De totale verwachtingswaarde van de in beeld gebrachte risico’s bedraag 
€91.750. Het maximale risico bedraagt €560.000 (hoogste verwachte kosten opgeteld, dus alle 
risico`s doen zich in maximale omvang voor). Om de deelnemers inzicht te geven in de aard en 
omvang van de majeure risico`s, wordt de top 5 uit het risicoprofiel onderstaand getoond.

grootste risico`s Aqualysis (directe gevolgen exploitatie)

Risico Oorzaak Kans Gevolg Beheersing

Uitval van een analysegroep Kapot gaan van apparatuur 20% €    200.000 
Vormgeven van assetmanagement 
t.b.v. de analyseapparatuur

Wegvallen van 
sleutelfunctionaris

Aannemen andere baan of 
externe factoren (zoals ziekte) 30% €    100.000 

Herhaaldelijk verrichten van 
medewerker tevredenheids-
onderzoek

Discontinuïteit van het 
(primair) bedrijfsproces

Uitval van ICT middelen; Uitval 
van elektriciteit 70% €      40.000 

Geen (kosten wegen niet op tegen 
geconstateerd risico)

Hogere kosten voor inkoop 
van chemicaliën en lab 
materiaal Stijgen van marktprijzen 50% €      50.000 

Invoeren van marktgericht 
voorraadbeheer

Schade aan pand of 
eigendommen Brand, vandalisme, natuur 30% €      25.000 

Inventarisatie dekking verzekering 
voor nieuw laboratorium

1.4.6 Financiering
In het jaar 2020 heeft Aqualysis geen nieuwe externe bedrijfsfinanciering aangetrokken en zijn 
nieuwe investeringen voldaan met inkomsten uit de reguliere dienstverlening. Er heeft in 2020 ook 
geen herfinanciering van leningen plaatsgevonden. Zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm 
zijn niet overschreden (kasgeldlimiet: € 588.000; renterisiconorm: € 2,5 mln).

1.4.7 Bedrijfsvoering 

ICT
In 2020 heeft een onderzoek naar de ICT inrichting plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat Aqualysis 
achterstand heeft opgelopen in het vervangen van haar ICT infrastructuur. De ICT infrastructuur is 
sterk verouderd en dient te worden vervangen. Hiervoor is een plan opgesteld. Ook het LIMS 
(Laboratorium Management Informatie Systeem) is verouderd. Er is vervolgonderzoek nodig om vast 
te stellen wat nodig is en welke opties er zijn.
Uit het onderzoek kwamen ook securityrisico’s naar voren. Hiervoor zijn in 2020 direct maatregelen 
genomen om een flink deel van de risico’s te mitigeren.

Stuurinformatie
Het bestuur van Aqualysis wordt via halfjaarcijfers geïnformeerd over de voortgang van zowel de 
productie als de lasten. In de zomer van 2020 is de verwachting gecommuniceerd, dat het financieel 
resultaat naar verwachting €158.000 (verlies) zou bedragen excl de inzet van de post onvoorzien. De 
belangrijkste punten waarop de inzichten zijn gewijzigd:  

- de post onvoorzien bleek per saldo niet nodig
- De post laboratoriummaterialen valt € 125.000 lager uit dan ingeschat (€ 110.000 lager dan 

2019). 
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- De inkomsten vallen hoger uit € 415.000 doordat de opbrengsten derden in de tweede helft 
van 2020 zijn aangetrokken, door een teruggave btw oude jaren en door overige 
opbrengsten die nog gefactureerd moesten worden.

Personeel
De formatie 2020 was begroot op 58,4 fte. Per ultimo 2020 had Aqualysis 55,46 fte in dienst. Stap 
voor stap vult Aqualysis de formatie in. Zo is per 1 april 2021 de functie van personeelsadviseur 
ingevuld. 

