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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 2021 een succesvol jaar is geweest.  

   

Opnieuw stond Aqualysis in het jaar 2021 voor een grote opgave. Een stijgende belangstelling van haar 

opdrachtgevers aan feitenmateriaal over de waterkwaliteit in het voorziengingsgebied werd zichtbaar. 

En dat terwijl de COVID-19 pandemie de organisatie gedurende het gehele jaar veel flexibiliteit van 

haar medewerkers vroeg. Het bestuur en directie zijn trots op hoe onze medewerkers in deze periode 

de dagelijkse zaken en taken hebben vervuld. Met succes hebben de medewerkers het benodigde 

inzicht in de waterkwaliteit aan haar opdrachtgevers opnieuw geleverd.  

 

Aqualysis heeft in het afgelopen jaar 3,9 miljoen productiepunten gerealiseerd. Hiermee lag het 

productieniveau zes procent hoger dan in het jaar 2020, terwijl een stijging van één procent was 

begroot. Daarnaast waren de opbrengsten voor derden ongeveer € 0,2 miljoen euro hoger dan begroot. 

Voor de begrote productie was € 7,9 miljoen aan kosten begroot terwijl de werkelijk kosten voor de 

hogere gerealiseerde productie € 8,0 miljoen bedroegen. Het jaar 2021 wordt financieel afgesloten 

met een positief resultaat van €143.137. Na een verrekening met of een terugbetaling aan haar 

waterschappen sluit de jaarrekening 2021 met een financieel resultaat van “nul”.  

 

Naast de reguliere productie heeft Aqualysis voor een drietal waterschappen de SARS-CoV-2 RNA 

bemonsteringen op de RWZI’s uitgevoerd. Middels deze monsters heeft RIVM haar analyses kunnen 

uitvoeren om daarmee het Corona-dashboard van het ministerie te kunnen vullen. Het programma 

heeft door haar schaalgrootte een groot effect op de bedrijfsvoering van Aqualysis gehad. De 

aanvullende projectomzet in kader van dit project was in het jaar 2021 € 1,1 miljoen. De gerealiseerde 

projectomzet is gelijk aan de gemaakte kosten. Dit project was overigens niet begroot in het jaar 2021. 

In de komende jaren zal dit project doorgang verkrijgen.  

   

De vraag naar verdergaande inzichten in de waterkwaliteit van de vijf deelnemende waterschappen 

blijft stijgen. Aqualysis ziet een verdere toename in de informatiebehoefte. Wettelijke voor- 

geschreven 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. Zij is samen met haar eigenaren een strategische herijking gestart zodat ze zich 

(opnieuw) kan positioneren in de samenwerking en haar uitvoerende taak hierin kan verstevigen.  

   

Het bestuur van Aqualysis heeft in het jaar 2021 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.  
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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 2021 en de begroting van 2021 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. Het positieve saldo ten opzichte van de begroting is een optelsom van de diverse 

posten die hierna worden toegelicht. Twee grote posten welke niet voorzien waren, zijn de hogere 

opbrengsten van werk voor derden (200k) door extra omvangrijke opdrachten, en een hogere dekking 

van algemene organisatiekosten door het project COVID-19 bemonstering (250k). 

 

Exploitatie overzicht Aqualysis 2021 

Programma Aqualysis         

Kostensoorten Realisatie 2020 
Programma 

begroting 2021 Realisatie 2021 

Verschil 
Realisatie en 

Begroting 

  € € € € 

LASTEN      

Kapitaallasten 443.520 608.900 476.633 132.267 

Personeelslasten 4.532.143 4.888.000 5.479.957 -591.957 

Goederen en Diensten 2.414.227 2.304.200 2.773.667 -469.467 

Verzekeringen en Belastingen 35.176 54.300 63.252 -8.952 

Onvoorzien 0 100.000 0 100.000 

          

TOTAAL LASTEN 7.425.067 7.955.400 8.793.509 -838.109 

       

BATEN      

Diensten voor derden 1.094.733 361.400 567.858 -206.458 

Doorbelaste omzet deelnemers 0 441.600 1.490.388 -1.048.788 

Bijdrage deelnemers 6.611.834 7.152.400 7.009.263 143.137 

TOTAAL BATEN 7.706.567 7.955.400 9.067.509 -1.112.109 

       

Toevoegingen aan bestemmingsreserve 281.500 0 374.000 -374.000 

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve 0 0 -100.000 100.000 

Toevoegingen en onttrekkingen  
reserves 281.500 0 274.000 -274.000 

       

TOTAAL SALDO BATEN EN LASTEN 0 0 0 0 

 

Bestemmingsreserve 
In 2021 heeft Aqualysis twee bestemmingsreserves gevormd (totaal € 374.00) voor twee projecten 

welke in 2022 uitgevoerd zullen worden.  

- Het eerste betreft € 24.000 voor de EU-aanbesteding inzake externe inhuur monsternemers naar 
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aanleiding van de COVID bemonstering. Door wijzigingen van het opschalingsschema en alle 

onzekerheden daaromheen, schuift dit aanbestedingstraject door naar 2022.  

- De tweede betreft € 350.000 voor bedrijfsvoeringsaspecten. Aqualysis ervaart een aantal 

knelpunten in haar organisatie. Het betreft de smalle organisatie-inrichting en zicht op 

wijzigingen in wet- en regelgeving, waarvoor het bestuur heeft besloten een 

bestemmingsreserve te vormen. 

 
Kapitaallasten 
De kapitaallasten vielen lager uit dan begroot (€ 132.000). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere 

afschrijvingen dan begroot (€ 74.000). De aanschaf van nieuwe apparatuur is vertraagd ten opzichte 

van de begroting. Ook vielen de rentelasten lager uit dan begroot (€58.000). 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 € 592.000 kent 

verschillende oorzaken. Enerzijds is een aantal  begrote vacatures niet ingevuld of zijn extern ingevuld 

waardoor er een voordeel is behaald bij de salariskosten van € 452.000. Anderzijds zijn er in 2021 ook 

minder verlofdagen (incl plus- en minuren) opgenomen wat heeft geresulteerd in een ophoging van 

de voorziening van € 48.000 (last). Aan de andere kant is er ook een onderschrijding op de overige 

personeelskosten zoals studie- en cursuskosten (€ 26.000), personeelsfeesten (€ 35.000) en een 

overschrijding van de overige personeelskosten (€ 99.000). Door het project COVID is er meer 

uitgegeven aan externe inhuur (€ 461.000). Daarnaast is, door het niet invullen van vacatures, in 2021 

meer uitgegeven aan externe inhuur op de afdelingen financiën (€ 102.000), secretariaat (€ 115.000),  

communicatie (€ 57.000), personeelszaken (€ 26.000), klantenservice (€ 29.000), ICT (€ 37.000) , 

chemie (€ 63.000) en overige inhuur (€ 49.000).     

 

Goederen en diensten 
Ten aanzien van goederen en diensten, is er meer uitgegeven dan begroot (€ 469.000 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 (€ 191.000) in 2021 (inclusief 

€ 90.000 bate inzake pro rata voorbelasting). Voor Hydrobiologie is de omvang van het overlopende 

werk gestegen met € 69.000. Daarnaast is er in 2021 ook meer uitgegeven aan advieskosten (€ 

276.000). In 2021 is er meer uitgegeven aan hard- en software, aankoop en aan onderhoud van 

apparatuur (€ 118.000). De onderschrijding op gebruik en verbruik laboratorium bedraagt € 48.000. 

Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten chemicaliën (€ 44.000) en lagere kosten disposables en 

monstername materialen (€ 92.000). Er is minder uitgegeven aan gas en elektra (incidentele meevaller 

in de tarieven) en schoonmaak- en afvalkosten (€ 51.000). De onderschrijding op de overige posten 

bedraagt € 76.000. 

 
Inkomsten 
De verantwoorde opbrengsten onder diensten voor derden ad € 2.058.000 bestaan uit:  

• € 568.000 uit opbrengsten van derden voor laboratoriumonderzoek; 

• € 437.000 uit gefactureerde opbrengsten aan waterschappen (voor uitbestede onderzoeken, 

transport van monsters); 

• € 1.053.000 uit opbrengsten inzake COVID-bemonstering; 

• € 23.000 uit overige opbrengsten. 
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Deze totale opbrengsten liggen € 1.255.000 hoger dan begroot. De opbrengsten inzake COVID-

bemonstering waren niet begroot. De opbrengsten van onderzoek voor derden zijn € 185.000 hoger 

dan begroot.  De opbrengsten van uitbestede onderzoeken (incl. transport van monsters) € 62.000 

hoger dan begroot. Daarnaast was er € 68.000 begroot voor het doorbelasten van kosten inzake 

databeheer. Er waren in 2021 geen kosten inzake databeheer waardoor deze ook niet zijn 

doorbelast.  

 
Onvoorzien 
Gezien het resultaat bleek het gedurende het boekjaar 2021 (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.  
 

Saldi productieoverzicht Aqualysis 2021 (in ILOW-punten) 

Waterschap Realisatie 2020 Begroting 2021 Realisatie 2021 % Realisatie 

Vechtstromen                990.575                1.015.000                 969.664  96% 

Vallei en Veluwe                706.767                    729.000                 744.582  102% 

Rijn en IJssel                449.717                    505.000                 556.860  110% 

Zuiderzeeland                665.034                    555.500                 696.313  125% 

WDODelta                874.958                    926.000                 939.859  101% 

Totaal             3.687.051                 3.730.500              3.907.278  105% 

 

Uit bovenstaand figuur blijkt dat het realisatiepercentage van de productie per deelnemer wisselt.  

Gezamenlijk hebben de deelnemers nagenoeg evenveel ILOW-punten afgenomen dan begroot 

(+5%). Ten opzichte van 2020 lag de productie 6% hoger. Zuiderzeeland heeft een overschrijding van 

25% door een grotere vraag naar chemische analyses dan was begroot. De prijs (nacalculatie) per 

ILOW-punt voor het totale programma, chemie en hydrobiologie samen, bedraagt voor deelnemers  

€ 1,79 (2020: €1,79). 

 

1.3.2 Chemie, innovatie en COVID 
 

Realisatie programma 
 

Kwaliteitsborging 

In september 2021 heeft Aqualysis de Raad voor Accreditatie op bezoek gehad voor het jaarlijkse 

controlebezoek (de eerste van een nieuwe vierjarige cyclus). Dit bezoek is goed verlopen  en heeft 

geresulteerd in zeven opmerkingen. De door Aqualysis ingediende oplossingen heeft de Raad voor 

Accreditatie als positief beoordeeld, waarmee de huidige accreditatie intact blijft. Daarnaast heeft 

Aqualysis het afgelopen jaar nog drie tussentijdse uitbreidingen ingediend, die alle drie met een 

positief resultaat zijn afgerond. 

 
Innovatie  
Aqualysis was in 2021 een actieve deelnemer in de Nederlandse laboratoriumwereld in NEN-

normcommissies en werkte samen op het vlak van innovatie met de andere waterschapslaboratoria 

(in ILOW-verband) op de verschillende toepassingsgebieden. Op het vlak van innovatie werd deze 

laatste samenwerking met meer aandacht en inzet  gestructureerd in 2021 en wordt de komende jaren 

op basis van projecten meer concreet  inhoud gegeven. Meer praktisch is in 2021 voor eDNA 

onderzoek gewerkt aan de optimalisatie van de detectie van de grote modderkruiper, waarbij de 

verkregen inzichten ook toepasbaar zullen zijn voor het aantonen van andere “lastige” vissen in 
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oppervlaktewater. Tevens is in een project met WDOD en een externe partner gewerkt aan het 

kwantitatief vaststellen van de draadvormer Microthrix Parvicella in RWZI deelstromen. In 2022 moet 

blijken of de ontwikkelde methodiek ook bruikbare inzichten gaat opleveren voor het sturen op de 

hoeveelheid van het DNA van deze draadvormer en voorkomen van een teveel aan lichtslib. 

In 2021 is binnen Aqualysis met een bouwteam een structuur voor ontwikkeling en 

innovatieonderzoek vormgegeven. Met de waterschappen is een gezamenlijke structuur opgezet met 

een overkoepelende Innovatieraad en daarbij Begeleidingsgroepen voor specifieke onderwerpen. De 

Innovatieraad heeft o.b.v. een inventarisatie van onderwerpen en een beoordelingsmatrix een selectie 

van de drie meest relevante innovatieonderwerpen gemaakt, dit zijn: (e)DNA onderzoek, sensoren 

watersysteem en duurzaamheid van laboratorium- en veldwerk.  

 
Kostenoverzicht Monstername COVID 
Onderstaand wordt het resultaat van 2021 van het project COVID weergegeven. Hieraan nemen drie 

van de vijf waterschappen deel. Om een goed beeld te krijgen van de besteedde middelen is dezelfde 

kostensoortindeling gebruikt als bij de programma´s. De kolom begroting bevat de bedragen zoals bij 

aanvang van het project waren voorzien. In de begroting van 2022 maakt het project COVID onderdeel 

uit van de programmabegroting. Het verschil tussen de destijds geprognosticeerde baten en lasten en 

de realisatie, is ontstaan door landelijke vertraging in het geplande opschalingniveau.  

 
Exploitatieoverzicht project COVID 2021  

Project COVID       

Kostensoorten Begroting 2021 Realisatie 2021 
Verschil Realisatie 

en Begroting 

  € € € 

LASTEN     

Kapitaallasten 20.000 8.570 11.430 

Personeelslasten 926.000 665.654 260.346 

Goederen en Diensten 550.200 354.756 195.444 

Verzekeringen en Belastingen 0 0 0 

Onvoorzien 25.320 0 25.320 

Onvoorzien 25.320 0 25.320 

        

TOTAAL LASTEN 1.521.520 1.028.980 492.540 

      

BATEN     

Bijdrage deelnemers 1.521.520 1.052.980 468.540 

TOTAAL BATEN 1.521.520 1.052.980 468.540 

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 

      

Toevoegingen aan bestemmingsreserve 0 24.000 -24.000 

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve 0 0 0 

Toevoegingen en onttrekkingen  
reserves 0 24.000 -24.000 

      

TOTAAL SALDO BATEN EN LASTEN 0 0 0 

 
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het project COVID minder inkomsten heeft dan bij 

aanvang van het project was voorzien. Dit komt door wijziging van het opschalingsschema en alle 

onzekerheden daarom heen. Hierdoor zijn er minder inhuurkrachten en minder medewerkers van 

afdeling monstername ingezet. Mede hierdoor zijn er ook minder auto´s geleased en zijn de daarbij 
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behorende brandstofkosten ook lager uitgevallen. De afrekening van het project COVID per 

deelnemend waterschap is opgenomen in onderstaande tabel.  

 

Afrekening project COVID 2021  

Waterschap Monsters 
Tarief excl 

BTW Verdeling BTW 21% 
Factuurbedrag 
incl BTW Voorschot Afrekening 

Waterschap VS       5.520   €        95   €   524.400   €   110.124   €     634.524   €  765.700   €  -131.176  

Waterschap DOD       3.864   €        95   €   367.080   €     77.087   €     444.167   €  518.700   €    -74.533  

Waterschap V&V       1.700   €        95   €   161.500   €     33.915   €     195.415   €           -     €   195.415  

Totaal monsters     11.084     €1.052.980   €   221.126   €  1.274.106  €1.284.400   €    -10.294  

 
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.  

