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voor de volgende generaties
en een leefomgeving
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Aquafin kort
↘

EEN STERKE PARTNER VOOR HET VLAAMSE GEWEST

Elke dag werken meer dan 1000 medewerkers bij Aquaﬁn aan de uitbouw en het
beheer van de infrastructuur voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater.
Het bedrijf, dat in 1990 werd opgericht door het Vlaamse Gewest, viert in 2015 zijn
vijfentwintigste verjaardag. De zuiveringsgraad in Vlaanderen steeg in die periode van
nauwelijks 30 % naar ruim 80 %.
Aquaﬁn vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in
verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld
volgens de Europese en Vlaamse normen.
De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van
Aquaﬁn worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan
de drinkwaterverbruiker. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald
via een werkingstoelage uit het Minafonds.
In alles wat we doen, willen we een werkelijke waarde toevoegen aan de
samenleving en aan de natuurlijke omgeving. Daarom willen we onze klanten ook
helpen anders om te springen met hemelwater, door het een plaats te geven in de
openbare ruimte. Vanaf het ontwerp houden we rekening met de volledige levenscyclus
van de infrastructuur en ook tijdens de exploitatie volgen we de werking nauwgezet
op. Verder staan een doordacht energiegebruik, recuperatie van grondstoffen uit het
afvalwater en het beperken van emissies bij het waterzuiveringsproces centraal in
al onze activiteiten. Door onze opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring zijn we
een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de
implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water.

↘

PRODUCTEN EN DIENSTEN BUITEN
DE OVEREENKOMST MET HET VLAAMSE
GEWEST

VOOR DE VLAAMSE GEMEENTEN
Aquaﬁn biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw
en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of
gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn
via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquaﬁn.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in
samenwerkingsverbanden die Aquaﬁn heeft met drinkwatermaatschappijen water-link (rio-link), De Watergroep (RioAct
en RioP) en Vivaqua.
VOOR DE INDUSTRIE IN VLAANDEREN EN BUITENLANDSE
PARTNERS
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquaﬁn, richt zich in
het binnenland vooral op de exploitatie van industriële
zuiveringen. In het buitenland gaat Aquaplus naar de markt
met technologische assistentie en studies. We werken er
vooral via partners en joint ventures.

INFRASTRUCTUUR IN BEHEER
VOOR HET VLAAMSE GEWEST

287

rioolwaterzuiveringsinstallaties

5.505 km
leidingen in beheer

1.472

bovengemeentelijke pompstations en
bergbezinkingsbekkens

%

99,7

van de rioolwaterzuiveringsinstallaties voldeden
aan alle normen

PROJECTEN IN PORTEFEUILLE VOOR HET VLAAMSE GEWEST
31 december 2014
↘

Aantal projecten: 3.855

2.629

419

807

Totale waarde: 4.644,53 mio euro

3.401,12
● Opgeleverd

● Gegund en aanbesteed

439,38

804,03

● In ontwerp

KERNCIJFERS
Bedragen in 000 euro
↘

Bedrijfsopbrengsten
Te bestemmen winst
Balanstotaal
Eigen vermogen
Financiering korte termijn
Financiering lange termijn
Medewerkers Aquafin
Medewerkers VMM
Medewerkers totaal (aantal)

2010

2011

2012

2013

2014

362.540
7.084
2.671.015
216.561
140.600
1.355.393

426.391
9.585
3.021.359
230.545
82.006
1.724.036

483.441
9.705
3.163.989
231.022
127.000
1.755.663

467.495
8.897
3.332.735
231.474
175.120
1.790.069

457.027
8.605
3.289.016
231.900
141.377
1.888.115

882
89
971

892
87
979

921
81
1.002

929
77
1.006

947
74
1.021

Aquafin kort
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2014 in een oogopslag
JANUARI

MAART

↘ Vlaamse Regering draagt
optimalisatieprogramma 2015
op voor in totaal

250

miljoen
euro

FEBRUARI

↘ Op Wereldwaterdag toont
Aquafin aan hoe er steeds
meer grondstoffen kunnen
gerecupereerd worden uit
afvalwater
↘ Kredietwaardigheid van
Aquafin stijgt naar Aa2-rating
met "stable outlook"

APRIL

↘ Bart Van Eygen volgt
Erik Poppe op als directeur
Asset Management

↘ Asset management en
klimaatverandering centrale
thema’s op Vlariodag

↘ Aquafin partner in nieuw
onderzoeksproject rond
hergebruik van afvalwater
(R3Water)

↘ Nieuwe samenstelling
Raad van Bestuur (p. 13)

MEI
↘ Keerbergen en Heusden-Zolder
kiezen voor samenwerking met
Aquafin via RioAct
↘ Aquafin steunt PROTOS,
een NGO die zich inzet voor
beter waterbeheer in het Zuiden

JUNI
↘ Aarschot treedt toe tot RioP,
een samenwerkingsverband
tussen Aquafin en
De Watergroep
↘

90%

van de RWZI's
voldoen eind
juni aan de opgelegde normen

“Aquafin is een modern bedrijf
dat gedreven werkt aan het
verbeteren van de waterkwaliteit
in Vlaanderen en dat daartoe
partnerschappen en
innovatie nastreeft.”
Joke Schauvliege, minister van
Omgeving, Natuur en Landbouw

JULI
↘ Vlaamse regeerakkoord legt
een belangrijke rol weg voor
Aquafin
↘ Meer dan 2.100 mensen
springen in waterlopen tijdens
Big Jump, een evenement
gesponsord door Aquafin

AUGUSTUS
↘ Uit een bevraging rond
welzijn en tevredenheid blijkt
een grote tevredenheid en
betrokkenheid van onze
medewerkers
↘ Aquafin werkt mee aan
onderzoek naar aanwezigheid
van drugs in afvalwater

SEPTEMBER
↘ Aquafin organiseert Chap’eau
in Kasterlee en bedankt al zijn
partners voor de bereikte
resultaten

NOVEMBER
↘ Aquafin is gastbedrijf voor
EBC Benchmark

↘ Onder de vlag van VLAKWA
neemt Aquafin deel aan het
congres en de beurs van IWA
in Lissabon

OKTOBER
↘ Uitreiking van de jaarlijkse
Minder Hinder- en de
Kwaliteitsaward
↘ Aquafin bereidt zich minutieus
voor op het Afschakelplan

DECEMBER
↘ 2014 wordt afgesloten met de
beste zuiveringsresultaten ooit.

99,7%

van de RWZI’s halen alle normen

↘ Aquafin en de Europese
Investeringsbank ondertekenen
de opname van een eerste deel
van de negende lening

Aquafin kort
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Meerwaarde creëren
voor klant en omgeving
Rond de tijd dat dit jaarverslag verschijnt, viert
Aquaﬁn zijn vijfentwintigste verjaardag. Deze gelegenheid
vormt dan ook een visuele rode draad doorheen de
publicatie. Hoewel vandaag in Vlaanderen nog geen enkel
waterlichaam helemaal voldoet aan de verwachtingen
van de Kaderrichtlijn Water, vinden we dat er best mag
gefeest worden. Wat Aquaﬁn samen met het Vlaamse
Gewest, de Vlaamse Milieumaatschappij, de steden en
gemeenten en zo veel andere partners de afgelopen
vijfentwintig jaar heeft gerealiseerd, is echt wel opmerkelijk.
Tot eind 2014 investeerde het gewest via Aquaﬁn al
voor 3,4 miljard euro in waterzuiveringsprojecten. En ook
de komende jaren worden die inspanningen verder gezet.
Begin 2015 droeg het Vlaamse Gewest aan Aquaﬁn het
Optimalisatieprogramma 2016 op met projecten voor
200 miljoen euro en een bijkomend budget van 50 miljoen
euro voor de overloop van eerdere programmajaren.
Met de opdrachten van de nog lopende programma’s
meegeteld, brengt dit onze totale orderportefeuille voor
de volgende jaren op ruim 1,3 miljard euro.
Het resultaat van deze inzet vertaalt zich in een stijging
van de zuiveringsgraad in 25 jaar tijd van nauwelijks
30 % naar ongeveer 81 %. En dat is goed zichtbaar aan
onze waterlopen. Niet alleen is de waterkwaliteit sterk
verbeterd en wint de biodiversiteit opnieuw terrein, het is
ook weer aangenaam vertoeven langs oppervlaktewater.
De factor “genieten van propere waterlopen” stond
dan ook centraal tijdens “Chap’eau”, een evenement dat
we in september 2014 voor het eerst organiseerden en
waarop we al onze partners samenbrachten. Het was
geen toeval dat we een locatie kozen nabij de Kleine Nete,
een van de waterlichamen die niet ver meer verwijderd
zijn van de “goede toestand”.