1.4.8 EMU saldo
De wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) is per 1 januari 2014 ingegaan. Strekking van de wet is 
dat decentrale overheden een evenredige bijdrage leveren aan het beperken van de overheidsschuld. 
Op basis van deze wet dienen de deelnemers het EMU-saldo van Aqualysis naar rato in hun eigen 
EMU-saldo te betrekken. 
Gezien de relatief geringe omvang van de bedrijfsvoering van Aqualysis ten opzichte van haar 
deelnemers, is er geen beleid ten aanzien van sturing op het EMU-saldo geformuleerd. Deze 
werkwijze is tevens in overeenstemming met het standpunt van de Unie van Waterschappen, die 
haar deelnemers adviseert niet tot sturing op microniveau over te gaan.

Het EMU-saldo van Aqualysis in 2020 bedraagt:

specificatie EMU-saldo (op duizendtallen)

Betreft Invloed Toelichting

Investeringen €      -227.000 Vermeerdering activa (MVA en OHA)

Afschrijvingen €        375.000 Afschrijving op investeringen 2020

Voorzieningen €        155.000 Mutatie voorziening verlof

Totaal €        303.000 Saldo (positief)
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2. Jaarrekening
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2.1 Balans

Hieronder wordt via de balans met toelichting, financiële verantwoording afgelegd over het in het 
jaar 2020 gevoerde beleid.

De balans

Balans per 31 december 2020 31-12-2020 31-12-2019

VASTE ACTIVA € €

(1) MATERIËLE VASTE ACTIVA
Overige investeringen met een economisch nut 5.355.084 5.502.848

TOTAAL VASTE ACTIVA 5.355.084 5.502.848

VLOTTENDE ACTIVA
(2) OVERIGE VORDERINGEN

Debiteuren 6.130.001 511.332

(3) OVERLOPENDE ACTIVA
Overige nog te ontvangen / vooruitbetaalde bedragen 364.558 332.792

(4) LIQUIDE MIDDELEN
Banksaldi 102.854 104.377

Uitzettingen in 's Rijks schatkist 1.771.539 1.566.248

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 8.368.952 2.514.749

TOTAAL ACTIVA 13.724.035 8.017.597

31-12-2020 31-12-2019

VASTE PASSIVA € €

(5) EIGEN VERMOGEN 0 0

Bestemmingsreserve 281.500 0

(6) VOORZIENINGEN
Voorziening personeel 522.070 366.771

(7)
VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN 
JAAR OF LANGER
Leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 4.600.500 4.931.000

TOTAAL VASTE PASSIVA 5.405.070 5.297.771

VLOTTENDE PASSIVA

(8)
NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE 
LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR
Aflossingsverplichtingen 330.500 330.500

Overige kortlopende schulden 434.590 475.259

(9) OVERLOPENDE PASSIVA
Overige vooruit ontvangen/nog te betalen bedragen 7.554.875 1.914.066

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 8.318.965 2.719.826

TOTAAL PASSIVA 13.724.035 8.017.597
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2.2 Rekening van baten en lasten

2.2.1 Rekening van baten en lasten Aqualysis

Rekening van baten en lasten Aqualysis
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2.2.2 Rekening van baten en lasten programma’s Chemie en Innovatie

Rekening van baten en lasten Chemie
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Rekening van baten en lasten Innovatie
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2.2.2 Rekening van baten en lasten programma Hydrobiologie

Rekening van baten en lasten Hydrobiologie
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2.3 Toelichtingen

2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die de Waterschapswet en het 
Waterschapsbesluit daarvoor geven.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Aqualysis beschikt alleen over primaire financiële instrumenten. De waardering daarvan is 
opgenomen in de waarderingsgrondslagen.

Stelselwijziging
Onder voorzieningen voor personeel is, naast de waardering van de verlofdagen ook het saldo van de 
plus-/minuren gewaardeerd. Dit uren saldo is gewaardeerd op de balans omdat medewerkers deze 
uren kunnen inzetten voor verlof. Het effect op de lasten 2020 bedraagt € 88.000.

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in 
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden met ingang van 2016 
(lineair) afgeschreven vanaf het jaar volgend op de ingebruikname van de investeringen. 

