
Reacties drinkwaterbedrijven op vragen Nieuwsuur 

WMD Water  

 
1. Hoeveel huishoudens zijn door WMD Water in 2022 afgesloten van water vanwege niet-
betaling/betalingsachterstand?  
 
In 2022 zijn 64 percelen afgesloten van drinkwater vanwege achterstallige betaling. Dat is 0,0003% 
van onze aansluitingen. Vaak na meerdere malen contact te hebben gehad en bezoeken te hebben 
afgelegd. Het gaat om aansluiting van (afgesloten) (bedrijfs)panden en woonaansluitingen.  
 
2. Heeft WMD Water zicht op het bestaan van minderjarigen bij een huishouden dat dreigt te 
worden afgesloten van water?  
 
Nee. Tenzij we ter plekke zijn geweest en we hebben gezien wat de situatie is. Bijvoorbeeld tijdens een 
huisbezoek waar we proberen om met een klant in contact te komen. Of dat de klant hierover zelf 
mededelingen doet. We weten dus niet meteen wat de gezinssamenstelling is.  
 
3. Kwetsbare consumenten kunnen niet worden afgesloten van water. Ziet uw organisatie 
minderjarige kinderen als kwetsbaar? Kunt u dit toelichten?  
 
We zijn vooral voorzichtig als het gaat om de afsluiting van gezinnen met kinderen. We doen er alles 
aan om dit te voorkomen. Daarvoor hebben we vaak meerdere malen contact gehad met de klant, 
zijn we mogelijk op bezoek geweest, hebben we overleg gehad met instanties etc. We proberen 
vooral via vroegsignalering problemen en afsluiting te voorkomen. En is er sprake van een medische 
reden, dan melden we de klant dat er een mogelijkheid is om een medische verklaring aan te vragen.  
 
4. Zou WMD het wenselijk vinden wanneer minderjarige kinderen niet van waterlevering afgesloten 
kunnen zijn? Kunt u dit toelichten?  
 
We streven er naar om afsluitingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daar is niemand gebaat bij. We 

bieden betalingsregelingen aan, proberen via vroeg signalering samen met gemeenten en instanties 

ook een afsluiting te voorkomen. We hebben daarvoor convenanten afgesloten. We bezoeken zoveel 

mogelijk ook klanten thuis voordat ze daadwerkelijk worden afgesloten. We merken wel dat 

persoonlijk contact met klanten die op de lijst staan om te worden afgesloten sinds corona is 

afgenomen. Als er toch wordt overgegaan tot afsluiting, dan bestaat de mogelijkheid om voor een 

bepaalde tijd een hoeveelheid drinkwater aan te vragen. Het water wordt geleverd in 5-liter flessen. 

 

Oasen  

Oasen spant zich tot het uiterste in om betalingsachterstanden en afsluitingen te voorkomen. Juist 

omdat wij ons heel goed beseffen dat schoon drinkwater in huis essentieel is. Als alle pogingen om 

met een klant in contact te komen op niets uitlopen, is afsluiten helaas onze enige mogelijkheid om 

tot een regeling te komen. Al zouden we willen, daar kunnen we niet van afwijken. Drinkwater is een 

eerste levensbehoefte die betaalbaar voor iedereen moet blijven. Dat kan alleen als iedere klant 

betaalt voor het gebruikte drinkwater.  

 



Het kan gebeuren dat klanten moeite hebben met het betalen van hun drinkwaterrekening. 

Wanneer er betalingsachterstanden zijn, zoeken we gezamenlijk naar oplossingen. Oasen neemt 

daarin het voortouw. Zo nemen we al in een vroeg stadium contact op om een betalingsregeling aan 

te bieden. Wanneer klanten hier niet op reageren, brengen we een bezoek aan huis. Oasen heeft 

getrainde incassomedewerkers in dienst. Zij bekijken per situatie wat er mogelijk is. Door snel in actie 

te komen voorkomen we in de meeste gevallen een afsluiting.  

Een belangrijke stap in de schuldpreventie nam de drinkwatersector in november 2020 met het 

landelijk convenant vroegsignalering. Hierin werken gemeenten, drinkwaterbedrijven, 

woningcorporaties en energiebedrijven samen om schulden en problematische betaalachterstanden 

vroegtijdig in beeld te krijgen en passende hulp aan te bieden. In dit convenant spraken leveranciers, 

waaronder Oasen, af om betalingsachterstanden in een vroeg stadium door te geven aan 

gemeenten. De gemeente zal vervolgens contact opnemen met de betreffende klant.  