Die “goede toestand” behalen is echter niet eenvoudig.
Veel meer parameters dan vroeger worden nu geëvalueerd
en de normen zijn ook strenger geworden. Bovendien krijgt
de waterloop het etiket “niet voldaan” vanaf het moment
dat één parameter niet voldoet. Ook de vereisten naar
populaties van inheemse vissoorten en de afwezigheid
van uitheemse soorten, bemoeilijkt het halen van de
Kaderrichtlijn Water. Toch gaat het dus wel degelijk
de goede kant uit met de waterkwaliteit. Daarom komt er
dit jaar een vervolg op Chap’eau. Op 27 september
verwachten we iedereen met een hart voor proper water
in Kruibeke, nabij de Schelde. Eind 2014 werden op die
plaats na 30 jaar weer otters gespot. Otters zijn voor hun
dieet afhankelijk van vis en houden zich dan ook enkel op
in de buurt van visrijk water. Op die manier zijn ze een
goede indicator voor de verbeterende waterkwaliteit.
De meerwaarde die Aquaﬁn voor het milieu heeft
kunnen betekenen, dankzij de niet aﬂatende investeringen
van het Vlaamse Gewest en de steden en gemeenten,
is ondertussen duidelijk. We willen echter verder gaan.
Waterlopen, rioleringen en hemelwater zijn in Vlaanderen
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met onze kennis
en ervaring willen we steden en gemeenten helpen om in
hun openbaar domein meer ruimte te geven aan water.
Dat is nodig om tegemoet te komen aan de wijzigende
weerpatronen door de klimaatverandering en het creëert
extra belevingswaarde voor de burgers. Het is onze ambitie
dat water in de toekomst niet langer gezien wordt als
een bedreiging, iets waar we moeten mee leren omgaan,
maar wel als een kans op een aangename en kwaliteitsvolle leefomgeving.
Luc Bossyns
gedelegeerd bestuurder
Erik Matthijs
voorzitter

Voorwoord
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Corporate
Governance
Verklaring
↘ ALGEMEEN
Overeenkomstig de toenmalige bepalingen van de
Belgische corporate governance code van 9 december
2004 werd het eerste charter door de raad van bestuur
goedgekeurd op 26 januari 2006. Gelet op de algemene
evoluties1 in het kader van het deugdelijk bestuur werd
het corporate governance charter herbekeken. De raad
van bestuur heeft op 6 februari 2014 dit nieuwe charter
goedgekeurd. De meest recente versie kan worden
geraadpleegd via www.aquaﬁn.be

1 De bepalingen vervat in het decreet betreffende deugdelijk
bestuur in de Vlaamse publieke sector van 22 november 2013
zijn niet rechtstreeks van toepassing op de vennootschap en
werden niet in deze nieuwe tekst verwerkt.

↘

RAAD VAN BESTUUR

SAMENSTELLING
Sinds de algemene vergadering van 15 april 2014 is de raad van bestuur samengesteld zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Naam
↘

Aard mandaat/onafhankelijk/(niet-)uitvoerend

VOF Materie, vertegenwoordigd door Erik Matthijs
Luc Bossyns
Alain Bernard
Frieda Brepoels
Marijke Mahieu
Ludo Suy
Francine Swiggers
Jean Vandecasteele
VOF Thedes, vertegenwoordigd door Marc van den Abeelen
Vlaamse Milieuholding NV, vertegenwoordigd door Marleen Evenepoel

Onafhankelijk, niet-uitvoerend
Gedelegeerd bestuurder, uitvoerend
Niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet uitvoerend
Niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet-uitvoerend
Niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet- uitvoerend
Niet-uitvoerend
Niet-uitvoerend

De raad van bestuur van Aquaﬁn telt vier niet-uitvoerende
bestuurders die beantwoorden aan de criteria van artikel
526bis van het wetboek van vennootschappen: VOF Materie
vertegenwoordigd door Erik Matthijs, Ludo Suy, Frieda Brepoels
en Jean Vandecasteele.
Deze bestuurders beantwoorden tevens aan de
onafhankelijkheidscriteria vermeld in Bijlage A bij de Belgische
Corporate Governance Code. Hierdoor voldoet de raad van
bestuur aan de bepaling 2.3 van de Corporate Governance
Code dat minstens drie leden van de raad van bestuur
onafhankelijk zijn.
De raad van bestuur wordt bijgestaan door de secretaris,
Alain Vanden Bon.

Einde mandaat

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

VOORSTELLING VAN DE BESTUURDERS
Erik Matthijs
Erik Matthijs is doctor in de veeartsenijkunde,
afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Gent.
Hij was praktiserend dierenarts tot oktober
1992. In 1986 werd hij schepen van Financiën
van de stad Eeklo. In oktober 1992 werd hij
aangeduid als nationaal gecoöpteerd senator.
Hij zetelde in de Belgische Senaat tot juni
1995. Op 1 januari 1995 werd hij burgemeester van de Stad
Eeklo, een ambt dat hij bekleedde tot eind december 2006.
Hij was in die periode ook lid van de raad van beheer van de
Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg te Gent. In 1995
en 1999 werd hij rechtstreeks verkozen als lid van het Vlaams
Parlement voor het arrondissement Gent - Eeklo. In juni 2004
werd hij opnieuw verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger,
maar dan voor de provincie Oost-Vlaanderen. In de Senaat was
hij lid van de commissie Onderwijs en Wetenschap en het
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. In het Vlaams
Parlement was hij meer dan tien jaar vast lid van de commissie
Leefmilieu, Natuur en Ruimtelijke Ordening. Van 2004 tot
2009 was hij eveneens ondervoorzitter van de commissie
Algemeen Beleid, Financiën en Begroting van het Vlaams
Parlement. Hij is medeauteur van het vernieuwde bodemsaneringsdecreet en werkte eind 2004 ook mee aan de
reorganisatie van de watersector in Vlaanderen. In mei 2009
werd hij aangeduid als bestuurder van Aquaﬁn NV en
vanaf april 2013 zetelt hij ook in de raad van bestuur van
Aquaplus NV. Tot mei 2014 was hij voorzitter van het auditcomité, daarna werd hij voorzitter van de raad van bestuur.

Verslag van de raad van bestuur
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Luc Bossyns
Luc Bossyns is burgerlijk ingenieur
scheepsbouwkunde van de Rijksuniversiteit
Gent. Hij behaalde een extra postuniversitair diploma Bedrijfsbeheer aan
de UFSIA (Antwerpen). Hij begon zijn
professionele loopbaan bij Cockerill Yards
Hoboken in 1977. Daarna werkte hij voor
CMB (hoofd Nieuwbouwafdeling) en Boelwerf (technisch
directeur). Van 1993 tot 1995 was hij directeur-generaal en
bestuurder van Boelwerf Vlaanderen. Daarna maakte hij de
overstap naar Stork MEC, waar hij afgevaardigd bestuurder
was. Van 1995 tot 2011 was hij ook vereffenaar van alle
middelgrote scheepswerven in Vlaanderen. Daarnaast is hij
sinds 1995 zaakvoerder van Bamboss BVBA en vanaf 2003
bestuurder bij de ﬁrma Etap NV. Hij zetelt eveneens in de raad
van bestuur van het Vlaams Kenniscentrum Water VZW,
rio-link NV en ASEWater Technologies Pvt. Ltd. In mei 2000
is hij aangesteld als gedelegeerd bestuurder bij Aquaﬁn NV.
Alain Bernard
Alain Bernard is burgerlijk ingenieur
bouwkunde en burgerlijk ingenieur
industrieel beleid, afgestudeerd aan de
Katholieke Universiteit Leuven. Hij startte
zijn loopbaan bij T.V. Zeezand voor de
uitbouw van de buitenhaven van Zeebrugge.
Tussen 1982 en 1985 werkte hij als projectmanager bij NV Dredging International. Daarna werd hij
directeur-generaal bij NV Hydro Soil Services. Vanaf 1990
werkte hij opnieuw voor de NV Dredging International,
eerst als directeur van de Benelux-divisie en van 1995 tot 2006
als directeur-generaal. Van 1997 tot 2006 was hij eveneens
actief als Chief Operating Officer van de D.E.M.E.-Group
(Dredging Environmental & Marine Engineering). Sinds 2006
is hij Chief Executive Officer van de D.E.M.E.-Group en
bestuurder bij CFE NV en verschillende dochterbedrijven uit
de D.E.M.E.-Group: DEC, Scaldis, GEOSEA… Sinds 2004 is hij
ook voorzitter van de Belgische Baggerfederatie. Sinds 2014 is
hij bestuurder bij FIT (Flanders Investment & Trade). In 2007
werd hij benoemd tot bestuurder van Aquaﬁn NV.

Marijke Mahieu
Marijke Mahieu is licentiate in de rechten,
afgestudeerd aan de Universiteit Gent.
Van 1975 tot 1981 werkte ze als advocaat
in Gent. Sinds 1981 is ze ambtenaar bij
de stad Gent. Tot 1995 werkte ze op de
Juridische dienst in verschillende functies.
Daarna promoveerde ze tot directeurmanager van de dienst Administratie Technische Diensten.
In 1999 werd ze directeur-manager van de dienst Leefmilieu
en Natuurontwikkeling en in 2001 waarnemend directeurgeneraal van het departement Economie, Milieu en
Volksgezondheid. Vanaf 2003 was ze departementshoofd Werk
en Economie en sinds augustus 2014 is zij aangesteld
als departementshoofd van het Departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd van de stad Gent. Ze is sinds 2003 lid
van het managementteam van de stad Gent. Vanuit haar
functie is ze ook lid van het directiecomité van het Innovatieen incubatiecentrum NV van de Universiteit Gent, lid van het
directiecomité en bestuurder van de NV De Punt Gent en
voorzitter van de raad van bestuur van VZW Labeur Gent.
Ze is ook bestuurder van de CVBA Vooruit. In 2007 werd ze
benoemd tot bestuurder van Aquaﬁn NV.
Francine Swiggers
Francine Swiggers is licentiate toegepaste
economische wetenschappen en master in
business administration van de Katholieke
Universiteit Leuven. Ze begon haar
professionele loopbaan bij het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
In 1977 maakte ze de overstap naar
Bacob Bank. In 1997 werd ze benoemd als lid van het
directiecomité van Groep Arco waar ze voorzitter werd van
het directiecomité in november 2007. Ze is nu lid van het
college van vereffenaars van Arcopar/Arcoﬁn/Arcoplus/
Arcosyn. In 2014 had ze bestuursmandaten in Auxipar NV,
Interﬁnance, EPC, Hogeschool Universiteit Brussel en Vlerick
Alumni en was ze Censor bij de Nationale Bank van België.
In 1998 werd ze bij Aquaﬁn NV benoemd tot bestuurder.
Marc van den Abeelen
Marc van den Abeelen is doctor in de
rechten van de Vrije Universiteit Brussel.
Hij werd hoogleraar ﬁscaal recht en was
directeur-generaal van de Hoge Raad voor
Diamant. Hij was tussen 1995 en 1999
federaal en tussen 1999 en 2009 Vlaams
volksvertegenwoordiger. Van 1999 tot 2004
was hij voorzitter van de commissie Financiën en vanaf 2004
tot 2009 voorzitter van de commissie voor Openbare Werken,
Mobiliteit en Energie van het Vlaams Parlement. Sinds 2004
is hij bestuurder bij het Pensioenfonds van het Vlaams
Parlement en sinds 2008 is hij bestuurder bij CEGEKA NV.
In de periode 2009 tot mei 2014 was hij voorzitter van de raad
van bestuur van Aquaﬁn, daarna werd hij voorzitter van het
auditcomité bij Aquaﬁn. Sinds april 2013 is hij tevens bestuurder
bij Aquaplus NV.