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het  begrotingsjaar 2020
heeft een dergelijke vermindering niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden 
teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De volgende afschrijvingstermijnen worden in overeenstemming met de verordening gehanteerd:

• Grond en terreinen             geen afschrijving
• Bedrijfsgebouwen          10-30 jaar
• Laboratoriumapparatuur             5-10 jaar
• Informatie en communicatietechnologie 3-5 jaar
• Inrichting en (kantoor)meubilair 10 jaar
• Vervoermiddelen               5-7 jaar

Voorraden
Voorraden worden, om reden van administratieve eenvoud, niet op de balans gewaardeerd.
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt
een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de 
geschatte inningskansen indien noodzakelijk.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen / Vlottende passiva
De voorzieningen en de vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

2.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

1) Materiele vaste activa
Activa worden afgeschreven vanaf het boekjaar volgend op het boekjaar waarin de investering 
gereed is gemeld. Afschrijvingen vinden plaats conform de termijnen zoals opgenomen in het 
activeringsbeleid. De omvang van de afschrijvingen is in onderstaande tabel opgenomen.  

In 2020 is voor een bedrag van € 227.134 geïnvesteerd in activa. Deze investeringen zijn in 
onderstaande overzicht opgenomen. De reclass per 1 januari heeft plaatsgevonden om de 
boekwaarde per activasoort aan te laten sluiten met de onderliggende lijst van materiële vaste activa.
De overige materiële vaste activa bestaan uit inventaris en ICT. Er zijn in 2020 geen desinvesteringen 
gepleegd.

Overzicht materiële vaste activa

Activasoort
Boekwaarde

1-1
Reclass BW

1-1
Invest /
Desinvest

Afschrijving 
boekjaar Verloop 

Boekwaarde
31-12

Gebouwen €   3.779.776 €      -35.276 €    13.235 €   -223.411 €            -   €   3.534.324 

Gronden €      601.281 €              -   €                -   €            -   €      601.281 

Apparatuur €      869.775 €      -13.289 €  172.975 €     -92.416 €            -   €      937.045 

Vervoermiddelen €      195.777 €              -   €     -48.974 €            -   €      146.803 
Meubilair €         12.941 €      -12.941 €              -   €                -   €            -   €                   0 

Overige MVA €                  -   €       61.506 €              -   €     -10.098 €   43.298 €         94.706 

OHA €         43.298 €    40.924 €                -   € -43.298 €         40.924 

Totaal €   5.502.848 €                  0 €  227.134 €   -374.898 €            -   €   5.355.084 

2) Overige vorderingen
Het debiteurensaldo bedraagt € 6,1 mln en bestaat hoofdzakelijk uit de bijdrage van de deelnemers 
voor 2021  welke reeds in december 2020 is gefactureerd (€ 7,1 mln waarvan reeds voldaan € 1,4 
mln. Het overige debiteurensaldo bedraagt € 376.420 wat deels omzet derden betreft en overige 
facturen aan waterschappen. Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. 

3) Overlopende activa
De overlopende activa bestaan uit diverse posten. Geen van deze bedragen kent een looptijd van > 1 
jaar.
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Overlopende activa 31-12-2020 31-12-2019

Vooruitbetaalde kosten €       59.938 €          8.322 

Omzetbelasting €       37.069 €       32.843 

Nog te ontvangen bedragen €     267.551 €     291.627 

Totaal €     364.558 €     332.792 

De vooruitbetaalde kosten zijn voornamelijk vooruitbetaalde facturen inzake licentiekosten en 
onderhoudscontracten voor boekjaar 2021. De vordering op de belastingdienst inzake 
omzetbelasting bestaat uit enerzijds een suppletie omzetbelasting 2019 (€ 45.671) welke ook is 
ontvangen in 2021 en anderzijds af te dragen BTW over het vierde kwartaal 2020 (€ 31.597). 
Daarnaast is het middels suppletie te vorderen omzetbelasting over 2020 ook opgenomen in deze 
post (€ 23.000). De nog te ontvangen bedragen bestaat voornamelijk uit de afrekening van 
Zuiderzeeland (€ 144.780) en nog te factureren omzet over boekjaar 2020 (€ 122.771). 