De gemeente heeft beter zicht op een gezinssituatie. Oasen weet vanwege privacywetgeving niet of 

er kinderen wonen op een adres waar wij water leveren. Wij hebben geen toegang tot de Basis 

Registratie Personen (BRP) om de privacy van onze klanten te beschermen en dat is een goede zaak. 

Als onze medewerkers tijdens een huisbezoek signalen krijgen dat er kinderen wonen, wordt er altijd 

naar een alternatieve oplossing gezocht. Oasen gaat dan niet over tot afsluiting van drinkwater.  

In de ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater’ uit 2018 is bepaald dat kwetsbare 

consumenten niet van drinkwater kunnen worden afgesloten. Onder kwetsbare consumenten 

verstaat de regeling kleinverbruikers voor wie de beëindiging van drinkwater zeer ernstige 

gezondheidsrisico’s tot gevolg zou hebben. Oasen neemt geen standpunt in of gezinnen met 

kinderen ook onder deze regeling zouden moeten vallen. Dat is niet aan ons als drinkwaterbedrijf.  

In 2020 en 2021 zijn er geen afsluitingen geweest, vanwege het belang van hygiëne tijdens de 

coronapandemie. In 2022 sloot Oasen 19 adressen af van drinkwater. Wanneer een klant wordt 

afgesloten, wordt meestal snel contact gezocht met Oasen. De praktijk leert dat 95 procent van deze 

klanten binnen 24 uur weer water heeft, omdat er betaald is of een betalingsregeling getroffen is. 

 

Waterbedrijf Groningen 

Vraag 1 
Hoeveel huishoudens zijn door het Waterbedrijf Groningen in 2022 afgesloten van water vanwege 
niet-betaling/betalingsachterstand? 
  
Achtergrond 
In overeenstemming met de wet- en regelgeving hanteren wij een zeer zorgvuldig beleid dat er op 
gericht is om afsluiten te voorkomen. Een besluit tot daadwerkelijke afsluiting nemen we dan ook 
niet zomaar. Hieraan gaat tenminste een zestal contactpogingen vooraf, inclusief een huisbezoek. 
Vroegsignalering richting gemeente is hier onderdeel van. Ook op het moment van daadwerkelijk 
afsluiten is het nog mogelijk om een betalingsregeling overeen te komen. We doen er alles aan om 
met een klant in gesprek te komen, een betalingsregeling overeen te komen en te voorkómen dat 
schuldenproblematiek ontstaat of toeneemt door het aanbieden van hulp in de vorm van contact 
met een kredietbank. 
 
Wij zetten afsluiten dus enkel in als uiterste maatregel. In 2022 zijn we bij ca. 0,013% van ons totaal 
aantal aansluitingen (275.000) vanwege wanbetaling tot afsluiten overgegaan.  



Voorafgaand aan daadwerkelijke afsluiting geven we de bewoner de mogelijkheid om een 
drinkwatervoorraad aan te leggen voor vier dagen; drie liter per persoon.  
 
Vraag 2 
 
Heeft Waterbedrijf Groningen zicht op het bestaan van minderjarigen bij een huishouden dat dreigt te 
worden afgesloten van water? 
  
Wij hebben geen informatie over de gezinssamenstelling. Dit is informatie die alleen bij de 
gemeentelijke/sociale instanties bekend is.  
Bij een betalingsachterstand zoeken wij op verschillende manieren contact met de klant.  Als dit 
contact eenmaal is gelegd, zullen wij in samenspraak met de klant altijd aansturen op een oplossing.  
 
Vraag 3 

Kwetsbare consumenten kunnen niet worden afgesloten van water. Ziet uw organisatie minderjarige 
kinderen als kwetsbaar? Kunt u dit toelichten?  
 
In de geldende wet- en regelgeving (specifiek de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van 
drinkwater) is bepaald welke regels gelden mbt het afsluiten van kwetsbare consumenten. 
Waterbedrijf Groningen houdt zich aan deze wet- en regelgeving. 
 
Vraag 4 
 
Zou Waterbedrijf Groningen het wenselijk vinden wanneer minderjarige kinderen niet van 
waterlevering afgesloten kunnen zijn? Kunt u dit toelichten?   
 