Marleen Evenepoel
Marleen Evenepoel is sinds 2006
administrateur-generaal van het Agentschap
voor Natuur en Bos. Ze leidde er de fusie
tussen de afdeling Natuur en de afdeling
Bos & Groen van het vroegere AMINAL in
goede banen. Marleen blies een frisse wind
door het agentschap en bouwde het uit tot
een moderne organisatie met een sterke missie: meer en
betere natuur, samen met alle partners. De nadruk wordt
gelegd op people, planet, proﬁt. Ze startte haar professionele
loopbaan in 1980 als juriste bij Groep Arco waar ze zes jaar
later promoveerde tot hoofd van de dienst Rechtshulp voor
verbruikers. Van 1991 tot 1998 vond je haar op het kabinet van
minister Theo Kelchtermans, eerst als adviseur en nadien als
adjunct-kabinetschef. In 1999 gaf ze haar carrière een andere
wending als adjunct-administrateur-generaal bij Waterwegen
en Zeekanaal NV. Ze was de drijvende kracht achter het
stimuleren van het watergebonden transport en zette zo het
Vlaamse waterwegennet mee op de kaart. Naast een
bestuursmandaat bij De Scheepvaart zetelt zij bij de Vlaamse
Milieuholding, Site Kanaal en Sustainable Energy Ventures.
Bij Aquaﬁn zetelt zij in de raad van bestuur sinds april 2014
en is tevens voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité.
Ludo Suy
Ludo Suy is van opleiding Industrieel
Ingenieur Elektriciteit aan de Hogeschool
Gent, en volgde Bedrijfsbeheer aan de KUL.
Hij kwam in 1983 aan het roer van BnS
Engineering. Hij bouwde het bedrijf uit
tot een multidisciplinair ingenieursbureau
dat het op één na grootste industriële
ingenieursbureau werd van de Benelux, met vestigingen in
Zelzate, Antwerpen, Herentals en Louvain La Neuve. Sinds 1992
werd BnS onderdeel van de Nederlandse Grontmij-groep,
dat 10.000 ingenieurs en ontwerpers in dienst heeft en
actief is in 10 Europese landen. Ludo Suy was afgevaardigd
bestuurder tot 2008. Sinds 2008 tot in 2011 legde hij zich,
als Directeur Strategie, toe op de uitbouw van de engineeringactiviteiten voor industrie en energie in Europa. In februari
2012 nam hij ontslag als bestuurder bij Grontmij. Vanaf 2011
is hij actief als onafhankelijk adviseur en coach voor groeibedrijven. Sinds 2006 is hij rechter in handelszaken aan de
Rechtbank van Koophandel te Gent waar hij gespecialiseerd is
in Handelsonderzoek en de herstructurering van bedrijven via
de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen. Gedurende zijn
loopbaan heeft hij als peter verschillende groeibedrijven en
starters begeleid in diverse Plato-projecten van Voka. In 2002
werd hij ridder in de kwaliteitszorg (Vlaamse regering) en in 2004
Beste Werkgever 2004 (Vlerick). Sinds april 2014 maakt hij deel
uit van de raad van bestuur van Aquaﬁn NV en in juni 2014
werd hij eveneens benoemd als bestuurder bij Aquaplus NV.

Frieda Brepoels
Frieda Brepoels werkte als architect van
1978 tot 1993. In 1982 werd zij op 27-jarige
leeftijd schepen in Bilzen. Nadien werd ze
ook verkozen in de provincieraad en het
federale parlement. Voor de provincie
Limburg was ze acht jaar bestendig
afgevaardigde, in de Kamer was ze van 2001
tot 2003 fractievoorzitster. In 2004 werd Frieda Brepoels
Europarlementslid en dat bleef ze tot begin 2013. Van 2007 tot
2012 was ze gemeenteraadslid in Hasselt. Uiteindelijk keerde ze
in 2012 terug naar Bilzen waar ze sinds 2013 burgemeester is.
Daarnaast is zij bestuurder bij Infrax Limburg, VVSG, Bionerga,
Klimaatbedrijf NUHMA en de Lijn. Sinds januari 2015 werd zij
benoemd tot voorzitter van De Scheepvaart. In april 2014 werd
zij benoemd als bestuurder bij Aquaﬁn NV.
Jean Vandecasteele
Jean Vandecasteele is zijn loopbaan
begonnen in de privésector. Na zijn militaire
dienst, in 1978, is hij gestart bij het Bestuur
van het Zeewezen (nu Maritieme Zaken).
Hij werd gedetacheerd naar het kabinet
van toenmalig vice-premier Willy Claes,
waar hij de minister adviseerde inzake
dossiers die betrekking hadden op verkeer en overheidsbedrijven
(Belgacom, NMBS, Regie der Luchtwegen en De Post).
Op 26-jarige leeftijd werd hij in 1982 voor het eerst verkozen
als gemeenteraadslid in Oostende. Op 1 januari 1995 werd hij
eerste schepen van de stad Oostende en werd hij bevoegd
voor openbare werken, parkeren en verkeer, urbanisatie,
stadsrenovatie, bouwvergunningen, werken en leveringen,
aanbestedingen, wijkraden en het Bedrijf voor Grond- en
Bouwbeleid. Op 26 juni 1997 legde hij de eed af als
burgemeester van de stad Oostende nadat hij al enige tijd
waarnemend burgemeester was. In 2000, 2006 en 2012 werd
hij opnieuw verkozen als burgemeester. Hij is lid van de raad
van bestuur van IMEWO, TMVW, WVI, Astrid NV, MuZee
en Power-Link. Daarnaast zetelt hij als bestuurder in
de Belgacom-Adviesraad. Hij werd tot bestuurder benoemd
bij Aquaﬁn NV vanaf april 2014.

De raad van bestuur besliste om de heer Jhony Van
Steen als erebestuurder en de heer Ivo Van Vaerenbergh
als erevoorzitter te benoemen. Deze beslissing werd
door de algemene vergadering bekrachtigd.
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ACTIVITEITENVERSLAG EN AANWEZIGHEDEN
Naast de uitoefening van de bevoegdheden zoals
omschreven in het charter, heeft de raad van bestuur in het
afgelopen boekjaar de diverse aspecten van de relatie met
de toezichthouder besproken. In functie van de gewijzigde
samenstelling werd ook het auditcomité en benoemings- en
remuneratiecomité opnieuw samengesteld.
Tijdens 2014 vergaderde de raad van bestuur zes keer.
Twee bijeenkomsten gingen door in de vorige samenstelling.
Op beide bijeenkomsten waren telkens twee bestuurders
afwezig. Zeven bestuurders waren aanwezig op beide
vergaderingen. Twee bestuurders verontschuldigden zich
voor één vergadering en één bestuurder kon op beide
vergaderingen niet aanwezig zijn.
De overige bijeenkomsten van het afgelopen jaar vonden
plaats in de nieuwe samenstelling. Op één bijeenkomst was
de raad voltallig, op twee vergaderingen was één bestuurder
afwezig. Tijdens de laatste bijeenkomst waren vijf bestuurders
aanwezig. Vijf bestuurders waren aanwezig op alle
vergaderingen. Vier bestuurders waren op één vergadering
verontschuldigd en één bestuurder was op drie bijeenkomsten
verontschuldigd.

↘

BELANGENCONFLICT – TOEPASSING VAN
ARTIKEL 523 W. VENN.