 

De overschrijding van het programma chemie ten opzichte van de begroting wordt verklaard door de 

toename van monstername activiteiten als gevolg van het COVID-19 rioolwatermonitorings-

programma. Deze overschrijding wordt als rechtmatig beoordeeld, aangezien de monstername 

activiteiten passen binnen het reguliere beleid. Aqualysis verricht ook reguliere monsternames op de 

rioolwaterzuiveringen. Tegenover de kosten van de bemonsteringen staan inkomsten en het bestuur 

heeft ingestemd.  

 

Exploitatieoverzicht Chemie 2021  

Programma Chemie         

Kostensoorten Realisatie 2020 
Programma 

begroting 2021 Realisatie 2021 

Verschil 
Realisatie en 

Begroting 

  € € € € 

LASTEN      

Kapitaallasten 398.921 549.400 430.398 119.002 

Personeelslasten 3.855.952 4.116.500 4.742.836 -626.336 

Goederen en Diensten 2.033.992 2.042.100 2.291.852 -249.752 

Verzekeringen en Belastingen 31.235 47.800 60.001 -12.201 

Onvoorzien 0 90.000 0 90.000 

          

TOTAAL LASTEN 6.320.101 6.845.800 7.525.087 -679.287 

       

BATEN      

Diensten voor derden 1.025.969 360.000 563.698 -203.698 

Doorbelaste omzet deelnemers 0 389.800 1.437.014 -1.047.214 

Bijdrage deelnemers 5.481.965 6.096.000 5.772.316 323.684 

TOTAAL BATEN 6.507.933 6.845.800 7.773.028 -927.228 

       

Toevoegingen aan bestemmingsreserve 187.833 0 337.500 -337.500 

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve 0 0 -89.560 89.560 

Toevoegingen en onttrekkingen  
reserves 187.833 0 247.940 -247.940 

       

TOTAAL SALDO BATEN EN LASTEN 0 0 0 0 
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Onderstaand wordt per afwijking een analyse getoond van de onderliggende oorzaken. Hier wordt 

alleen ingegaan op afwijkingen die met programma chemie te maken hebben.  

 
Goederen en diensten  
Het nadeel van € 262.000 ten aanzien van goederen en diensten inclusief verzekeringen en belastingen, 

omvat een saldo van € 84.000 ten behoeve van externe uitbesteding (incl. bate pro rata deel € 90.000). 

Daarnaast is er in 2021 ook meer uitgegeven aan advieskosten (€ 245.000).  Er is  meer uitgegeven aan 

software en onderhoud van laboratorium apparatuur (€ 85.000). Er is minder uitgegeven aan gas en 

elektra (€ 30.000) en gebruik en verbruik laboratorium materialen (€ 51.000). De onderschrijding op 

overige posten bedraagt € 71.000.  

 
Inkomsten 
De opbrengsten liggen hoger dan begroot (€ 1.251.000), als gevolg van een hogere opbrengst van 

derden (€ 182.000) en een hogere doorbelasting van inkoop chemie voor waterschappen (€ 54.000). 

Aqualysis produceerde in 2021 substantieel meer voor derden dan begroot.  

Daarnaast is in 2021 door drie waterschappen een extra dienstverlening (COVID-bemonstering) 

afgenomen (€ 1.053.000). Er waren overige opbrengsten voor € 23.000. In 2021 was een bedrag 

opgenomen van € 60.000 voor doorbelasting databeheer welke niet heeft plaatsgevonden.  

 
Exploitatieoverzicht Innovatie 2021  

Programma Innovatie         

Kostensoorten Realisatie 2020 
Programma 

begroting 2021 Realisatie 2021 

Verschil 
Realisatie en 

Begroting 

  € € € € 

LASTEN      

Kapitaallasten 4.609 11.900 5.704 6.196 

Personeelslasten 38.137 81.600 31.113 50.487 

Goederen en Diensten 26.695 33.500 19.971 13.528 

Verzekeringen en Belastingen 247 1.100 137 963 

Onvoorzien 0 0 0 0 

          

TOTAAL LASTEN 69.688 128.100 56.925 71.174 

       

BATEN      

Diensten voor derden 0 1.400 0 1.400 

Doorbelaste omzet deelnemers 0 0 0 0 

Bijdrage deelnemers 135.454 126.700 57.985 68.715 

TOTAAL BATEN 135.454 128.100 57.985 70.115 

          
Toevoegingen aan bestemmingsreserve 65.766 0 1.500 -1.500 

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve 0 0 -440 440 

Toevoegingen en onttrekkingen  
reserves 65.766 0 1.060 -1.060 

          

TOTAAL SALDO BATEN EN LASTEN 0 0 0 0 

 

Het budget voor innovatie is onvolledig benut in 2021. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te vinden. 
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Binnen de DNA werkgroep (nu begeleidingsgroep) bleek het lastig om onderwerpen te vinden die voor 

vijf waterschappen in vergelijkbare mate interessant zijn. Dit heeft remmend gewerkt. Voor 2022 zal 

meer ingestoken worden op het ontwikkelen van kennis en ervaring in het DNA werkveld, waarbij niet 

ieder onderwerp voor elk waterschap even relevant gevonden hoeft te worden. Maar wel dat alle 

waterschappen op termijn voordeel zullen hebben door de opgedane kennis en ervaring. Er is 

aanzienlijk meer tijd gestoken in het vormen van de structuur (Innovatieraad en begeleidingsgroepen), 

het gezamenlijk prioriteren en selecteren van de meest relevante innovatieonderwerpen, het 

opstellen van het plan van aanpak. Omdat dit alleen tijd betrof van een beperkt aantal personen, zijn 

hieraan uitsluitend uren besteed en geen andere kosten gemaakt. In 2022 wordt eveneens gestart met 

de begeleidingsgroep sensoren watersysteem (voorjaar) en de begeleidingsgroep duurzaamheid in 

laboratorium- en veldwerk (najaar). Dit zal tot een grotere en bredere inzet bij innovatie leiden. 

 

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 2021 (in ILOW-punten) 

Waterschap Realisatie 2020 Begroting 2021 Realisatie 2021 % Realisatie 

Vechtstromen                874.770                    875.000                 849.892  97% 

Vallei en Veluwe                612.017                    606.000                 625.213  103% 

Rijn en IJssel                391.887                    445.000                 492.782  111% 

Zuiderzeeland                630.294                    493.500                 659.193  134% 

WDODelta                737.230                    766.000                 754.256  98% 

Totaal             3.246.198                 3.185.500              3.381.336  106% 

 

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 3.381.336 ILOW-punten afgenomen. Dat is circa 6% meer dan 

begroot. Zuiderzeeland heeft een overschrijding van 34%.  