Wij realiseren ons heel goed dat drinkwater een eerste levensbehoefte is. Afsluiten is dan ook het 
laatste wat we willen en zoals in de eerdere antwoorden al toegelicht, doen wij er alles aan om 
afsluiting te voorkomen.  
Vewin en de NVVK (brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening en sociale 
kredietverlening) hebben een convenant gesloten waarin afspraken zijn gemaakt die het oplopen van 
drinkwaterschulden tegengaan en afsluitingen kunnen voorkomen. Uitgangspunt van het convenant 
is dat consumenten die meewerken aan een oplossing voor hun schulden en zo snel mogelijk het 
betalen van de periodieke termijnen hervatten niet worden afgesloten van drinkwater.  

 

Dunea 

Alle drinkwaterbedrijven in Nederland, waaronder Dunea, zijn verplicht een afsluitbeleid te voeren 

dat in overeenstemming is met de wet- en regelgeving. We hanteren als Dunea een zorgvuldig beleid 

dat erop is gericht om afsluitingen te voorkomen. Het dichtdraaien van de kraan gebeurt echt alleen 

als uiterste stap. En om dat te voorkomen wordt juist een uitgebreide, zorgvuldige en vaak lange 

procedure gevolgd om contact te krijgen met iemand die zijn of haar waterrekening niet betaalt. Bij 

elke stap in dat traject bieden we hulp aan, bijvoorbeeld door een betalingsregeling aan te bieden, of 

een schuldhulpverleningstraject (buiten ons) aan te bieden. Ook controleren we, conform het 

Landelijk Convenant Vroegsignalering, of bij de gemeente een melding is gedaan in het kader van 

zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten. In schrijnende gevallen, kwetsbare consumenten 

waarbij ernstige gezondheidsrisico’s zijn geconstateerd en klanten die zijn aangemeld bij de 

schuldhulpverlening, gaat Dunea niet over tot afsluiting. 

 



Dunea zet de afsluiting dus enkel in als uiterste maatregel, en pas dan, wanneer alle eerdere stappen 

in de procedure zorgvuldig zijn doorlopen en tot niets hebben geleid. Zo kunnen wij bij het afsluiten 

(alsnog) met de afnemer in contact komen en dat biedt de gelegenheid om alsnog een 

schuldhulpverleningstraject op te starten of betalingsregeling te treffen. Slechts in een klein aantal 

gevallen (0.05% van ons totale klantbestand) moeten wij bij aanhoudende wanbetaling uiteindelijk 

tot afsluiting overgaan. Daarbij is drinkwaterlevering in de meeste gevallen alweer snel hervat, vaak 

binnen enkele uren tot een dag. 

Als wij niet overgaan tot afsluiting is het alternatief dat wij voor de incasso een deurwaarder moeten 

inschakelen en een gerechtelijke incassoprocedure moeten voeren, met de bijkomende proceskosten 

en deurwaarders kosten van dien. Die kosten moeten uiteindelijk door de afnemers boven op hun 

betalingsachterstand worden betaald. Dat heeft te maken met hoe het wettelijke systeem op dit 

moment is ingericht. Dunea heeft geen winstoogmerk, maar brengt kostendekkende tarieven in 

rekening. Daarbij wil de wetgever voorkomen dat de kosten van niet-betalende afnemers moeten 

worden afgewenteld op (wel) betalende afnemers (inclusief huishoudens die de waterrekeningen 

nauwelijks of alleen met hulp kunnen betalen). 

1. Hoeveel huishoudens zijn door Dunea in 2022 afgesloten van water vanwege niet-
betaling/betalingsachterstand? 

 
321 huishoudens. Zoals hierboven vermeld, het merendeel is binnen 24 uur weer aangesloten.  
 

2. Heeft Dunea zicht op het bestaan van minderjarigen bij een huishouden dat dreigt te worden 
afgesloten van water? 

 
Nee, we hebben geen informatie over de gezinssamenstelling. Deze informatie mogen wij met het 
oog op privacywetgeving ook niet verzamelen of bewaren. Maar als onze medewerkers tijdens een 
huisbezoek signalen krijgen dat er kinderen woonachtig zijn, bijvoorbeeld als er speelgoed in de tuin 
ligt of voor de deur op de galerij staat, wordt er altijd in samenspraak met de klant naar een 
alternatieve oplossing gezocht. Dunea gaat in die situatie ook dan niet over tot afsluiting van 
drinkwater. 
 