Tijdens haar bijeenkomst van 6 maart 2014 besliste de
raad van bestuur om na besprekingen en met het akkoord van
de heer Luc Bossyns het dienstencontract met Bamboss BVBA
aan te passen. In hoofde van de heer Luc Bossyns bestaat er
een belangenconﬂict. De procedure voorzien in artikel 523 W.
Venn. werd toegepast. Hierna volgt de volledige weergave van
dit gedeelte uit de notulen van de vergadering:
“De heer L. Bossyns liet weten dat hij een strijdig belang
- overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van
vennootschappen - heeft bij dit voorstel, het betreft immers de
aanpassing van de overeenkomst gesloten met de vennootschap
waarvan hij zaakvoerder is.
De heer I. Van Vaerenbergh, in afwezigheid van de voorzitter
van het benoemings- en remuneratiecomité, overloopt de
aanpassingen aan dit dienstencontract en licht het advies van
het benoemings- en remuneratiecomité omtrent deze
overeenkomst toe.
Bedoeling is om deze overeenkomst te aligneren met de
geest van het decreet betreffende het deugdelijk bestuur in
de Vlaamse publieke sector. Dit betekent concreet dat enerzijds
de bonusregeling werd bijgesteld en het voorziene percentage
zakt van 50 % naar 40 % in 2015 en naar 33,33 % vanaf 2016.
Anderzijds werd de ontslagtermijn herleid van twee naar één
jaar (vanaf 2015).
Conclusie: De raad van bestuur keurt de aanpassing van
deze overeenkomst goed.”

↘

AUDITCOMITÉ

SAMENSTELLING SINDS MEI 2014
Voorzitter

VOF Thedes, vertegenwoordigd door
Marc van den Abeelen
Frieda Bepoels
Marijke Mahieu
Francine Swiggers
Jean Vandecasteele

ACTIVITEITENVERSLAG EN AANWEZIGHEDEN
Het auditcomité hield conform de haar toevertrouwde
taken toezicht op de integriteit van de ﬁnanciële informatie.
Binnen het kader van de interne controle en het risicobeheer
besprak het comité de evaluatie van de bestaande beheersmaatregelen van de diverse activiteiten en processen en
de hiermee verbonden maturiteit van de organisatie. Ook het
rentemanagement, met bijzondere aandacht voor de
sensitiviteitsanalyse, werd besproken. Ingevolge de nieuwe
samenstelling van het comité werden de rol en de
verantwoordelijkheden van het comité toegelicht voor de
nieuwe leden. De evaluatie inzake de onafhankelijkheid
van bestuurders overeenkomstig de criteria voorzien in
de Corporate Governance Code werd toegelicht. Op vraag van
een lid werd ook toelichting gegeven over de voorbereiding
en de manier waarop de vennootschap zich zal organiseren
met het oog op mogelijke stroomonderbrekingen. Ook het
(half)jaarverslag en de management letter werden grondig
geanalyseerd en geadviseerd.
In 2014 kwam het auditcomité viermaal samen.
Eenmaal in de vorige samenstelling tijdens deze bijeenkomst
waren alle leden aanwezig. De overige drie bijeenkomsten
vonden plaats in de nieuwe samenstelling. Op twee
bijeenkomsten was telkens één bestuurder afwezig, bij de
andere vergadering waren twee bestuurders verontschuldigd.

↘

BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ

SAMENSTELLING SINDS MEI 2014
Voorzitter

Vlaamse Milieuholding,
vertegenwoordigd door Marleen Evenepoel
Alain Bernard
Ludo Suy

ACTIVITEITENVERSLAG EN AANWEZIGHEDEN
Naast de gebruikelijke domeinen inzake loonpolitiek, extra
legale voordelen, cao-onderhandelingen (paritair comité 218),
de opstelling van de doelstellingen voor het directiecomité
en evaluatie van de realisatie van deze doelstellingen,
gaf het comité advies over een herschikking binnen het
directiecomité naar aanleiding van de opruststelling van
onze directeur Asset management. Een algemene benchmarkoefening, betreffende lonen en extra legale voordelen
uitgevoerd door Hudson, werd besproken alsook een speciﬁeke
benchmarkoefening waarbij de verloning en extra legale
voordelen van onze ICT-proﬁelen aan bod kwam. De resultaten
van de welzijnsenquête op Aquaﬁn-niveau werden eveneens
toegelicht en besproken. Verder werden verschillende
besprekingen gevoerd over de bedrijfs-cao 2015-2016.
Het benoemings- en remuneratiecomité kwam tijdens het
voorbije boekjaar vier keer samen. In de vorige samenstelling
kwam dit comité tweemaal samen. Op één bijeenkomst waren
alle leden aanwezig, de andere bijeenkomst ging door in
afwezigheid van één bestuurder. Tweemaal vergaderde het comité
in haar nieuwe samenstelling, waarvan eenmaal voltallig en
op de andere bijeenkomst was één bestuurder afwezig.

“Vanaf de beginjaren hebben
onderzoek, productontwikkeling en innovatie
een sleutelrol gekregen bij
Aquafin om antwoorden
te vinden voor uitdagingen
op korte en lange termijn.
Ondertussen zijn we
uitgegroeid tot een gegeerde
partner in nationaal en
internationaal onderzoek.”
Greet De Gueldre, manager Strategische Innovatie
en Klimaat
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Van links naar rechts Danny Baeten, Dirk De Waele, Sabine Schellens, Hans Bruynooghe, Johan Maes, Bart Van Eygen en Luc Bossyns

↘

DIRECTIECOMITÉ

SAMENSTELLING

BEDRIJFSPROCESSEN

In 2014 zag de samenstelling van het directiecomité er als
volgt uit:
Gedelegeerd bestuurder
Asset management
Asset management
Infrastructuur
Marketing & ICT
Operaties
Financieren
Organisatie ontwikkeling

Luc Bossyns
Erik Poppe
(tot 30/04/2014)
Bart Van Eygen
(vanaf 06/02/2014)
Dirk De Waele
Danny Baeten
Hans Bruynooghe
Johan Maes
Sabine Schellens

Financiering
Kostenefficiënt financieren
↘ Johan Maes

Infrastructuur
Visie - Versnelde uitvoering
↘ Dirk De Waele

Operaties
Transporteren en zuiveren van afvalwater
↘ Hans Bruynooghe

Asset management
Betrouwbare en performante installaties
↘ Bart Van Eygen

Gedelegeerd bestuurder
↘ Luc Bossyns

Marketing en ICT
Sturende processen
↘ Danny Baeten

Organisatie Ontwikkeling
Sturende processen
↘ Sabine Schellens

↘

VOORNAAMSTE ELEMENTEN VAN
HET EVALUATIEPROCES VAN DE RAAD
VAN BESTUUR, DE COMITÉS EN
DE INDIVIDUELE BESTUURDERS

De leden van de raad van bestuur evalueren op
regelmatige basis de omvang, samenstelling en de werking
van dit orgaan. De actuele samenstelling wordt getoetst aan
de gewenste samenstelling. Ook wordt de relatie en interactie
met het directiecomité bekeken. De bestuurders ontvangen
hierover een analyse van het benoemings- en remuneratiecomité. Om deze interactie te beoordelen, komen de nietuitvoerende bestuurders ten minste één maal per jaar samen,
in afwezigheid van de gedelegeerd bestuurder.
Binnen het evaluatieproces van het auditcomité worden
de volgende elementen behandeld: het interne reglement,
de samenstelling en benoeming, de vergaderingen, de opleiding
van de leden en de middelen hiervoor, de klokkenluidersprocedure en de relatie met de raad van bestuur. Er wordt ook
een evaluatie gemaakt van de verantwoordelijkheden inzake
de ﬁnanciële rapportering van de vennootschap, de interne
controle en risicobeheerssystemen en tenslotte zowel de
interne als externe audit.
Het benoemings- en remuneratiecomité maakt om de
twee jaar een evaluatie van haar eigen effectiviteit en doeltreffendheid. Voor deze zelfevaluatie wordt een individuele
vragenlijst voorgelegd aan de leden van het comité.

De resultaten worden besproken tijdens een vergadering
van dit comité en voorgelegd aan de raad van bestuur.
Verder wordt een analyse gemaakt van de interactie tussen
het directiecomité en de raad van bestuur. Het comité geeft
ten slotte advies over de prestaties van de individuele
bestuurders met het oog op hun eventuele herbenoeming,
met bijzondere aandacht voor de evaluaties van de diverse
voorzitters.

↘

REMUNERATIEVERSLAG

NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS
De algemene vergadering besliste in 2005 om een vaste
vergoeding per jaar uit te betalen, aangevuld met een
vergoeding per bijgewoonde vergadering van de raad van
bestuur of één van haar comités. Deze bedragen worden
verhoogd met 20 % voor de voorzitter van de raad van bestuur
en de voorzitters van de comités. Als de bestuurders een taak
uitoefenen die los staat van hun normale taken als bestuurder,
krijgen ze overeenkomstig de beslissing van 2009 een
onkostenvergoeding. Het gaat hierbij alleen om opdrachten
die door de raad van bestuur of het directiecomité af
en toe aan individuele bestuurders worden toevertrouwd.
Deze vergoedingen worden ten laste genomen van de
algemene kosten.