De prijs per ILOW-punt chemie bedraagt voor deelnemers € 1,71 (begroot: € 1,91, 2020: € 1,69).  Een 

stijging van 1% ten opzichte van vorig jaar. Voor het programma Chemie is 106% 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           849.892   €     1.673.235   € 1.450.860   €         222.375   

Vallei en Veluwe           625.213   €     1.159.845   € 1.067.308   €           92.537   

Rijn en IJssel           492.782   €        852.575   €    841.234   €           11.341   

Zuiderzeeland           659.193   €        945.138   €  1.125.316   €        -180.178   

WDODelta           754.256   €     1.465.207   €  1.287.599   €         177.608   

Totaal       3.381.336   €  6.096.000  € 5.772.316   €       323.684   
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kosten programma innovatie per deelnemer 

Waterschap 
Afgenomen 

punten  Voorschot Toerekening Terug te ontvangen  
Vechtstromen                       0   €          25.340   €       11.597   €            13.743   

Vallei en Veluwe                       0   €          25.340   €       11.597   €            13.743   

Rijn en IJssel                       0   €          25.340   €       11.597   €            13.743   

Zuiderzeeland                       0   €          25.340   €       11.597   €            13.743   

WDODelta                       0   €          25.340   €       11.597   €            13.743   

Totaal                       0   €        126.700   €       57.985   €            68.715   

 

1.3.3 Hydrobiologie 
 

Realisatie programma 
In 2021 is gewerkt aan verdieping van kennis in het werkveld macrofyten onderzoek en is een route 

naar accreditatie uitgezet. Verder zijn consequenties van het vernieuwde Blauwalgenprotocol 

geïmplementeerd o.b.v. screening met een fluoroprobe met zonodig een aanvullende microscopische 

beoordeling. 

De gevraagde productie was in 2021 aanmerkelijk groter dan begroot. De realisatie in 2021 is 12% 

boven begroting. Dit is gedeeltelijk intern opgevangen en grotendeels door meer werk uit te besteden. 

Ook werk dat niet door Aqualysis wordt uitgevoerd (diatomeeën- en visstandonderzoek), was hoger 

dan voorzien. De uitbestedingskosten zijn daarmee substantieel hoger dan begroot. De grotere 

meetvraag was bij WDODelta terug te leiden op een groter aandeel van het driejaarlijks meetnet 

(meren met meervoudige opnames en bootpunten) en bij Rijn en IJssel verbonden aan een aanzienlijk 

project gericht op stedelijk water. Tevens is een deel van een grote modderkruiper project o.b.v. DNA 

voor het deel monsterneming en rapportage vanuit team hydrobiologie verzorgd, wat in de begroting 

niet voorzien was. 

 

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

getoond.  

De overschrijding van het programma hydrobiologie ten opzichte van de begroting wordt verklaard 

door de hogere vraag naar hydrobiologisch werk en wordt daarmee als rechtmatig beoordeeld.  
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exploitatieoverzicht hydrobiologie 2021 

Programma Hydrobiologie         

Kostensoorten Realisatie 2020 
Programma 

begroting 2021 Realisatie 2021 

Verschil 
Realisatie en 

Begroting 

  € € € € 

LASTEN      

Kapitaallasten 39.990 47.600 40.531 7.069 

Personeelslasten 638.054 689.900 706.008 -16.108 

Goederen en Diensten 353.540 228.600 461.844 -233.244 

Verzekeringen en Belastingen 3.694 5.400 3.113 2.286 

Onvoorzien 0 10.000 0 10.000 

          

TOTAAL LASTEN 1.035.278 981.500 1.211.496 -229.996 

       

BATEN      

Diensten voor derden 68.764 0 4.160 -4.160 

Doorbelaste omzet deelnemers 0 51.800 53.374 -1.574 

Bijdrage deelnemers 994.415 929.700 1.178.962 -249.262 

TOTAAL BATEN 1.063.179 981.500 1.236.496 -254.996 

          

Toevoegingen aan bestemmingsreserve 27.901 0 35.000 -35.000 

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve 0 0 -10.000 10.000 

Toevoegingen en onttrekkingen  
reserves 27.901 0 25.000 -25.000 

          

TOTAAL SALDO BATEN EN LASTEN 0 0 0 0 

 

Goederen en diensten 
Het nadeel van € 233.000 ten aanzien van goederen en diensten inclusief verzekeringen en belastingen, 

omvat een saldo van € 107.000 ten behoeve van externe uitbesteding. Er is in totaal  

€ 229.000 uitbesteed, daar waar €122.000 was begroot. De omvang van het overlopende werk  is 

gestegen met € 69.000. De overschrijding op de overige posten bedraagt € 64.000 waarvan € 20.000 

inzake licenties.  

 

Inkomsten 
De hogere inkomsten ter grootte van € 5.700 worden verklaard door meer directe doorbelasting  

(€ 8.300) van inkopen aan deelnemers, uit hoofde van de inkoopfunctie van Aqualysis en een overige 

opbrengst van € 4.200. In 2021 was een bedrag opgenomen van € 6.800 voor doorbelasting 

databeheer welke niet heeft plaatsgevonden.  
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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 2020 Begroting 2021 Realisatie 2021 % Realisatie 

Vechtstromen                115.805                    125.000                 119.772  96% 

Vallei en Veluwe                  94.750                    108.000                 119.369  111% 

Rijn en IJssel                  57.830                      45.000                   64.078  142% 

Zuiderzeeland                  34.740                      47.000                   37.120  79% 

WDODelta                137.728                    145.000                 185.603  128% 

Totaal                440.853                    470.000                 525.942  112% 

 

De realisatie in 2021 is 12% boven begroting. De prijs per Ilow-punt hydrobiologie voor deelnemers 

bedraagt op basis van nacalculatie: €2,24 (begroot: € 1,98, 2020: € 2,26).  Een daling van 1%. Voor 

het programma Hydrobiologie ligt het realisatiepercentage van de productie op 112% en het 

kostenpercentage op 127%.   

 

Kosten per deelnemer hydrobiologie 
In onderstaand overzicht wordt de omvang van de begrote en gerealiseerde productie hydrobiologie 

getoond. 

 
kosten programma hydrobiologie per deelnemer 

Waterschap 
Afgenomen 

punten  Voorschot Toerekening 
Terug te 

ontvangen  
Vechtstromen           119.772   €        247.261   €     268.483   €          -21.222   

Vallei en Veluwe           119.369   €        213.633   €     267.580   €          -53.947   

Rijn en IJssel             64.078   €          89.014   €     143.639   €          -54.625   

Zuiderzeeland             37.120   €          92.970   €       83.209   €              9.761   

WDODelta           185.603   €        286.822   €     416.051   €        -129.229   

Totaal           525.942   €        929.700   € 1.178.962   €        -249.262   

 

 

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).  

 

Omdat de bijdrage aan de bestemmingsreserve gebaseerd wordt op de gemiddeld gerealiseerde 

ILOW-punten van afgelopen drie jaren in plaats van de toerekening die gebaseerd is op de realisatie 

2021, is deze in een afzonderlijke kolom herrekend. Het bestuur heeft besloten de bijdragen aan een 

bestemmingsreserve te baseren op het gemiddelde aantal punten van drie jaar, omdat er geen directe 

relatie is met het aantal afgenomen punten in het betreffende jaar.  

 

De afrekening bestaat voor alle waterschappen uit een te ontvangen bedrag met uitzondering van 

waterschap Zuiderzeeland en Rijn en IJssel. Drie waterschappen hebben een hogere productie bij 

programma chemie. Bij programma hydrobiologie zijn er eveneens drie waterschappen die meer 

ILOW-punten hebben afgenomen dan begroot.  
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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 géén deel van uit. De kosten voor COVID-bemonstering voor de betreffende 

waterschappen zijn opgenomen op pagina 10. 