3. Kwetsbare consumenten kunnen niet worden afgesloten van water. Ziet uw organisatie 
minderjarige kinderen als kwetsbaar? Kunt u dit toelichten?  
 

In de geldende wet- en regelgeving (specifiek de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van 
drinkwater) is bepaald welke regels gelden mbt het afsluiten van kwetsbare consumenten. Dunea 
houdt zich aan deze wet- en regelgeving. Zie daarnaast ook het antwoord op vraag 4. 
 

4. Zou Dunea het wenselijk vinden wanneer minderjarige kinderen niet van waterlevering 
afgesloten kunnen zijn? Kunt u dit toelichten?   

 
We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol als drinkwaterbedrijf. En we realiseren ons heel 
goed dat drinkwater een eerste levensbehoefte is. Afsluiten is ook het laatste dat wij willen, we doen 
er ook alles aan om afsluiting te voorkomen. Maar drinkwater wordt nu eenmaal niet kosteloos 
gemaakt en geleverd. Om hulpbehoevende afnemers bij het juiste loket (schuldhulpverlening) onder 
te brengen, het oplopen van schulden te voorkomen en drinkwater betaalbaar te kunnen houden 
voor iedereen, gaan we alleen in het uiterste geval over tot afsluiting. Daarbij gaan we heel 
zorgvuldig te werk, waarbij we verder gaan dan wettelijk van ons wordt gevraagd.  
 



En we blijven kijken naar meer of andere mogelijkheden om te voorkomen dat kwetsbare mensen 
(deze categorie is breder dan minderjarige kinderen) worden afgesloten. We werken aan nieuw 
beleid, met een nog grotere rol voor preventie en maatschappelijk verantwoord incasseren. Daarbij 
streven we uiteindelijk naar 0 afsluitingen. Concreet kun je daarbij denken aan aanvullende 
inspanningen om afwijkend betalingsgedrag nog eerder te signaleren, en dan ook eerder contact te 
zoeken. We werken nu ook al samen met gemeenten, maar bijvoorbeeld ook met andere 
netbeheerders op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening.  
 

BrabantWater 

Dank voor uw vragen over afsluitingen bij Brabant Water. We willen daar het volgende over zeggen.  

Ondanks de lage prijs zijn er met enige regelmaat klanten die de rekening niet betalen. Omdat 

drinkwaterbedrijven als taak hebben drinkwater te leveren aan hun klanten, spannen we ons tot het 

uiterste in om te voorkomen dat het water wordt afgesloten.  

Er vindt een maandenlange inspanning plaats in om drinkwaterschulden te verminderen of om een 

regeling te treffen. Denk hierbij aan herinneringen en aanmaningen, contact met en verwijzingen 

naar schuldhulpverlening en persoonlijk contact om tot een oplossing te komen. Uitgangspunt is dat 

consumenten die meewerken aan een oplossing voor hun schulden niet worden afgesloten van 

drinkwater.  Mocht het onverhoopt toch komen tot afsluiting, dan ontvangt de klant een voorraad 

drinkwater om te voorzien in de dagelijkse levensbehoefte. In de regel is de duur van afsluiting 

overigens zeer beperkt tot enkele dagen. 

Zoals u ziet spannen wij ons tot het uiterste in om iedere afsluitingen te voorkomen. Dat geldt 

uiteraard ook voor gezinnen met minderjarige kinderen. 

Het is ons niet bekend welke situatie er achter een aansluiting zit. Het kan een huishouden zijn in alle 

mogelijke samenstellingen.  

Aanvullende vraag Nieuwsuur: Bij bestudering van uw antwoorden zag ik dat op vraag 1 nog geen 

antwoord is gegeven: hoeveel huishoudens zijn in 2022 vanwege niet-betaling/betalingsachterstand? 

Reactie Brabant Water: Wij doen daar geen uitspraken over. 

 

Vitens 

1. Hoeveel huishoudens zijn door Vitens in 2022 afgesloten van water vanwege niet-
betaling/betalingsachterstand?  
In 2022 heeft Vitens 682 aansluitingen van onze 2,6 miljoen aansluitingen af moeten sluiten. 
Afsluiten is een allerlaatste middel dat we inzetten. We richten ons vooral op preventie en 
vroeg signaleren van klanten met betalingsachterstanden en samen zoeken naar 
oplossingen.  
  