4) Liquide middelen
Het saldo liquide middelen bestaat uit de rekening-courantverhouding met ’s Rijk schatkist welke 
€1.771.539 bedraagt. De rekening-courantverhouding met de huisbankier bedraagt € 100.893. De 
zakelijke rekening voor kleine uitgaven bedraagt € 1.961.

In de onderstaande figuur wordt, ten behoeve van art. 4.61a van het Waterschapsbesluit, het 
kwartaalcijfer van op dag basis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen getoond. Aqualysis 
heeft het drempelbedrag gedurende 2020 niet overschreden.

Saldo aangehouden bij huisbankier (gemiddeld per kwartaal op dagbasis)

Betreft Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Drempel €      250.000 €     250.000 €  250.000 €    250.000 

Buiten schatkist €      242.066 €     146.449 €  138.779 €    186.673 

Voorraden
Voorraden worden, om reden van administratieve eenvoud (kosten-baten afweging), niet op de 
balans gewaardeerd. De waarde van de voorraad chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden tegen 
de laatste inkoopprijs exclusief btw per 31 december 2020 bedraagt € 116.107. De houdbaarheid van 
deze voorraad per 31 december is minimaal één jaar. Er is geen rekening gehouden met overige 
risico’s van mogelijke incourantheid.

PASSIVA

5) Eigen vermogen
In 2020 heeft Aqualysis twee bestemmingsreserves (totaal € 281.500) gevormd voor twee projecten 
welke in 2021 uitgevoerd zullen worden:
- het project vitalisering ICT € 181.500
- het project strategievorming € 100.000

Toelichting project vitalisering ICT
Aqualysis ontwikkelt zich net als andere waterlaboratoria en de waterschappen tot een digitale en 
datagedreven organisatie. De afhankelijkheid van een veilige, hoog beschikbare en flexibele ICT 
omgeving is daardoor fors gegroeid ten opzichte van het verleden. Aqualysis heeft een inhaalslag 
nodig om op deze ontwikkeling blijvend in te kunnen spelen. De huidige systemen vormen door 
veroudering een steeds groter risico voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. 
Maatregelen op korte en middellange termijn zijn nodig. Voor de langere termijn zijn (strategische) 
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gesprekken met waterschappen nodig om de positie en ontwikkelplannen met bijpassende ICT-
doelen in de tijd te stellen.

Toelichting project strategievorming
Na de oprichting van Aqualysis in het jaar 2014, behoeft de samenwerking in de GR aandacht. 
Onderhoud is nodig zowel op de inhoudelijke (toekomst-) strategie als op de wijze waarop de 
organisatie is ingericht. Daarom is besloten tot een strategische herijking, op basis van een 
toekomstverkenning. 

6) Voorzieningen
Medewerkers bouwen een individueel recht op om budget aan opleidingen te besteden 
(Persoonsgebonden Basis Budget) ter grootte van € 5.000 per persoon. De voorziening is 
gemaximeerd op € 142.500 onder de veronderstelling dat dekking beschikbaar is voor 57 
medewerkers en de balansdatum op het midden van het tijdvak van 5 jaar ligt. 
Ook is er een voorziening gevormd uit hoofde van de per 31-12-2020 resterende verlofrechten van 
medewerkers (Arbeidskosten Gerelateerde Verplichtingen). In 2020 is tevens besloten om een 
voorziening te vormen voor de opgebouwde plus- en minuren. Medewerkers kunnen de 
opgebouwde plusuren inzetten voor verlof maar kunnen deze rechten niet uit laten betalen.

verloopoverzicht voorzieningen

Betreft
Saldo

1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen
Saldo

31-12-2020

Voorziening opleidingen €      142.500 €                      -   €                      -   €      142.500 

Plus- minuren €                 -   €             88.000 €                      -   €        88.000 

Verlofrechten €      224.271 €             67.299 €                      -   €      291.570 

€      366.771 €          155.299 €                      -   €      522.070 

Over de voorzieningen wordt geen rente berekend.

7) Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer
Dit betreft een schuld aan de Bank Nederlandse gemeenten en een schuld aan de Nederlandse 
Waterschapsbank. In 2020 zijn geen nieuwe leningen aangegaan. De leningenportefeuille ziet er als 
volgt uit: 

Bank Ingangsdatum Looptijd Rente % Saldo begin Aflossing Saldo eind Kortlopend Langlopend

BNG 23-dec-16 20 jaren 1,82% €      600.000 €                 -   €     600.000 €                 -   €     600.000 

BNG 15-jun-18 15 jaren 1,16% €   1.213.333 €      -86.667 € 1.126.667 €       86.667 € 1.040.000 

NWB 27-nov-17 25 jaren 1,54% €      414.000 €      -18.000 €     396.000 €       18.000 €     378.000 

NWB 27-nov-17 5 jaren 0,09% €      270.000 €      -90.000 €     180.000 €       90.000 €       90.000 

NWB 15-jun-18 20 jaren 1,43% €      427.500 €      -22.500 €     405.000 €       22.500 €     382.500 

NWB 15-jun-18 30 jaren 1,66% €   1.836.667 €      -63.333 € 1.773.333 €       63.333 € 1.710.000 

NWB 5-dec-19 10 jaren 0,207% €      500.000 €      -50.000 €     450.000 €       50.000 €     400.000 

€   5.261.500 €   -330.500 € 4.931.000 €     330.500 € 4.600.500 

De rentelast uit hoofde van langlopende geldleningen bedraagt in 2020 € 68.622 In het jaar 2021
wordt € 330.500 euro afgelost (opgenomen onder verplichting korter dan 1 jaar).



28

8) Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
De vlottende passiva bestaan onder andere uit aflossingsverplichting van de langlopende leningen 
ter grootte van  € 330.500 en overige kort lopende schulden. De overige kortlopende schulden 
betreft een verzameling van alle nog te betalen bedragen. Geen van deze bedragen kent een looptijd 
> 1 jaar.

Saldo van kortlopende schulden

Kortlopende schuld 31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren €      131.712 €          105.637 

Loonheffing en sociale lasten €      302.339 €          291.903 

Omzetbelasting €                 -   €            77.209 

Overige €              539 €                  510 

Totaal €      434.590 €          475.259 

9) Overlopende passiva
De overlopende passiva bevatten nog te betalen bedragen € 401.475 en vooruit ontvangen bedragen 
€7.152.400. Geen van deze bedragen kent een looptijd > 1 jaar. Het saldo omvat de volgende 
deelbedragen:

specificatie overlopende passiva

Overlopende passiva € €

Nog te betalen:

Deelnemers in GR (resultaat) €      227.642 

Nog te betalen rente €        27.147 

Derden €      102.754 

Overige nog te betalen posten €        43.932 

Subtotaal €          401.475 

Vooruit ontvangen:

Bijdragen deelnemers 2021 €  7.152.400 

Subtotaal €       7.152.400 

Totaal €       7.553.875 

De post derden bestaat voornamelijk uit nog te betalen facturen inzake aangegane verplichtingen in 
2020. De post overige betreft reserveringen voor zowel accountantskosten alsmede nog af te 
wikkelen werkzaamheden van hydrobiologie.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Bedrijfsdienstverlening
Aqualysis heeft in 2020 een nieuwe SLA-overeenkomst afgesloten met Waterschap Drents 
Overijsselse Delta (WDODelta)voor onbepaalde tijd met als ingangsdatum 1 januari 2020. De 
overeenkomst kan ieder jaar per 1 januari worden opgezegd met inachtneming van een 
opzegtermijn van twee volle kalenderjaren. 

Aqualysis nam in 2020 diensten van WDODelta af op het gebied van bedrijfsdiensten. Hier wordt het 
juridisch advies, de financiële administratie, interne controle, salarisadministratie en het faciliteren 
van het informatie en ICT proces onder verstaan. In 2020 betaalde Aqualysis op basis van de SLA 
€ 235.000 inclusief btw aan WDODelta. 

2.3.3 Toelichting op de rekening van baten en lasten

Algemeen
Een uitgebreide toelichting per kostencategorie is opgenomen in de programmaverantwoording in 
het jaarverslag. 