Naam
↘
VOF Thedes, vertegenwoordigd door Marc van den Abeelen
Alain Bernard
Pol Cools
Marijke Mahieu
VOF Materie, vertegenwoordigd door Erik Matthijs
Francine Swiggers
Jhony Van Steen
Ivo Van Vaerenbergh
VMH NV, vertegenwoordigd door Matrix NV,
vertegenwoordigd door Roland Van Dierdonck
VMH NV, vertegenwoordigd door Marleen Evenepoel
Frieda Brepoels
Ludo Suy
Jean Vandecasteele

Ontvangen bedrag totaal

(V – tot mei 2014)

(V) (tot april 2014)
(tot april 2014)

€ 22.051,59
€ 10.091,50
€ 3.848,16
€ 10.408,51
€ 27.761,30
€ 12.099,24
€ 5.190,16
€ 4.165,17

(tot april 2014)
(vanaf april 2014) (V – vanaf mei 2014)
(vanaf april 2014)
(vanaf april 2014)
(vanaf april 2014)

€ 3.848,16
€ 8.441,28
€ 7.934,07
€ 10.205,98
€ 8.303,92

(tot april 2014)
(V)

((V) = voorzitter)
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UITVOEREND BESTUURDER
De totale vergoeding die over 2014 door de vennootschap
BVBA Bamboss, waarvan de zaakvoerder de uitvoerend
(gedelegeerd) bestuurder is, aan Aquaﬁn werd gefactureerd
is als volgt samengesteld:
basisvergoeding:
variabel deel:
pensioenrechten:
andere vergoedingsbestanddelen:

€ 411.643,45
€ 124.151,66
nvt
€ 2.049,70

Hij ontvangt geen vergoeding als bestuurder (binnen de
raad van bestuur).
DIRECTIECOMITÉ
De totale bruto-verloning die over 2014 aan de leden
van het directiecomité werd toegekend, met uitzondering van
de uitvoerend (gedelegeerd) bestuurder, bedraagt:
basissalaris:
variabel deel2:
pensioenrechten:
andere vergoedingsbestanddelen:

€ 864.370,01
€ 79.334,68
€ 133.403,21
€ 154.373,40

ALGEMEEN
Na advies van het benoemings- en remuneratiecomité
legt de raad van bestuur het loonbeleid vast, zowel voor het
uitvoerend management als voor de gedelegeerd bestuurder.
Doel van dit beleid is het aantrekken, behouden en motiveren
van deskundige personen. De omvang van de vergoeding
houdt rekening met de individuele taken en verantwoordelijkheden van de leden van het directiecomité.
De prestaties van het directiecomité worden eenmaal
per jaar in aanwezigheid van de gedelegeerd bestuurder
beoordeeld. Uiteraard gebeurt de beoordeling van de
gedelegeerd bestuurder in zijn afwezigheid. Het benoemingsen remuneratiecomité volgt de hele procedure nauwgezet,
die ook door de raad van bestuur wordt goedgekeurd. Elk jaar
worden op basis van het reglement bedrijfs-, persoonlijke en
commerciële doelstellingen geformuleerd. Aan elk van deze
doelstellingen wordt vooraf een bepaald gewicht in de
evaluatie toegekend. Voor 2014 hadden de elementen van
evaluatie betrekking op onder meer organisatorische,
budgettaire, economische en ecologische aspecten en/of
resultaten. Ook het totale functioneren van het directielid
wordt beoordeeld, naast de evaluatie op basis van de
geformuleerde doelstellingen. De periode waarbinnen deze
prestaties beoordeeld werden, loopt van 1 januari 2014 tot
en met 31 december 2014.

Er werden geen aandelen(opties) en/of rechten om
aandelen te verwerven toegekend aan de leden van het uitvoerend management (inclusief de gedelegeerd bestuurder).
Er werden ook geen arbeidsovereenkomsten gesloten
met de gedelegeerd bestuurder of een ander lid van het
directiecomité op of na 1 juli 2009.

↘

VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN
DE INTERNE CONTROLE- EN RISICOBEHEERSSYSTEMEN VAN DE
VENNOOTSCHAP

De raad van bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheden en houdt rekening met de risico’s bij het bepalen
van de strategische richting die het bedrijf uitgaat. Op haar
vergaderingen komen de risicogerelateerde onderwerpen
aan bod. Ook het directiecomité is zich bewust van het belang
van een goede interne controle en een goed risicobeheer.
Risicogerelateerde onderwerpen worden besproken op de
wekelijkse vergaderingen als vast agendapunt en ter informatie
voorgelegd aan de interne auditor.
Binnen alle afdelingen wordt een risicobeheerbeleid
gevoerd, waarbij de beleidslijnen zijn bepaald, procedures
werden uitgeschreven, handtekeningbevoegdheden bepaald
werden, knipperlichten werden ingebouwd en gebruikgemaakt
wordt van checklists. Tevens worden de wijzigingen in de
wetgeving opgevolgd. Er werden ook de nodige maatregelen
getroffen voor de beveiliging van informatie. Een aantal
speciﬁeke afdelingen en functies focussen sterk op risico’s:
Preventie en Bescherming, Milieu en kwaliteit, Compliance
Management, de verantwoordelijke Minder Hinder, de ombudsman en de interne auditor. Daarnaast maakt de vennootschap
ook werk van de opvolging en rapportering van risico’s.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een betrouwbaar
informatiesysteem en de geactualiseerde Balanced Scorecard,
zowel als meetinstrument als rapporteringsysteem. Op de
geïnstalleerde procedures worden intern kwaliteitsaudits
uitgevoerd. Zowel de interne auditor, externe auditor als de
economisch toezichthouder van het Vlaamse Gewest houden
toezicht op de vennootschap.

↘

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van 15 april 2014 besliste om
opnieuw Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als commissaris te
benoemen. Ernst & Young wordt vertegenwoordigd door
de heer Patrick Rottiers. Deze benoeming loopt tot het sluiten
van de algemene vergadering die zich dient uit te spreken over
de jaarrekening over het boekjaar 2016.

2 Het totale bedrag van dit inkomstenbestanddeel wordt verdeeld in een bedrag dat als brutopremie wordt uitgekeerd en ook onder deze rubriek
is opgenomen en een bedrag dat deel uitmaakt van de pensioenrechten en opgenomen werd in de rubriek met die naam.

De vergoeding van de commissaris voor de statutaire
controle over de jaarrekening van de vennootschap betaald
tijdens het boekjaar bedraagt 47.710 euro (exclusief BTW).
Tijdens het afgelopen boekjaar werden er geen bijzondere
opdrachten aan de commissaris of personen met wie hij
beroepshalve in samenwerkingsverband staat, uitgevoerd.

↘

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
EN KRUISPARTICIPATIES

De Vlaamse Milieuholding bezit alle aandelen van
Aquaﬁn NV. Er bestaan geen kruisparticipaties.

↘

BIJKANTOREN
Er zijn geen bijkantoren.

↘

TOELICHTING BIJ DE AFWIJKING
TEN OPZICHTE VAN DE CODE

Aquaﬁn past de bepalingen zoals vastgesteld in de
“Belgische Corporate Governance Code” voor genoteerde
bedrijven toe. In bepaalde gevallen wordt afgeweken van de
code wegens het eigen karakter van het aandeelhouderschap
van de onderneming. De bepalingen van deze code die niet
nageleefd worden, worden hierna verder toegelicht.
•

Bepaling 5.2/4: meerderheid van onafhankelijke bestuurders
in het auditcomité.

Het auditcomité telt vijf leden die allen niet-uitvoerend
bestuurders zijn. Twee leden zijn volgens de Belgische
Corporate Governance Code onafhankelijk. Het auditcomité is
daardoor niet in meerderheid samengesteld uit onafhankelijke
bestuurders. De raad van bestuur is van oordeel dat met het
huidige aantal onafhankelijke bestuurders het auditcomité
evenwichtig is samengesteld uit betrokkenen die belang
hebben bij een goede en onafhankelijke werking van het
auditcomité en dat dit voldoende garantie biedt voor een
deugdelijk en efficiënt functioneren van het comité.
•

Bepaling 5.4/1: meerderheid van onafhankelijke bestuurders
in het benoemings- en remuneratiecomité.

Het benoemings- en remuneratiecomité is samengesteld
uit drie niet-uitvoerend bestuurders waarvan één bestuurder
als onafhankelijk kan worden beschouwd volgens de criteria
van de Belgische Corporate Governance Code. De reden
hiervoor is dat een zinvolle bijdrage aan het benoemingsen remuneratiecomité slechts mogelijk is wanneer de leden
het bedrijf en de speciﬁeke context waarbinnen het moet
werken door en door kennen.

•

Bepaling 8.8: samenroepen van/voorstellen indienen voor
algemene vergaderingen

In de statuten van de vennootschap is de wettelijke
drempel van 20 % voor de bijeenroeping van een algemene
vergadering opgenomen. Gelet op de eigenheid van het
aandeelhouderschap van de vennootschap heeft een verlaging
van de drempel voor de indiening van voorstellen voor de
algemene vergadering tot op vandaag geen nut.

↘

TRANSACTIES MET VOORWETENSCHAP
EN MARKTMISBRUIK

Vermits de Richtlijn 2003/6/EC betreffende de handel
met voorwetenschap en marktmanipulatie sinds de uitgifte
van de obligatielening van toepassing is op de vennootschap,
werden in het charter maatregelen opgenomen om te voldoen
aan de bepalingen van deze richtlijn. De rol van de compliance
officer inzake de naleving van de toepasselijke bepalingen en de
nodige informatieverstrekking is omschreven. Een verhandelingsregelement zal indien nodig worden opgesteld door de raad
van bestuur.
De heer A. Vanden Bon, secretaris van de raad van bestuur,
is aangesteld als compliance officer.
In 2014 werden er geen meldingen gedaan waarop deze
bepalingen van toepassing zijn.
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Verslag van de raad
van bestuur over het
boekjaar 2014
Meewerken aan de realisatie van de Kaderrichtlijn
Water in Vlaanderen, was ook in 2014 een van de
belangrijkste opdrachten van Aquaﬁn. In september
vierden we samen met al onze partners dat enkele
waterlichamen in de Kempen heel dicht bij de “goede
toestand” zitten die de Kaderrichtlijn Water vooropstelt.
Toch is er nog veel werk aan de winkel en blijft het onder
de huidige economische omstandigheden een uitdaging
om alle projecten die nog nodig zijn te realiseren.
Tegelijk willen we als bedrijf onze meerwaarde voor
de samenleving vergroten door onze klanten oplossingen
aan te reiken voor datgene waarvan hun burgers wakker
liggen. Daarom hebben we vorig jaar het hemelwaterplan
op de markt gebracht, waarmee we meer ruimte willen
geven aan water in de openbare ruimte en de belevingswaarde voor burgers willen vergroten.