2. Heeft Vitens zicht op het bestaan van minderjarigen bij een huishouden dat dreigt te 
worden afgesloten van water?   
Nee, Vitens heeft voor een mogelijke afsluiting geen inzicht in de samenstelling van een 
aansluiting.   
Wij weten niet of er minderjarigen op het adres wonen, want we hebben geen inzicht in de 
Basisregistratie Personen (BRP).  Gezinssamenstelling, die overigens continue aan 
verandering onderhevig is, wordt ook niet in onze klantadministratie vastgelegd.  



  
3. Kwetsbare consumenten kunnen niet worden afgesloten van water. Ziet uw organisatie 

minderjarige kinderen als kwetsbaar? Kunt u dit toelichten?   
Kwetsbare consumenten zijn in de ‘Regeling Afsluitbeleid voor kleinverbruikers’ vastgesteld 
als “kleinverbruiker voor wie de beëindiging van de levering van drinkwater zeer ernstige 
gezondheidsrisico’s tot gevolg zou hebben voor de kleinverbruiker of huisgenoten van de 
kleinverbruiker”. Deze definitie wordt ook door Vitens gehanteerd.   
Kwetsbare klanten met gezondheidsrisico’s, zoals nierdialyse, kunnen zich melden bij Vitens. 
Zij krijgen extra aandacht bij storingen, maar ook bij mogelijke afsluiting. Minderjarigen die 
aantoonbaar zeer ernstige gezondheidsrisico’s lopen bij afsluitingen zien wij als kwetsbare 
consument.    
  
Vitens ziet de gewenste oplossing niet in een (wettelijk) verbod op afsluiting, maar in het 
adequaat oppakken van onze meldingen van dreigende afsluiting door, onder andere, 
gemeenten. Dit is ook hun wettelijke plicht in het geval van een ‘bedreigende situatie’, 
waaronder afsluiting van water (artikel 4.2 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). Daarbij 
hebben zij vaak een beter inzicht in de situatie van het huishouden.   
Water is een van de laatste rekeningen die niet betaald wordt, dus in geval van dreigende 
afsluiting van water speelt er op de achtergrond vaak meer, waardoor dreigende afsluiting 
van andere voorzieningen ook denkbaar is.  
  
De minderjarigen in het huishouden zijn beter geholpen bij een passend hulpaanbod van de 
gemeente, dan een schuldsituatie die voort blijft duren waarin het waterbedrijf niet kan 
afsluiten.  

   
4. Zou Vitens het wenselijk vinden wanneer minderjarige kinderen niet van waterlevering 

afgesloten kunnen zijn? Kunt u dit toelichten?    
In ons klantcontact en – proces is het streven om alle klanten te behoeden voor afsluiting.  
Dit doen we door ons in te zetten voor de tijdige betaling van achterstanden en 
maatwerkafspraken te maken als tijdige betaling niet lukt. Ook verwijzen we in ons 
klantcontact naar passende hulpinstanties en melden we beginnende schulden 
(vroegsignalering) + dreigende afsluitingen aan de schuldhulptak van de gemeente.   
  
Als het na alle inspanningen toch tot afsluiting leidt, bieden we waterzakken aan om het 
huishouden toegang te laten houden tot een kleine voorraad drinkwater.  
Daarnaast proberen we klanten ook zo snel mogelijk weer aan te sluiten, zodat de afsluiting 
van zo’n kort mogelijke duur is.   
  
Afsluiting is het allerlaatste incassomiddel. Als we dit niet doen, dan kan de situatie ontstaan 
waar klanten geen noodzaak meer zien om te betalen voor het water dat zij verbruiken. Dat 
betekent dat deze kosten uiteindelijk door onze andere klanten betaald worden.  

 

PWN 

1. Hoeveel huishoudens zijn door PWN in 2022 afgesloten van water vanwege niet-
betaling/betalingsachterstand? 
 
Er zijn in 2022 geen huishoudens afgesloten wegens wanbetaling. PWN heeft hiertoe destijds 
besloten wegens COVID en later vanwege de uitzonderlijke economische situatie waarmee 
we nu te maken hebben, met name de hoge inflatie. Daarom heeft PWN via VEWIN zich ook 
aangesloten bij de intentieverklaring Intentieverklaring - NVVK[2].pdf (vewin.nl) en in het 

https://www.vewin.nl/SiteCollectionDocuments/Standpunten/Intentieverklaring%20Samen%20schuldregelingen%20redden%20(pdf)%20(1).pdf


verlengde hiervan tevens besloten om in geval van wanbetaling niet af te sluiten tot en met 
maart 2023. (Meer informatie over betalen bij PWN vind je eventueel hier: 
https://www.pwn.nl/drinkwaterfacturen-bekijken-en-betalen.)  