Begrotingsrechtmatigheid
Gedurende het boekjaar 2020 is Aqualysis door haar deelnemers net als in 2019 gevraagd om als 
inkoopfunctie te fungeren. Met name PFAS gerelateerd onderzoek is voor een substantieel volume 
ingekocht. Deze onderzoeksvorm kan Aqualysis (nog) niet zelf leveren, als gevolg van het specifiek 
soort apparatuur dat hiertoe benodigd is. De vraag (van deelnemers) naar PFAS onderzoek bleek 
dusdanig groot, dat het ingekochte volume raakt aan de voorwaarden met betrekking tot
inkooprechtmatigheid. Evenwel heeft Aqualysis de keuze gemaakt om het onderzoek toch in te 
kopen, ingegeven vanuit de behoefte van haar deelnemers. Een dusdanige toename van het 
inkoopvolume was niet te voorzien. In 2019 was onvoldoende tijd om laboratoriumonderzoek aan te 
besteden (force majeure). In 2020 heeft Aqualysis een aanbestedingstraject ingang gezet welke 
begin 2021 is gegund. Voor het ingang zetten moest de benodigde expertise gezocht worden welke 
extern is gevonden. Middels deze ondersteuning is de aanbesteding conform de richtlijnen en met 
gewenst resultaat in de markt gezet en heeft Aqualysis invulling gegeven aan haar 
verantwoordelijkheid om het laboratoriumonderzoek Europees aan te besteden.

Wet Normering Topinkomens
Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Aqualysis is € 201.000. Het weergegeven individuele WNT-
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 
dienstverband. Het bestuur van Aqualysis is het gehele boekjaar 2020 onbezoldigd. 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Er zijn geen (overige) functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-
maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige 
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op 
grond van de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1 Van den Berg Laarman 

Functiegegevens directeur directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 1/7 1/6 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? Nee Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 60.200,90 € 63.817,64

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.061,04 € 11.388,16

Subtotaal € 70.261,94 € 75.205,80

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 99.951 € 117.525

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging € 70.261,94 € 75.205,80

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1 Van den Berg

Functiegegevens directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 113.604,05

Beloningen betaalbaar op termijn € 19.407,60

Subtotaal € 133.011,65

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 194.000

Bezoldiging € 133.011,65
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Toezichthoudende  topfunctionarissen

Gegevens 2020

Naam topfunctionaris Functie

dhr. Odink Voorzitter

dhr. Caris Lid

dhr. Bussink Lid

dhr. Lievers Lid

dhr. Van Vreeswijk Lid
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3. Overige gegevens

3.1 Voorstel tot resultaatbestemming

In artikel 4 van de Bijdrageverordening Aqualysis 2019 is vastgelegd op welke wijze de definitieve 
bijdrage per deelnemer wordt bepaald. 