 
 

 kostentoerekening per deelnemer (dienstverlening in ilow punten) 

Waterschap 
Toerekening 

Chemie 
Toerekening 

Innovatie 
Toerekening 

Hydrobiologie 
Totaal 

programma's  
Vechtstromen  €     1.450.860   €          11.597   €          268.483   €      1.730.940   

Vallei en Veluwe  €     1.067.308   €          11.597   €          267.580   €      1.346.485   

Rijn en IJssel  €         841.234   €          11.597   €          143.639   €          996.469   

Zuiderzeeland  €     1.125.316   €          11.597   €            83.209   €      1.220.122   

WDODelta  €     1.287.599   €          11.597   €          416.051   €      1.715.247   

Totaal  €     5.772.316   €          57.985   €      1.178.962   €      7.009.263   

 

Afrekening Voorschot 
Totaal 

programma's 

Bestemmings-
reserve ilow 

2021 

Bestemmings-
reserve gem 

ilow 2019-2021 Saldo 

Vechtstromen  €   1.945.835   €     1.730.940   €           87.068   €             92.963   €          209.000  

Vallei en Veluwe  €   1.398.819   €     1.346.485   €           66.210   €             66.567   €            51.977  

Rijn en IJssel  €       966.929   €         996.469   €           50.252   €             47.696   €           -26.984  

Zuiderzeeland  €   1.063.448   €     1.220.122   €           63.887   €             58.624   €        -151.410  

WDODelta  €   1.777.369   €     1.715.247   €           82.582   €             84.149   €            60.555  

   €   7.152.400   €     7.009.263   €        350.000   €           350.000   €          143.137  
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1.4 Paragrafen 
 

1.4.1 Ontwikkelingen ten opzichte van vorig boekjaar 
In 2021 is een traject gestart om de strategie van Aqualysis te herijken. Dit traject wordt medio 2022 

afgerond.  

Het project vitalisering ICT heeft vertraging opgelopen doordat het lastig was een projectleider te 

vinden en door leveringsvertragingen op de hardware als gevolg van het wereldwijde chiptekort.  

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 89,56% chemie, 10% Hydrobiologie en 0,44% innovatie. Op basis van het aantal direct 

besteedde uren (fte) aan innovatie is een toerekenpercentage van 0,44% toegepast.  

 

Kapitaallasten 

Kapitaallasten voor apparatuur en vervoermiddelen worden direct toegerekend op basis van dominant 

gebruik. De algemene investeringen worden verdeeld volgens de sleutel: 89,56% chemie, 10% 

Hydrobiologie en 0,44% 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: 89,56% chemie, 10% 

Hydrobiologie en 0,44% innovatie.  

 

1.4.4 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen  
In 2021 hebben er mutaties plaatsgevonden in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Het 

volledige resultaat over 2021 is gedoteerd aan de bestemmingsreserves. Zie hiervoor de toelichting op 

de balans.  

 

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 

€161.000. Het maximale risico bedraagt €1.010.000 (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. 
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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; 

elektriciteit of personeel 30%  €     100.000  Geen, weegt niet op tegen kosten 

ICT uitval Migratieproblemen 40% €       60.000 Projectcontrol, IT audit 

Hogere kosten voor inkoop 

van goederen en diensten  

(chemicaliën en lab 

materiaal) 

Stijgen van marktprijzen, 

inflatie 50%  €      67.500  

Invoeren van marktgericht 

voorraadbeheer 

 

 

1.4.6 Financiering 
In het jaar 2021 heeft Aqualysis geen nieuwe externe bedrijfsfinanciering aangetrokken en zijn nieuwe 

investeringen voldaan met inkomsten uit de reguliere dienstverlening. Er heeft in 2021 ook geen 

herfinanciering van leningen plaatsgevonden. Zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm zijn niet 

overschreden (kasgeldlimiet: € 608.000; 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 en een 

bestemmingsreserve gevormd. De uitvoering van dit plan is vertraagd doordat het lastig bleek om 

personeel (projectleider) te vinden en door leveringsvertraging van de hardware als gevolg van het 

wereldwijde chiptekort.  

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. Dit uitkomsten van dit onderzoek komen 

in 2022 beschikbaar. 

 

Stuurinformatie 
Het bestuur van Aqualysis wordt via halfjaarcijfers geïnformeerd over de voortgang van zowel de 

productie als de lasten. In de zomer van 2021 is de verwachting gecommuniceerd, dat het financieel 

resultaat naar verwachting €379.000 (positief) zou bedragen. De belangrijkste punten waarop de 

inzichten zijn gewijzigd:   

- de post onvoorzien bleek per saldo niet nodig (€ 94.000) 

- De personeelslasten vallen lager uit (€ 84.000). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 

lagere inhuur voor het project COVID. 

- De kosten inzake uitbesteding vallen hoger uit dan voorzien (€ 38.000). Dit is inclusief een 

belasting bate van € 90.000. 

- De leasekosten en energiekosten zijn lager dan voorzien (€ 52.000) 

- De advieskosten zijn hoger uitgevallen (€ 175.000)  

- De post overige diensten door derden is lager uitgevallen (€ 115.000)  
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- De inkomsten vallen iets hoger uit (€ 6.000) dan voorzien. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door 

hogere opbrengsten derden € 125.000 in de tweede helft van 2021. Anderzijds vallen de 

opbrengsten inzake COVID bemonstering lager uit (€ 119.000).  

 

 

Personeel 
De formatie 2021 was begroot op 60,9 fte (2020; 58,4 fte). Per ultimo 2021 had Aqualysis 53,51 fte 

(2020; 55,46 fte) in dienst.  

 

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 2021 bedraagt: 

 
 specificatie EMU-saldo (op duizendtallen) 

Betreft Invloed Toelichting 

Investeringen  €      -811.000  Vermeerdering activa (MVA en OHA) 

Afschrijvingen  €        412.000  Afschrijving op investeringen 2020 

Voorzieningen  €          48.000  Mutatie voorziening verlof 

Totaal  €      -351.000  Saldo (negatief) 
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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 2021 gevoerde beleid. 

 
De balans 

  Balans per 31 december 2021   31-12-2021   31-12-2020 

VASTE ACTIVA   €   € 

(1) MATERIËLE VASTE ACTIVA       

  Overige investeringen met een economisch nut   5.754.965   5.355.084 

           

TOTAAL VASTE ACTIVA   5.754.965   5.355.084 

 
VLOTTENDE ACTIVA         

(2) OVERIGE VORDERINGEN         

  Debiteuren   2.608.870   6.130.001 

           

(3) OVERLOPENDE ACTIVA         

  Overige nog te ontvangen / vooruitbetaalde bedragen   624.419   364.558 

           

(4) LIQUIDE MIDDELEN         

  Banksaldi   102.357   102.854 

  Uitzettingen in 's Rijks schatkist   4.664.694   1.771.539 

           

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA   8.000.340   8.368.952 

TOTAAL ACTIVA   13.755.305   13.724.035 

        

      31-12-2021   31-12-2020 

VASTE PASSIVA   €   € 

(5) EIGEN VERMOGEN   0   0 

  Bestemmingsreserve   555.500   281.500 

           

(6) VOORZIENINGEN         

  Voorziening personeel   570.030   522.070 

           

(7) 
VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR 
OF LANGER         

  Leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen   4.270.000   4.600.500 

           

TOTAAL VASTE PASSIVA   5.395.530   5.404.070 

 
VLOTTENDE PASSIVA         

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

  Aflossingsverplichtingen   330.500   330.500 

  Overige kortlopende schulden   615.844   434.590 

(9) OVERLOPENDE PASSIVA         

  Overige vooruit ontvangen/nog te betalen bedragen   7.413.431   7.554.875 

           

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA   8.359.775   8.319.965 

TOTAAL PASSIVA   13.755.305   13.724.035 
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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 