 
2. Heeft PWN zicht op het bestaan van minderjarigen bij een huishouden dat dreigt te 

worden afgesloten van water?  
 
Nee, we verwerken dergelijke gegevens niet.   
 

3. Kwetsbare consumenten kunnen niet worden afgesloten van water. Ziet uw organisatie 
minderjarige kinderen als kwetsbaar? Kunt u dit toelichten?  
 
De ministeriele regeling afsluitbeleid heeft bepaald wie kwetsbare consumenten zijn en PWN 
volgt deze regeling. 
 

4. Zou PWN het wenselijk vinden wanneer minderjarige kinderen niet van waterlevering 
afgesloten kunnen zijn? Kunt u dit toelichten?   
 
PWN is van mening dat haar zeer zorgvuldige afsluitprocedure waarin nauw contact is met 

schuldhulpverlening er juist toe leidt dat de situatie van gezinnen die de drinkwaterrekening 

niet kunnen betalen, kan verbeteren. Door het onbetaald laten van de waterrekening 

worden gezinnen, al dan niet met minderjarige kinderen, met betalingsproblemen 

namelijk  vroegtijdig ‘gesignaleerd’, waarna direct hulp wordt aangeboden bij het verbeteren 

van de algehele financiële situatie. Dit zal de situatie van minderjarige kinderen ten goede 

komen. PWN ziet afsluiten als het ultimum remedium. Dit is soms nodig om de contractant te 

bewegen om te komen tot een duurzame oplossing, waar uiteindelijk zowel PWN als de klant 

en diens huisgenoten bij gebaat zijn. Zodra een betalingsregeling is afgesproken of een 

schuldhulpverleningstraject is gestart, wordt de waterlevering weer hervat (voor zover deze 

überhaupt gestopt was).  

 

WML 

Doordat WML, net als de andere drinkwaterbedrijven in Nederland, zeer zorgvuldig is met de 

incassoprocedure en bijbehorende betalingsachterstandsregeling wordt er jaarlijks slechts een zeer 

beperkt aantal klanten afgesloten. WML wil ten alle tijde voorkomen dat er tot waterafsluiting 

overgegaan moet worden. Drinkwatervoorziening is een belangrijke behoefte voor elk huishouden, 

ongeacht de gezinssamenstelling. WML heeft overigens geen zicht op de gezinssamenstelling. 

Indien het noodzakelijk is om een tweede herinnering op een factuur te versturen, maken wij een 

zogeheten “vroegsignalering” aan. Dit houdt in dat we de desbetreffende gemeente op de hoogte 

stellen van de betalingsachterstand bij WML. Als betaling uitblijft, dan wordt tegelijkertijd met een 

eerste aankondiging van afsluiting ook meteen een crisismelding gedaan bij de gemeente. Dit om een 

daadwerkelijke waterafsluiting te voorkomen. We onderhouden nauw contact met de gemeente 

over de betreffende bewoner. Gemeenten hebben, in tegenstelling tot WML, wél een volledig beeld 

van de gezinssamenstelling.  

Zoals gezegd wil WML niet overgaan tot gedwongen waterafsluiting. Onze eigen incasseerders gaan 

op pad om het gesprek aan de deur aan te gaan om tot een oplossing te komen. Zelfs als de 

incasseerder samen met de monteur de waterafsluiting komt uitvoeren, gaat hij het gesprek aan met 

https://www.pwn.nl/drinkwaterfacturen-bekijken-en-betalen


nog een laatste poging om per pin te betalen. Maar als wij er ondanks onze inzet met de klant niet uit 

komen en als er géén hulp wordt aanvaardt vanuit de gemeente, dan is er helaas niets anders 

mogelijk dan afsluiting. Wanneer de vordering alsnog wordt voldaan of er een schuldsaneringstraject 

is opgestart, dan sluiten wij zo snel mogelijk (binnen 48 uur) weer aan.  