Daarnaast vraagt het in stand houden en vervangen
van de bestaande bovengemeentelijke infrastructuur meer
en meer aandacht en budget. Met deze infrastructuur
moeten we immers duurzame en kwaliteitsvolle prestaties
leveren. Dat is in 2014 zeker gelukt, want onze zuiveringsresultaten waren nooit eerder zo goed. Slechts één installatie
voldeed niet aan de opgelegde normen. We verliezen ook
steeds minder vuilvracht door incidenten met interne of
externe oorzaak grondig te analyseren, zodat we weten
welke acties we prioritair moeten ondernemen om
herhaling te vermijden.
Het continu verbeteren zit steeds meer verweven
in onze activiteiten. De interne voorbereiding op een
certiﬁcering in het kader van ISO 55001, heeft hier nog
een extra stimulans aan gegeven. We willen er zorg voor
dragen dat elke euro van onze klant, gemeentelijk of
bovengemeentelijk, goed besteed is.

Belangrijkste evoluties
tijdens het boekjaar
↘

VLAAMS REGEERAKKOORD LEGT
BELANGRIJKE ROL WEG VOOR AQUAFIN

Na de verkiezingen in mei, maakte de nieuwe Vlaamse
Regering op 23 juli 2014 haar regeerakkoord bekend.
Daarin staat letterlijk dat “Aquaﬁn in het Vlaamse waterzuiveringslandschap een belangrijke rol speelt”, wat bevestigt
dat Aquaﬁn zijn plaats in de watersector echt heeft weten
te verankeren. In het regeerakkoord zijn enkele punten
opgenomen die Aquaﬁn al eerder aanbracht, zoals het belang
van pragmatisch afkoppelen, de bestemming van de saneringsbijdrage, investeringen in onderhoud en vervangingen en een
prestatiebudget voor Aquaﬁn. Verder benadrukt de Vlaamse
Regering dat ze met de beschikbare middelen de nodige
inspanningen zal blijven leveren om een zo hoog mogelijk
aantal grond- en oppervlaktewaterlichamen in regel te brengen
met de Kaderrichtlijn Water. In Vlaanderen moeten hiervoor
de komende jaren in hoog tempo nog bijkomende projecten
worden uitgevoerd.

↘

Het werken volgens ISO 555001 zal ons helpen om de
juiste prioriteiten te stellen bij het nemen van onder andere
investeringsbeslissingen voor vervanging of renovatie.
Bovendien verbetert op deze manier de feedback tussen
ontwerp, bouw en exploitatie.
Begin 2015 vond een eerste interne proefaudit plaats.
Het is de bedoeling om in de eerste jaarhelft ons door een
onafhankelijke partij te laten certiﬁceren.

↘

EERSTE JAAR WERKEN MET
EEN PRESTATIEBUDGET

Op 7 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering een nieuw
budgetmodel van Aquaﬁn goed en werd beslist om het als
proefmodel te implementeren bij de begrotingsopmaak 2014.
Het nieuwe budgetmodel koppelt het budget voor de werkingskosten binnen de beheersovereenkomst aan de kostprijs van
de eindproducten. Met deze werkwijze zetten we een stap
dichter in de richting van een volledige resultaatsverbintenis.

IMPLEMENTATIE VAN ISO55001

Aquaﬁn heeft zich in 2014 voorbereid op het behalen van
de ISO 55001-norm. Omdat de garantie voor kwaliteitsvolle
installaties begint vanaf het ontwerp en over de hele levenscyclus loopt, wil Aquaﬁn de ISO55000-standaard invoeren
als kwaliteitslabel voor het hele bedrijf. De nieuwe norm voor
asset management geeft eigenaars van kapitaalgoederen
een instrument in handen om hun “assets” gedurende
de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en
kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften
van de stakeholders. Deze internationale norm voor asset
management houdt in dat binnen de organisatie de
samenhang van het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en
de exploitatie van de infrastructuur op elkaar is afgestemd om
de kosten te beheersen en de risico’s onder controle te houden.
Aquaﬁn wil een lerende organisatie zijn en hecht daarom
veel belang aan continue verbetering. Het is de kern van het
procesgericht werken dat de organisatie enkele jaren geleden
invoerde: geen interne muurtjes meer en samen voor
kwaliteitsvol werk gaan. Binnen de organisatie bestonden al
heel wat managementsystemen en lange termijnplannen
los van elkaar, zoals de balanced scorecard, de risicomatrix,
het communicatieplan, de ICT-roadmap enz. Deze worden nu
onderling logisch met elkaar verbonden en met input vanuit
het beleid, de globale risico-analyse en de wetgeving vormen
ze voortaan één globaal Strategisch Aquaﬁn Management
Plan (SAMP). Vanuit dit SAMP vloeien jaarlijks de strategische
doelstellingen van het bedrijf.

Verslag van de raad van bestuur

23

24

Jaarverslag 2014

Dit prestatiebudget laat nu toe om een budget te bepalen
op basis van de reële behoefte aan werkingsmiddelen in
verhouding tot de kwaliteit en de hoeveelheid geleverde
diensten of producten. Ook voor de budgetopmaak van 2015
wordt dit model verder gebruikt. Het model wordt verder
gekalibreerd en zo nodig aangepast in de loop van 2015.
Ten gevolge van de goedkeuring door de Vlaamse Regering
wordt het budget voor werkingskosten voortaan berekend
op basis van één formule, waarbij de parameters in de formule
eenduidig gedeﬁnieerd zijn. Deze bestaan uit diverse indexen,
efficiëntiewinsten, de groei van het patrimonium en de
gezuiverde hoeveelheid afvalwater. Voor de berekening werd
het boekjaar 2011 als referentie genomen. Naast deze
parameters werden ook een aantal exogene elementen
geïdentiﬁceerd, die buiten de formule vallen en jaarlijks moeten
voorgelegd worden aan het budgetoverleg. Het budget wordt
opgesteld op basis van geraamde output en indices,
de eindafrekening gebeurt op basis van de werkelijke output
en indices.

Zo haalde Aquaﬁn in 2014 opnieuw 55 miljoen euro op
bij ﬁnanciële instellingen, 50 miljoen euro bij verzekeringsmaatschappijen, 75 miljoen euro bij de Europese Investeringsbank
en plaatsten we 60 miljoen euro bij diverse investeerders via
de tranche B van het “commercial paper”-programma. Op die
manier haalde Aquaﬁn in 2014 240 miljoen euro lange termijn
ﬁnanciering uit de markt.
VERVROEGDE HERFINANCIERING “RETAIL BOND”
Om optimaal gebruik te maken van de lage rentestanden
en het ﬁnancieringsrisico voor 2015 te beperken, werd de
“retail bond” met vervaldag in 2015 reeds voor de helft succesvol
geherﬁnancierd. Om het cash-surplus van deze bijkomende
lange termijnﬁnanciering te compenseren, werden de opnames
onder het “commercial paper”-programma tijdelijk afgebouwd.

Dit model biedt Aquaﬁn een grotere verantwoordelijkheid om de beschikbare middelen in te zetten waar ze het
meest nodig zijn. Intern werd het werkingsbudget in 2014 voor
het eerst verdeeld op basis van budgetmodellen die verwijzen
naar de procesmap en rekening houden met de output van
de bedrijfsprocessen. Verdere uitwerking hiervan is voorzien
in 2015.

↘

VLOTTE FINANCIERING DOOR
LAGE RENTESTANDEN

Hoewel de gevolgen van het Basel III-akkoord van begin
2013 nog niet door alle ﬁnanciële instellingen volledig
verwerkt zijn, zorgt de negatieve depositorente bij de Europese
Centrale Bank voor een toenemend aanbod aan ﬁnanciering
op de markt. Het aanbod van de ﬁnanciële instellingen komt
voornamelijk tot stand voor ﬁnanciering over kortere looptijden
dan 30 jaar. Dit wordt verder aangevuld door het aanbod van
institutionele investeerders die nog steeds op zoek zijn naar
alternatieve beleggingsmogelijkheden op langere termijn.

Ondertekening van een eerste schijf van een nieuwe financieringsovereenkomst met de EIB.

EUROPESE INVESTERINGSBANK ALS BELANGRIJKE
FINANCIËLE PARTNER
In 2014 werd de samenwerking tussen de Europese
Investeringsbank en Aquaﬁn verder verstevigd. Na een
uitgebreide onderhandelingsronde (“due diligence”) werd een
akkoord bereikt voor een negende ﬁnancieringsovereenkomst
van 200 miljoen euro. De eerste schijf werd al ondertekend en
zal in 2015 en 2016 voor een totaal van 100 miljoen euro lange
termijnﬁnanciering zorgen. De Europese Investeringsbank blijft
hiermee één van de voornaamste ﬁnanciële partners van
Aquaﬁn.
ACTIEF RENTEMANAGEMENT OPTIMALISEERT
DE FINANCIERINGSKOST
Door het actief rentemanagement kan Aquaﬁn de
ﬁnancieringslasten verbonden aan lange termijn leningen
optimaliseren. Het rentebeleid bepaalt namelijk dat maximaal
10 % van de uitstaande schuld volledig variabel mag opgenomen
worden en 25 % binnen bepaalde grenzen variabel mag
opgenomen worden. Dit heeft er voor gezorgd dat Aquaﬁn ook
voor een deel van de bestaande leningen kon proﬁteren van
de huidige gedaalde lange termijnrente.