1. Het bestuur stelt in de jaarrekening achteraf voor elk begrotingsjaar de definitieve bijdrage per 
waterschap vast.
2. De hoogte van de definitieve bijdrage wordt bepaald op basis van nacalculatie van werkelijk 
uitgevoerde verrichtingen, uitgedrukt in ILOW-punten. Voor berekening van de definitieve bijdrage 
wordt de waardering in ILOW punten toegepast zoals vastgesteld door het bestuur van Aqualysis, 
overeenkomstig artikel 1, onder e, voor het boekjaar waarop de betreffende definitieve bijdrage van 
toepassing is.
3. In het geval dat de realisatie van alle waterschappen gezamenlijk in een bepaald kalenderjaar 90% 
of minder was dan de realisatie in het voorafgaande kalenderjaar, geldt in afwijking van het tweede 
lid het volgende voor de berekening van de definitieve bijdrage: Als de realisatie in ILOW-punten van 
een waterschap in het kalenderjaar waarvoor de
definitieve bijdrage moet worden vastgesteld minder is dan 90% van de definitieve bijdrage in ILOW-
punten in het voorgaande jaar, dan wordt de definitieve bijdrage vastgesteld op 90% van de 
definitieve bijdrage in ILOW-punten van het jaar daarvoor.
4. Ook geldt de onder lid 3 opgenomen berekeningswijze voor de definitieve bijdrage; indien een 
waterschap, dat deelneemt in de kostenverdeling van de GR, kenbaar maakt dat zij de onder lid 3 
opgenomen berekeningswijze toegepast wenst te zien. Een verzoek van dien aard dient schriftelijk te 
worden aangeboden aan het bestuur van Aqualysis voor 1 december van het boekjaar waar de 
berekeningswijze voor de definitieve bijdrage op ziet.
5. Bij toepassing van het vierde lid kan het bestuur voor 1 februari van het jaar volgend op het 
betreffende kalenderjaar, op uitdrukkelijk verzoek van het betreffende waterschap besluiten een 
afwijkend percentage te hanteren ten opzichte van de 90% als definitieve bijdrage, genoemd in het 
derde lid, indien het percentage van 90% tot onredelijke gevolgen voor een waterschap zou leiden in 
het licht ervan dat de realisatie in ILOW-punten van dat betreffende waterschap in het voorafgaande 
jaar onrepresentatief veel hoger ligt dan de realisatie in ILOW punten in de jaren daaraan 
voorafgaand.

Aangezien de realisatie van alle waterschappen gezamenlijk in 2020 niet lager was dan 90% ten 
opzichte van  2019, is de dempingsregeling niet aan de orde. De jaarrekening 2020 wordt na een 
algehele afrekening met de opdrachtgevers afgesloten met een bedrijfsresultaat van nihil.
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Controleverklaring onafhankelijk accountant



 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Aqualysis 

 

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Aqualysis te Zwolle gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel: 

 geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 

van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling 

Aqualysis (verder: Aqualysis) op 31 december 2020 in overeenstemming met hoofdstuk 4 van het 

Waterschapsbesluit; 

 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en 

met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de 

gemeenschappelijke regeling Aqualysis, zoals opgenomen in het Normenkader 2020, vastgesteld door het 

bestuur op 19 november 2020. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 de balans per 31 december 2020; 

 de exploitatierekening over 2020; 

 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

 
De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden, het Waterschapsbesluit, het Controleprotocol accountantscontrole Aqualysis, dat is 

vastgesteld door het bestuur op 27 oktober 2014 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 

2020 vallen.  

  



 

 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor 

de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Aqualysis zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 

bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 

hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-

plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

Materialiteit 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 

bepaald op € 77.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor 

onzekerheden 3% van de totale bruto lasten, zoals voorgeschreven in artikel 5.2, lid 1 van het Waterschaps-

besluit. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-

voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. 

 

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers 

van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 5.3 van het 

Waterschapsbesluit. 

 

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde 

afwijkingen groter dan € 50.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om 

kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. 

 

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 

bestaat uit: 

 het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; 

 de inhoudsopgave, de bestuurlijke boodschap en het bestuurlijk besluit. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met 
onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 



 

 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in 

overeenstemming met hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van de directie en het bestuur voor de jaarrekening 

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit. De directie is ook verantwoordelijk voor het 

rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving 

opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in 

het Normenkader 2020 van Aqualysis, vastgesteld door het bestuur op 19 november 2020.  

 

In dit kader is de directie tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de financiële positie voldoende is om de 

gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te 

vangen. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden, waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de risico’s kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van 

de gemeenschappelijke regeling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk 

is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Waterschapsbesluit, het Controleprotocol accountantscontrole Aqualysis, dat is vastgesteld door het bestuur op 

27 oktober 2014, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

 

 

 

 



 

 

Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s 

* dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 

* dat  baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen; 

 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een 

afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

gemeenschappelijke regeling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 

financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door de directie gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling  in staat 

is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is.  

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn, waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar 

financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 

aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 

onze controleverklaring; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle 

van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 

 

 

Almelo, 8 april 2020    

 

Eshuis Registeraccountants B.V. 

 

 

 

 

 

Was getekend: drs. E. Dijkgraaf RA 
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