Evides 

1. Hoeveel huishoudens zijn door Evides in 2022 afgesloten van water vanwege niet-
betaling/betalingsachterstand? 
Afsluiting vindt uitsluitend plaats na het doorlopen van een zorgvuldig incassoproces dat erop 
gericht is om afsluiting van drinkwater zoveel mogelijk te voorkomen. In 2022 is bij minder 
dan 0,02% (dit komt met ons totale aantal aansluitingen neer op 184 klanten) de 
waterlevering tijdelijk beëindigd. We zien dat bij het merendeel van de klanten heraansluiting 
weer snel plaatsvindt. Afsluiting is voor klanten vaak een trigger om zich aan te melden bij 
bijv. schuldhulpverlening om tot een structurele oplossing te komen. 

2. Heeft Evides zicht op het bestaan van minderjarigen bij een huishouden dat dreigt te worden 
afgesloten van water?  
We beschikken niet over gegevens van de samenstelling van het huishouden. We hebben 
immers geen grondslag om deze gegevens te mogen verwerken. 

3. Kwetsbare consumenten kunnen niet worden afgesloten van water. Ziet uw organisatie 
minderjarige kinderen als kwetsbaar? Kunt u dit toelichten? 
De term kwetsbare consument is opgenomen in de ministeriële ‘Regeling afsluitbeleid voor 
kleinverbruikers van drinkwater’. Het is niet aan Evides om te bepalen welke consument 
kwetsbaar is en welke niet. In 2022 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan over de 
vraag of het afsluiten van een huishouden met minderjarige kinderen in strijd is met de 
rechten van het kind in het Verdrag inzake de rechten van het Kind (IVRK) en het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De rechtbank kwam tot de 
conclusie dat het IVRK en het EVRM een kind geen onvoorwaardelijk recht op toegang tot 
drinkwater geven en oordeelde dat de primaire verantwoordelijkheid voor het welzijn van 
kinderen bij de ouders/verzorgers ligt.  

4. Zou Evides het wenselijk vinden wanneer minderjarige kinderen niet van waterlevering 
afgesloten kunnen zijn? Kunt u dit toelichten?  
Wij doen er alles aan wat binnen onze mogelijkheden ligt, om afsluiting te voorkomen. Dat 
begint bij (pogingen tot) intensief contact met de klant met een betalingsachterstand, tot 
nauwe samenwerking met gemeenten en hulpverleningsorganisaties wanneer de klant hier 
zelf niet meer uit komt. Het incassoproces van Evides is door Warm Rotterdam getoetst en 
deze organisatie heeft Evides met het ‘Warm incasseren certificaat’ beloond. In het 
incassoproces staan persoonlijk contact en zorgen voor een financieel gezonde toekomst 
centraal. We zijn continu bezig met het verbeteren van dit proces. Hiervoor werken we samen 
met bijvoorbeeld Warm Rotterdam, NVVK en gemeenten, met als doel het aantal afsluitingen 
nog verder te beperken.   

 

Waternet 

Hoeveel huishoudens zijn door Waternet in 2022 afgesloten van water vanwege niet-
betaling/betalingsachterstand? 
In 2022 zijn er geen huishoudens door Waternet afgesloten van drinkwater. 
  
Heeft Waternet zicht op het bestaan van minderjarigen bij een huishouden dat dreigt te worden 
afgesloten van water? 
Wij hebben in het algemeen geen zicht op de leeftijden binnen huishoudens.  



Wel op het moment dat huishoudens dreigen te worden afgesloten. Wij zoeken altijd eerst een 
oplossing bij klanten met openstaande rekeningen. Nadat er betalingsherinneringen en aanmaning 
zijn verstuurd, krijgen mensen persoonlijke hulp aangeboden. Er vindt dan een bezoek thuis plaats 
waarin financiële hulp wordt gegeven om afsluiting te voorkomen. Op moment dat er een bezoek 
thuis plaatsvindt, is er ook zicht of er kinderen wonen.  
                                                                                                       
Kwetsbare consumenten kunnen niet worden afgesloten van water. Ziet uw organisatie 
minderjarige kinderen als kwetsbaar? Kunt u dit toelichten? 
Er is een ministerie regeling die heeft bepaald wie kwetsbare consumenten zijn. Wij volgen deze 
regeling. 
  
Zou Waternet het wenselijk vinden wanneer minderjarige kinderen niet van waterlevering 
afgesloten kunnen zijn? Kunt u dit toelichten?   
Waternet zal nooit zomaar het drinkwater afsluiten. Daar gaat een heel zorgvuldig proces aan vooraf. 
Schoon en veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte. Wij volgen hierin de ministerie regeling.  

 