De banksector op bezoek in het labo van Aquafin.

Daarnaast heeft Aquaﬁn in 2014 rentevoeten vastgelegd
voor toekomstige leningen, op te nemen over de periode 20142019, en heeft het bij huidige lage markrentes rentevoeten
vastgelegd voor rentelasten tot 2044.
Anderzijds ondervindt Aquaﬁn ook hier de impact van
het Basel III-akkoord. Zo moet Aquaﬁn zijn portefeuille
aan ﬁnanciële tegenpartijen in het kader van het rentemanagement verder uitbreiden om het risico op de balans
van de tegenpartijen te beperken.
KREDIETWAARDIGHEID GESTEGEN
Kredietbeoordelaar Moody’s licht jaarlijks de
kredietwaardigheid door van Aquaﬁn. In maart
2014 verscheen een nieuwe beoordeling, waarin
Aquaﬁn stijgt van een Aa2-rating met “negative
outlook” naar een Aa2-rating met “stable outlook”.

“Nog elk jaar breiden we
onze infrastructuur uit.
Het is de trots van
onze vele technische
medewerkers om
ze met zorg
nauwgezet te
exploiteren.”
Inge De Craen,
bekkenverantwoordelijke Operaties
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Onderzoek en productontwikkeling
Innovatie en optimalisatie hebben bij Aquaﬁn
altijd een prominente rol gespeeld. Het bedrijf blijft
inzetten op onderzoek dat gericht is op een optimale
zuiveringsinfrastructuur met zo weinig mogelijk
impact op het milieu. Tegelijk bereiden we ons voor
op toekomstige uitdagingen.
Zowel interne als externe drijfveren liggen aan
de basis van ons onderzoek. Intern zijn vooral
kostenbeheersing en de goede toestand van onze
infrastructuur de uitgangspunten. Door het gebruik
van de best beschikbare technologie willen we de
kwaliteit van het gezuiverde afvalwater garanderen
aan de laagst mogelijke kost.
Wijzigende wetgeving, de klimaatverandering en de
bevolkingsaangroei zijn dan weer externe factoren die onze
onderzoeksstrategie bepalen. Dat strategische lange termijn
onderzoek is gegroepeerd rond drie pijlers: integraal waterbeheer, duurzaamheid van de (afval)waterketen en asset
management van de (riool)infrastructuur. Aquaﬁn speelt
uiteraard in op de thema’s die nationaal en internationaal
hoog op de agenda staan. Vandaag zijn dat energiebesparing
en recuperatie van grondstoffen, micropolluenten en
maatregelen in het kader van de klimaatverandering.

↘

MEEWERKEN AAN EEN INTEGRAAL
WATERBEHEER

Aan de Kaderrichtlijn Water werd een dochterrichtlijn
toegevoegd met kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater
voor wat betreft een aantal gevaarlijke stoffen (richtlijn
prioritaire stoffen 2013/39/EU). Met het oog op de selectie van
toekomstig op te nemen stoffen werd ook een monitoringsverplichting voor een beperkt aantal stoffen ingevoerd.
Het gaat om stoffen die een mogelijk risico kunnen betekenen
en waarover nog weinig bekend is, de zogenaamde
waarnemingslijst. Aquaﬁn onderzoekt het voorkomen in
inﬂuent en effluent van een aantal farmaceutische stoffen uit
deze lijst en test technologieën uit om ze te verwijderen
tijdens het zuiveringsproces. De testen met toevoeging van
gespecialiseerde micro-organismen aan een membraanbioreactor op onze RWZI Schilde in het kader van het EU-project
Minotaurus, zijn ondertussen afgerond en leverden hoopgevende
resultaten op. Daarnaast testen we de afbraak van micropolluenten door toevoeging van ozon aan het inﬂuent.
Het onderzoek wil vooral nagaan hoe de dosering van ozon
beter kan afgestemd worden op de samenstelling van het
binnenkomend afvalwater met het oog op kostenreductie.
Deze testen lopen in samenwerking met de Universiteit Gent,
die het controlealgoritme op basis van een aantal parameters
heeft ontwikkeld.

In januari 2015 startte het nieuwe Europese project
TreatREC, dat zich onder meer richt op het verwijderen van
micropolluenten. In het kader van dit project voert Aquaﬁn
verder onderzoek uit, enerzijds met een eigen ontwikkeld
systeem (Biomac©) dat actief kool en membraanﬁltratie
combineert en anderzijds door de toevoeging van speciﬁek
opgekweekte bacteriën die medicijnresten kunnen afbreken.
Vervuilende stoffen kunnen ook rechtstreeks via nooduitlaten op het gemengde rioleringsstelsel, ofwel overstortconstructies, in het oppervlaktewater terecht komen als het
veel regent. Toch is er vaak nog genoeg bergingscapaciteit in
het stelsel zelf aanwezig die niet benut wordt. Met real time
control (RTC) kan de vullingsgraad van het stelsel gestuurd
worden door middel van regelstructuren zodat overstortwerking, maar ook riooloverstromingen vermeden worden.
Na een eerste succesvolle implementatie rolt Aquaﬁn deze
technologie nu verder uit.

↘ Effecten van overstorten voorspellen
Via nooduitlaten op het gemengde rioleringsstelsel
kan bij veel regen een aanzienlijke hoeveelheid
ongezuiverd afvalwater, weliswaar verdund met regenwater, in de waterloop terecht komen. Op korte tijd wordt
het oppervlaktewater dan belast met een groot debiet
aan zuurstofvragende stoffen. De samenstelling van het
afvalwater verschilt echter van stelsel tot stelsel en de
vervuiling is dan ook niet overal even groot. Om te bepalen
welke overstorten de meest kritische zijn en waar dus
eerst moet ingegrepen worden, ontwikkelt Aquafin een
tool die de vuiluitstoot voorspelt. In 2014 zijn belangrijke
stappen gezet in dit onderzoek en ook in 2015 zal verder
gewerkt worden aan de ontwikkeling van de tool.

↘

DUURZAME WATERZUIVERING

De belangrijkste uitstoot van broeikasgassen op een
rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt veroorzaakt door het
gebruik van elektriciteit. Een reductie van het elektriciteitsverbruik op onze installaties heeft niet alleen een positieve
impact op de ecologische voetafdruk van Aquaﬁn, maar is ook
signiﬁcant kostenbesparend. Logisch dus dat het bedrijf veel
aandacht besteedt aan onderzoek rond het beperken en
terugwinnen van energie. Binnen het nieuwe Europese project
R3Water (Resource, Recovery & Recycling) testen we bijvoorbeeld
een prototype van een toestel om een kleinere bellenstructuur
te bekomen in de beluchting. Hierdoor verbetert de zuurstofoverdracht in het bekken en is er minder energie nodig.
Een rioolwaterzuiveringsinstallatie biedt ook potentieel
naar de recuperatie van grondstoffen waarvan de natuurlijke
voorraden onder druk staan en die voorkomen in huishoudelijk afvalwater. Dat is bijvoorbeeld het geval met fosfor,
een essentiële bouwsteen van het menselijke lichaam en een
belangrijke voedingsstof voor planten en dieren. Tot begin
2014 liep op de RWZI Leuven een proefproject om struviet
terug te winnen uit het zuiveringsslib. Struviet is een mineraal
dat ontstaat uit het neerslaan van fosfor, een nutriënt dat in
het waterzuiveringsproces wordt verwijderd. Er moesten heel
wat hindernissen overwonnen worden, maar in augustus was
de eerste struvietoogst een feit. Aquaﬁn kocht de installatie
aan om ze te optimaliseren en er de verdere mogelijkheden
van te onderzoeken.
Toiletpapier breekt af in contact met water, maar de
achtergebleven vezels reizen wel mee naar de zuiveringsinstallatie. Aangezien gerecupereerde cellulose kan gebruikt
worden voor de vervaardiging van bioplastic en isolatiemateriaal,
bieden zuiveringsinstallaties ook hier een opportuniteit naar
hergebruik. Aquaﬁn plaatste daarom in december 2014 een
ﬁjnzeef met een maaswijdte van 350 micron als testopstelling
op de RWZI Aartselaar.

Het is een eerste prille stap om te onderzoeken welk
effect de zeef heeft op het zuiveringsproces. In een later
stadium en wanneer alle omstandigheden gunstig zijn,
zullen we verder onderzoeken of en onder welke voorwaarden
de cellulose kan gebruikt worden als grondstof.

↘

INFRASTRUCTUUR IN GOEDE STAAT
(ASSET MANAGEMENT)

Door het vlakke landschap zijn er in het Vlaamse
rioleringsnetwerk veel pompstations nodig om het afvalwater
tot aan de zuiveringsinstallatie te leiden. Na elk pompstation
volgt een persleiding waarin het afvalwater onder druk
de volledige buisinhoud inneemt. Doordat er geen lucht
aanwezig is in een persleiding, daalt het zuurstofgehalte
in het afvalwater zeer snel. De aanwezige bacteriën gaan
noodgedwongen op zoek naar andere voedingsstoffen zoals
sulfaten. Op deze manier ontstaan er sulﬁdes die bij turbulentie
worden vrijgesteld als het sterk ruikende H2S-gas. In betonnen
rioolbuizen veroorzaakt dit gas corrosie aan de binnenwanden.
Aquaﬁn ontwikkelde een model dat de sulﬁdeconcentraties
voorspelt op het einde van een persleiding. Op basis van die
gegevens kan beslist worden om bij de aanleg van nieuwe
riolering te werken met corrosiebestendig materiaal of om
operationele voorzorgsmaatregelen te nemen bij bestaande
leidingen. Het model werd ook ter beschikking gesteld van
de Vlaamse Milieumaatschappij en andere rioolbeheerders.