Programma Aqualysis         

Kostensoorten Realisatie 2020 
Programma 

begroting 2021 Realisatie 2021 

Verschil 
Realisatie en 

Begroting 

  € € € € 

LASTEN      

Rente 68.622 123.100 65.076 58.024 

Afschrijvingen 374.898 485.800 411.557 74.243 

Kapitaallasten 443.520 608.900 476.633 132.267 

Salaris personeel 3.177.392 3.617.437 3.269.770 347.667 

Sociale premies 911.300 1.063.563 959.445 104.118 

Overige personeelslasten 266.272 157.000 301.867 -144.867 

Personeel van derden 177.178 50.000 948.875 -898.875 

Personeelslasten 4.532.143 4.888.000 5.479.957 -591.957 

Onderhoud lab. apparatuur, hard- en software 155.210 223.007 341.292 -118.286 

Gebruik en verbruik laboratorium 694.989 771.531 722.777 48.754 

Uitbesteding laboratoriumonderzoek 686.891 397.035 660.095 -263.060 

Gas en elektra 126.239 160.741 123.772 36.969 

Schoonmaak- en afvalkosten 36.769 50.646 36.322 14.325 

Autokosten 67.140 74.486 97.172 -22.686 

Onderhoud gebouwen en installaties 70.311 72.746 64.282 8.464 

Advieskosten 406.332 325.819 601.419 -275.600 

Transportkosten labmonsters 52.218 56.951 61.375 -4.423 

Telecom 24.329 33.071 22.535 10.537 

Overige diensten door derden 93.801 138.165 42.626 95.540 

Goederen en Diensten 2.414.227 2.304.200 2.773.667 -469.467 

Verzekeringen en Belastingen 35.176 54.300 63.252 -8.952 

Onvoorzien 0 100.000 0 100.000 

Onvoorzien 0 100.000 0 100.000 

          

TOTAAL LASTEN 7.425.067 7.955.400 8.793.509 -838.109 

       

BATEN      

Diensten voor derden 1.094.733 361.400 567.858 -206.458 

Doorbelaste omzet deelnemers 0 441.600 1.490.388 -1.048.788 

Bijdrage deelnemers 6.611.834 7.152.400 7.009.263 143.137 

TOTAAL BATEN 7.706.567 7.955.400 9.067.509 -1.112.109 

       

Toevoegingen aan bestemmingsreserve 281.500 0 374.000 -374.000 

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve 0 0 -100.000 100.000 

Toevoegingen en onttrekkingen  
reserves 281.500 0 274.000 -274.000 

       

TOTAAL SALDO BATEN EN LASTEN 0 0 0 0 
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2.2.2 Rekening van baten en lasten programma’s Chemie en Innovatie 
 
Rekening van baten en lasten Chemie 

Programma Chemie         

Kostensoorten Realisatie 2020 
Programma 

begroting 2021 Realisatie 2021 

Verschil 
Realisatie en 

Begroting 

  € € € € 

LASTEN      

Rente 62.291 111.100 58.985 52.115 

Afschrijvingen 336.630 438.300 371.414 66.886 

Kapitaallasten 398.921 549.400 430.398 119.002 

Salaris personeel 2.693.458 3.061.005 2.777.873 283.132 

Sociale premies 776.642 874.557 811.812 62.745 

Overige personeelslasten 225.773 133.438 243.592 -110.154 

Personeel van derden 160.079 47.500 909.559 -862.059 

Personeelslasten 3.855.952 4.116.500 4.742.836 -626.336 

Onderhoud lab. apparatuur, hard- en software 132.414 202.959 287.873 -84.914 

Gebruik en verbruik laboratorium 683.876 742.743 691.656 51.086 

Uitbesteding laboratoriumonderzoek 429.159 275.035 360.450 -85.415 

Gas en elektra 112.769 141.452 110.850 30.602 

Schoonmaak- en afvalkosten 32.845 46.978 34.340 12.638 

Autokosten 59.890 74.486 97.172 -22.686 

Onderhoud gebouwen en installaties 62.809 64.017 57.591 6.425 

Advieskosten 362.976 286.720 531.595 -244.874 

Transportkosten labmonsters 52.187 56.951 61.375 -4.423 

Telecom 21.739 29.103 20.319 8.784 

Overige diensten door derden 83.329 121.656 38.630 83.026 

Goederen en Diensten 2.033.992 2.042.100 2.291.852 -249.752 

Verzekeringen en Belastingen 31.235 47.800 60.001 -12.201 

Onvoorzien 0 90.000 0 90.000 

Onvoorzien 0 90.000 0 90.000 

          

TOTAAL LASTEN 6.320.101 6.845.800 7.525.087 -679.287 

       

BATEN      

Diensten voor derden 1.025.969 360.000 563.698 -203.698 

Doorbelaste omzet deelnemers 0 389.800 1.437.014 -1.047.214 

Bijdrage deelnemers 5.481.965 6.096.000 5.772.316 323.684 

TOTAAL BATEN 6.507.933 6.845.800 7.773.028 -927.228 

       

Toevoegingen aan bestemmingsreserve 187.833 0 337.500 -337.500 

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve 0 0 -89.560 89.560 

Toevoegingen en onttrekkingen  
reserves 187.833 0 247.940 -247.940 

       

TOTAAL SALDO BATEN EN LASTEN 0 0 0 0 
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Rekening van baten en lasten Innovatie 

Programma Innovatie         

Kostensoorten Realisatie 2020 
Programma 

begroting 2021 Realisatie 2021 

Verschil 
Realisatie en 

Begroting 

  € € € € 

LASTEN      

Rente 249 2.400 419 1.981 

Afschrijvingen 4.360 9.500 5.285 4.215 

Kapitaallasten 4.609 11.900 5.704 6.196 

Salaris personeel 34.147 62.681 27.937 34.745 

Sociale premies 2.105 17.237 790 16.447 

Overige personeelslasten 846 1.682 729 953 

Personeel van derden 1.039 0 1.658 -1.658 

Personeelslasten 38.137 81.600 31.113 50.487 

Onderhoud lab. apparatuur, hard- en software 381 662 335 328 

Gebruik en verbruik laboratorium 5.954 17.181 4.013 13.169 

Uitbesteding laboratoriumonderzoek 15.124 0 0 0 

Gas en elektra 846 3.215 545 2.670 

Schoonmaak- en afvalkosten 246 611 84 528 

Autokosten 411 0 0 0 

Onderhoud gebouwen en installaties 471 1.455 282 1.173 

Advieskosten 2.722 6.516 14.474 -7.958 

Transportkosten labmonsters 2 0 0 0 

Telecom 163 661 93 568 

Overige diensten door derden 375 3.197 145 3.052 

Goederen en Diensten 26.695 33.500 19.971 13.528 

Verzekeringen en Belastingen 247 1.100 137 963 

Onvoorzien 0 0 0 0 

Onvoorzien 0 0 0 0 

          

TOTAAL LASTEN 69.688 128.100 56.925 71.174 

       

BATEN      

Diensten voor derden 0 1.400 0 1.400 

Doorbelaste omzet deelnemers 0 0 0 0 

Bijdrage deelnemers 135.454 126.700 57.985 68.715 

TOTAAL BATEN 135.454 128.100 57.985 70.115 

          

Toevoegingen aan bestemmingsreserve 65.766 0 1.500 -1.500 

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve 0 0 -440 440 

Toevoegingen en onttrekkingen  
reserves 65.766 0 1.060 -1.060 

          

TOTAAL SALDO BATEN EN LASTEN 0 0 0 0 
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2.2.3 Rekening van baten en lasten programma Hydrobiologie 

 

Rekening van baten en lasten Hydrobiologie 

Programma Hydrobiologie         

Kostensoorten Realisatie 2020 
Programma 

begroting 2021 Realisatie 2021 

Verschil 
Realisatie en 

Begroting 

  € € € € 

LASTEN      

Rente 6.082 9.600 5.673 3.928 

Afschrijvingen 33.908 38.000 34.859 3.141 

Kapitaallasten 39.990 47.600 40.531 7.069 

Salaris personeel 449.787 493.751 463.961 29.790 

Sociale premies 132.554 171.769 146.843 24.926 

Overige personeelslasten 39.654 21.880 57.546 -35.666 

Personeel van derden 16.059 2.500 37.658 -35.158 

Personeelslasten 638.054 689.900 706.008 -16.108 

Onderhoud lab. apparatuur, hard- en software 22.415 19.385 53.085 -33.699 

Gebruik en verbruik laboratorium 5.159 11.607 27.108 -15.501 

Uitbesteding laboratoriumonderzoek 242.608 122.000 299.645 -177.645 

Gas en elektra 12.624 16.074 12.377 3.697 

Schoonmaak- en afvalkosten 3.677 3.057 1.898 1.159 

Autokosten 6.839 0 0 0 

Onderhoud gebouwen en installaties 7.031 7.275 6.409 866 

Advieskosten 40.633 32.582 55.350 -22.768 

Transportkosten labmonsters 30 0 0 0 

Telecom 2.427 3.307 2.122 1.185 

Overige diensten door derden 10.097 13.312 3.851 9.462 

Goederen en Diensten 353.540 228.600 461.844 -233.244 

Verzekeringen en Belastingen 3.694 5.400 3.113 2.286 

Onvoorzien 0 10.000 0 10.000 

Onvoorzien 0 10.000 0 10.000 

          

TOTAAL LASTEN 1.035.278 981.500 1.211.496 -229.996 

       

BATEN      

Diensten voor derden 68.764 0 4.160 -4.160 

Doorbelaste omzet deelnemers 0 51.800 53.374 -1.574 

Bijdrage deelnemers 994.415 929.700 1.178.962 -249.262 

TOTAAL BATEN 1.063.179 981.500 1.236.496 -254.996 

          

Toevoegingen aan bestemmingsreserve 27.901 0 35.000 -35.000 

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve 0 0 -10.000 10.000 

Toevoegingen en onttrekkingen  
reserves 27.901 0 25.000 -25.000 

          

TOTAAL SALDO BATEN EN LASTEN 0 0 0 0 
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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 
In 2021 heeft geen stelselwijziging plaatsgevonden. 

 

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 2021 
 
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 2021 is voor een bedrag van € 811.438 geïnvesteerd in activa. Deze investeringen zijn in 

onderstaande overzicht opgenomen. De overige materiële vaste activa bestaan uit inventaris en ICT.  
 

Overzicht materiële vaste activa 

Activasoort 
Boekwaarde 

 1-1 
Investering / 
Desinvestering 

Afschrijving  
boekjaar 

Verloop 
(activering) 

Boekwaarde 
31-12 

Gebouwen  € 3.534.324   €            35.054   €   -187.360   €             -     € 3.382.017  

Gronden  €    601.281   €                  -     €             -     €             -     €    601.281  

Apparatuur  €    937.045   €          474.065   €   -146.148   €             -     € 1.264.961  

Dienstauto`s  €    146.803   €          127.346   €     -48.974   €             -     €    225.175  

Meubilair  €             -   €                  -                   -     €             -     €              -  

Overige MVA  €      94.706   €           46.864   €     -29.074   €      40.924   €    153.420  

OHA  €      40.924   €         128.110   €             -     €     -40.924   €    128.110  

 Totaal   € 5.355.084   €         811.438   €   -411.557   €                 -  € 5.754.965  
 

 

2) Overige vorderingen 
Het debiteurensaldo bedraagt € 2,6 mln en bestaat hoofdzakelijk uit de bijdrage van de deelnemers 

voor 2022  welke reeds in december 2021 is gefactureerd (€ 6,4 mln waarvan reeds voldaan € 4,3 mln. 

Het overige debiteurensaldo bedraagt € 510.375 wat deels omzet derden betreft en overige facturen 

aan waterschappen. In het debiteurensaldo is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen van € 

3.851.  

 

3) Overlopende activa 
De overlopende activa bestaan uit diverse posten. Geen van deze bedragen kent een looptijd van > 1 

jaar. 

Overlopende activa 31-12-2021 31-12-2020 

Vooruitbetaalde kosten  €     104.731   €       59.938  

Omzetbelasting  €     179.794   €       37.069  

Nog te ontvangen bedragen  €     339.894   €     267.551  

 Totaal   €     624.419   €     364.558  
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De vooruitbetaalde kosten zijn voornamelijk vooruitbetaalde facturen inzake licentiekosten en 

onderhoudscontracten voor boekjaar 2022. De vordering op de belastingdienst inzake omzetbelasting 

bestaat uit enerzijds een suppletie omzetbelasting 2020 (€ 23.000) welke nog niet is ontvangen in 2021 

en anderzijds een suppletie te vorderen omzetbelasting over 2021 (€ 94.000). In het saldo is tevens 

opgenomen de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal 2021 (€ 63.000). De reden waarom 

de suppletie over 2021 hoger is dan voorgaande jaren heeft te maken met het pro rata percentage 

wat gehanteerd wordt bij de totstandkoming van de suppletie. In 2021 is de commerciële omzet hoger 

uitgevallen door het project COVID waardoor het pro rata percentage omhoog is gegaan. Dit resulteert 

in een hogere voorbelasting over 2021.  De post nog te ontvangen bedragen betreft enerzijds de 

afrekening COVID 2021 van Waterschap Vallei en Veluwe en anderzijds de afrekening over 2021 van 

Waterschap Rijn en Ijssel en Waterschap Zuiderzeelland.  

 
4) Liquide middelen 

Het saldo liquide middelen bestaat uit de rekening-courantverhouding met ’s Rijk schatkist welke 

€4.664.694 bedraagt. De rekening-courantverhouding met de huisbankier bedraagt € 100.500. De 

zakelijke rekening voor kleine uitgaven bedraagt € 1.858. 

 

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 2021 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  €       231.576   €       120.846   €       126.148   €       240.759  

 
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 2021 bedraagt € 126.907. 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 zouden worden. Het betreft de projecten vitalisering ICT € 181.500 en het 

strategievorming € 100.000. Van het resultaat over 2021 is € 24.000 gedoteerd aan de 

bestemmingsreserve ten behoeve van project COVID en € 350.000 ten behoeve van 

bedrijfsvoeringsaspecten. 

 
Verloop bestemmingsreserve 

Betreft 
Saldo 

1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen 
Saldo 

31-12-2021 

Strategieverkenningsproject  €         100.000   €                      -     €          100.000   €                  -    

Vitalisering ICT  €         181.500   €                      -     €                      -     €       181.500  

Project COVID  €                   -   €            24.000  €                      -     €         24.000  

Bedrijfsvoeringaspecten  €                   -     €          350.000   €                      -     €       350.000  

   €         281.500   €          374.000   €          100.000   €       555.500  
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Toelichting project vitalisering ICT 

Het project vitalisering ICT is door opgelopen vertraging doorgeschoven naar 2022. Hierdoor heeft er 

geen uitnutting plaatsgevonden uit de bestemmingsreserve. In 2022 zal deze aangewend worden voor 

dit project. 

 

Toelichting project strategievorming 

In 2021 hebben Aqualysis en de waterschappen een strategievormingsproces doorlopen. Hiervoor 

zijn verschillende kosten gemaakt. Naast kosten van communicatie, locaties en externe sprekers 

(totaal circa € 20k), betreft de grootste kostenpost de advieskosten voor begeleiding gedurende dit 

traject. De advieskosten voor de ondersteuning over de verschillende fasen:  

 

- Voorfase (maart t/m mei) om het traject opgestart te krijgen en de interne organisatie van 

Aqualysis hierbij te ondersteunen bedroegen  € 26k. 

- De advieskosten in de periode juni t/m september: € 23k. In deze fase van initiëren is ook het 

startdocument, praatstuk door een groep medewerkers van Aqualysis opgesteld.  

- De advieskosten in de periode oktober t/m december: € 68k. In deze fase hebben  Aqualysis 

en de waterschappen intensief samengewerkt aan het project. 

Hiermee is de bestemmingsreserve uitgenut voor het project strategievorming. Om het beeld 

compleet te maken heeft Aqualysis in het jaar 2021 daarnaast aan algemene organisatie-

ontwikkelingkosten €50.000 verbruikt. Aqualysis heeft deze inzet gebruikt om zich enigszins te 

bekwamen in het toekomstgericht te leren denken. Deze middelen zijn overigens uit de reguliere 

Aqulaysis begroting 2021 gefinancierd. 

 
 
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 60 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 31-12-2021 resterende verlofrechten van medewerkers (Arbeidskosten 

Gerelateerde Verplichtingen). In 2021 bedraagt de voorziening voor de opgebouwde plus- en minuren 

€ 124.000. Medewerkers kunnen de opgebouwde plusuren inzetten voor verlof maar kunnen deze 

rechten niet uit laten betalen. Over de voorzieningen wordt geen rente berekend. 
 

verloopoverzicht voorzieningen 

Betreft 
Saldo 

1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen 
Saldo 

31-12-2021 

Voorziening opleidingen  €  142.500   €                      -     €                      -     €     142.500  

Plus- minuren  €    88.000   €            36.000   €                      -     €     124.000  

Verlofrechten  €  291.570   €            22.936   €             10.976   €     303.530  

   €  522.070   €            58.936   €             10.976   €     570.030  

 
 
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 2021 zijn geen nieuwe leningen aangegaan. De leningenportefeuille ziet er als 

volgt uit:  
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Ba Bank 
Ingangs-
datum  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%  € 1.126.667   €   -86.667   €  1.040.000   €      86.667   €     953.333  

NWB 27-nov-17 25 jaren 1,54%  €     396.000   €   -18.000   €      378.000   €      18.000   €     360.000  

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

NWB 15-jun-18 20 jaren 1,43%  €     405.000   €   -22.500   €      382.500   €      22.500   €     360.000  

NWB 15-jun-18 30 jaren 1,66%  € 1.773.333   €   -63.333   €  1.710.000   €      63.333   €  1.646.667  

NWB 5-dec-19 10 jaren 0,207%  €     450.000   €   -50.000   €      400.000   €      50.000   €     350.000  

         € 4.931.000   € -330.500   €  4.600.500   €    330.500   €  4.270.000  

 

De rentelast uit hoofde van langlopende geldleningen bedraagt in 2021 € 65.076. In het jaar 2022 

wordt € 330.500 euro afgelost (opgenomen onder verplichting korter dan 1 jaar). 
 
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 31-12-2021 31-12-2020 

Crediteuren  €         293.849   €          131.712  

Sociale lasten  €         321.230   €          302.339  

Overige   €                 765   €                  539  

 Totaal   €         615.844   €          434.590  
 

9) Overlopende passiva 
De overlopende passiva bevatten nog te betalen bedragen € 671.850 en vooruit ontvangen bedragen 

€6.419.540. 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)  €         714.451    

Nog te betalen rente   €           25.813    

Derden   €           40.710    

Overige nog te betalen posten  €         212.407    

Subtotaal    €          993.891  

      

Vooruit ontvangen:     

Bijdragen deelnemers 2022  €     6.419.540    

Subtotaal    €      6.419.540  

      

 Totaal     €      7.413.431  
 

De post deelnemers in GR betreft de afrekening COVID 2021 voor twee deelnemende waterschappen 

en de afrekening van boekjaar 2021 voor drie waterschappen. De post derden bestaat voornamelijk 

uit nog te betalen facturen inzake aangegane verplichtingen in 2021. 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 2021 een nieuwe SLA-overeenkomst afgesloten met Waterschap Drents Overijsselse 

Delta (WDODelta) voor onbepaalde tijd met als ingangsdatum 1 januari 2022 (€ 360.000). De 

overeenkomst kan ieder jaar per 1 januari worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn 

van twee volle kalenderjaren.  

 

Aqualysis nam in 2021 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 2021 betaalde Aqualysis op basis van de SLA  

€ 235.000 inclusief btw aan WDODelta.  

 

Inkoopverplichtingen 
Aqualysis is meerjarige inkoopcontracten aangegaan. Het gaat bijvoorbeeld om meerjarige 

onderhoudscontracten, contracten die jaarlijks worden verlengd en contracten die doorlopen tot in 

2023. Het totale bedrag van de verplichtingen ultimo 2021 bedraagt € 930.000. 

 

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 
De kosten zijn hoger dan begroot maar passen binnen het beleid en worden gedekt door hogere 

inkomsten. 

 

Wet Normering Topinkomens 
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Aqualysis is € 209.000. 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 2021 onbezoldigd.  

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Er zijn geen (overige) functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-

maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 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. 

 

Bezoldiging topfunctionarissen  
 

Leidinggevende topfunctionarissen 

Gegevens 2021       

bedragen x € 1   Laarman    

Functiegegevens   directeur    

Aanvang en einde functievervulling in 2021   1/1 - 31/12   

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   1,0   

Dienstbetrekking?   Ja   

Bezoldiging       
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Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen           113.391,02    

Beloningen betaalbaar op termijn             21.235,20    

Subtotaal   € 134.626,22   

        

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   € 209.000   

        

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

        

Bezoldiging   € 134.626,22   

        

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

toegestaan 
  N.v.t.    

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

Gegevens 2020       

bedragen x € 1       

Functiegegevens       

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   1   

Dienstbetrekking?   Ja   

Bezoldiging       

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen             63.817,64    

Beloningen betaalbaar op termijn             11.388,16    

Subtotaal   € 75.205,80   

        

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   € 117.524,59   

        

Bezoldiging   € 75.205,80   

 

 

 

Toezichthoudende  topfunctionarissen 

Gegevens 2021   

Naam topfunctionaris Functie 

dhr. Odink Voorzitter 

dhr. Caris Lid 

dhr. Bussink Lid 

dhr. Lievers Lid 

dhr. Veldhuizen 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 2021 niet lager was dan 90% ten 

opzichte van 2020, is de dempingsregeling niet aan de orde. De jaarrekening 2021 wordt na 

resultaatbestemming en een algehele afrekening met de opdrachtgevers afgesloten met een 

bedrijfsresultaat van nihil.  
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Controleverklaring onafhankelijk accountant 
 

 



Registeraccountants 
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Aan het bestuur van Aqualysis 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling 

Aqualysis (verder: Aqualysis) op 31 december 2021 in overeenstemming met hoofdstuk 4 van het 

Waterschapsbesluit; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 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 2021, vastgesteld door het 

bestuur op 18 november 2021. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2021; 

• de exploitatierekening over 2021; 

• 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) 

2021 vallen.  
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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 2021 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 € 92.000. 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 2021. 

 

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. 

 

Verklaring over de in dit rapport opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat dit rapport 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. 
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van 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 2021 van Aqualysis, vastgesteld door het bestuur op 18 november 2021.  

 

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 fraude of fouten 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 2021, 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; 
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• 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, 28 april 2022 

 

Eshuis Registeraccountants B.V. 

 

 

 

drs. E. Dijkgraaf RA 
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