↘ IWA congres Lissabon
Aquafin gooide hoge ogen op het Wereld Water
Congres van de International Water Association in
september 2014 in Lissabon. Aan de beurs namen we
deel onder de vlag van VLAKWA. Op het congres maakten
we indruk met presentaties over onze optimalisatie
van bergbezinkbekkens, een concept om membraanleeftijd te evalueren en de financiële aspecten van
fosforrecuperatie. Daarnaast gaven we nog posterpresentaties over Computational Fluid Dynamics (CFD)3
en onze hemelwaterplanmethodiek.

In 2014 gaf Aquafin acht plenaire presentaties en
twee posterpresentaties op internationale congressen
rond onderzoek. De onderzoeksafdeling wist acht
artikels te publiceren in internationale wetenschappelijke
magazines en naslagwerken. Het team neemt ook tweemaal per jaar deel aan internationaal technologenoverleg
met de waterschappen van de zuidelijke Nederlanden.

3 Computational Fluid Dynamics bestudeert de stroming van vloeistoffen en gassen en daaraan gerelateerde verschijnselen zoals warmteoverdracht
en chemische reacties.
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Belangrijkste risicofactoren
↘

OPLEVERINGEN VOOR HET VLAAMSE
GEWEST – AFREKENING FINANCIEEL
VERSLAG 2013

Door de economisch toezichthouder van Aquaﬁn (AENT
VMM) wordt in 2014, zoals in 2013, bij oplevering van nieuwe
installaties een deel van de kosten betwist. De totale waarde
van de betwiste projecten bedraagt 30,6 miljoen euro. In 2014
werden daarnaast om diverse redenen nagekomen projectkosten door AENT VMM betwist. Dezelfde problematiek had
zich ook al voorgedaan in 2013.
De standpunten van AENT VMM zijn bevestigd in haar
ﬁnancieel verslag over 2013.
Om dergelijke situatie te vermijden werden dan ook zowel
op managementniveau als in samenwerking met het kabinet
van de Vlaamse minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw
gesprekken opgestart met AENT VMM met als doel een
werkbaar systeem dat redelijke principes hanteert, op te zetten
en te implementeren.
Voor elk project werd een traject uitgestippeld om tot een
oplevering te komen. Waar nodig werd in analogie met 2013
een provisie aangelegd voor niet door te rekenen kosten voor
een totaal bedrag van 1,01 miljoen euro. Aquaﬁn vertrouwt er
op dat een oplossing zal gevonden worden waarin alle partijen
zich kunnen terugvinden.
Voor 2014 is het niet uit te sluiten dat zich ad hoc
maatregelen opdringen zoals bijvoorbeeld het indienen van
regularisatiedossiers en een rechtzetting via het ﬁnancieel
verslag van het betreffende jaar.

↘

AFSCHAKELPLAN ELEKTRICITEIT

Door het onverwacht stilvallen van drie kerncentrales in
combinatie met de sluiting van een aantal gascentrales,
zag het er in augustus naar uit dat België in de winter
2014-2015 wel eens zou kunnen geconfronteerd worden met
elektriciteitsschaarste. De federale regering zette een plan
op om een totale black out te voorkomen. Het Afschakelplan
zou gecontroleerd hele gemeenten volgens afgebakende zones
tijdelijk afschakelen van het elektriciteitsnet wanneer een
concreet risico zich voordeed. Aangezien Aquaﬁn zuiveringsinfrastructuur beheert over heel Vlaanderen, zou een
afschakeling in elke zone zeker een impact hebben op onze
bedrijfsvoering. Het bedrijf heeft zich dan ook zeer nauwgezet
voorbereid op een mogelijke afschakeling. In de eerste plaats
zou Aquaﬁn mee de activering van het Afschakelplan helpen
voorkomen door het energieverbruik op piekmomenten
gecontroleerd te beperken. Daarnaast analyseerde Aquaﬁn
waar precies er bij droog weer en bij regenweer problemen
zouden kunnen ontstaan als onze infrastructuur drie uren zou
stilliggen. De risico’s waren zowel van maatschappelijke aard,
met kans op wateroverlast, als van ecologische aard door het
overstorten van ongezuiverd afvalwater naar de waterloop.
Aquaﬁn reserveerde 67 noodgroepen die snel kunnen
geplaatst en verplaatst worden in geval het Afschakelplan
in werking treedt.

↘

JURIDISCHE GESCHILLEN

WATEROVERLAST IN EEN WOONWIJK
Dit dossier behandelt schade als gevolg van wateroverlast
bij ongeveer vierhonderd bewoners van een woonwijk in 1998.
Eind 2010 deed de rechter in eerste aanleg een voor Aquaﬁn
gunstige uitspraak, waarbij het overgrote deel van de eisen als
verjaard, niet toelaatbaar of ongegrond werden beoordeeld.
Tegen deze uitspraak is door de tegenpartijen in april 2011
beroep ingesteld.
Op 11 juni 2014 deed het hof van beroep uitspraak. In haar
arrest weerhoudt het hof van beroep als schadeoorzaak het
niet kunnen functioneren van de (Aquaﬁn-)overstorten van
de Ringcollector naar het ingebuisde Schijn omdat het Schijn
gevuld was met slib. Hoewel Aquaﬁn sinds 1 januari 1994
het gebruik en genot van de Ringcollector bezit, is het
bedrijf evenwel niet bij machte om “op eigen beslissing
veranderingen of verbeteringen aan deze collector aan te
brengen”. Daartoe moest Aquaﬁn opdracht krijgen van
de Vlaamse overheid. Aquaﬁn is dus geen bewaarder van de
zaak conform artikel 1384 BW en kan dus niet aansprakelijk
zijn op basis hiervan.

Tussen het moment van de overname door Aquaﬁn en
het zich voordoen van de schade, was er hoe dan ook
onvoldoende tijd voor Aquaﬁn om de nodige verbeteringswerken te realiseren. Dus ook op basis van artikel 1382 BW
– gebrek aan oorzakelijk verband – kan Aquaﬁn niet
aansprakelijk gesteld worden.
Ten slotte was de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd
door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), sinds oktober
1994 op de hoogte van de problematiek. Om bovenstaande
redenen wordt VMM aansprakelijk geacht voor alle (niet
verjaarde) schade-eisen. Hierop heeft VMM cassatieberoep
ingesteld tegen de schadelijders. Aquaﬁn is niet betrokken bij
dit cassatieberoep.
Bovenstaande ontwikkelingen laten toe dit dossier in de
toekomst niet langer als belangrijke risicofactor te vermelden.
RWZI DEURNE - INSTORTING TUSSENMUUR
Op RWZI Deurne stortte in september 2012 de muur
tussen het anaerobe bekken en een beluchtingsbekken in.
De instorting bracht een aanzienlijke materiële schade met
zich mee. Aquaﬁn heeft na verder onderzoek uit veiligheidsoverwegingen bijkomende maatregelen genomen, zoals het
leegpompen van een extra bekken. Deze maatregelen hadden
dan weer impact op de waterzuivering en de slibverwerking in
de slibdroger. Naast de materiële schade, lijdt Aquaﬁn dus ook
aanzienlijke operationele schade.
Om deze gevolgschade te beperken zonder onze kansen
om de schade bij eventuele derde aansprakelijke partijen te
recupereren in het gedrang te brengen, nam Aquaﬁn het
initiatief om een gerechtsdeskundige te laten aanstellen.
Zijn opdracht bestaat erin om het zo snel mogelijk opnieuw in
gebruik nemen en herstellen van de installatie te combineren
met het onderzoek naar mogelijke oorzaken.

In januari 2013 en oktober 2013 gaf de gerechtsdeskundige
de toestemming om één bekken weer in gebruik te nemen en
kon de slibdroger opnieuw opstarten en werd respectievelijk
de installatie vrijgegeven. In de loop van 2014 werd verder
onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken, een akkoord
bereikt omtrent de hoogte van de gemaakte kosten en werd
de schade hersteld zodat de installatie weer naar behoren
kan functioneren zonder extra kosten. Het is nu wachten op
een verslag van de gerechtsdeskundige.
Aangezien de in eerdere jaarverslagen vermelde indicaties
dat derde partijen technische aansprakelijkheid dragen
overeind bleven, is er op dit ogenblik nog geen reden om een
provisie aan te leggen.

↘

VERZEKERINGSDOSSIERS

ONVOLDOENDE BETONWAPENING RWZI DEURNE
In 2007 werd ontdekt dat de wanden van bepaalde
beluchtingsbekkens van de zuiveringsinstallatie van Deurne
onvoldoende gewapend waren, als gevolg van een ontwerpfout. Volgens Aquaﬁn is dit schadegeval deels gedekt door
onze Alle Bouwplaatsrisico-verzekering (ABR) en deels door
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het betrokken
studiebureau. Beide verzekeraars kwamen effectief tussen.
Het niet door de ABR-verzekeraar betaalde bedrag werd
in 2011 deels teruggevorderd van het studiebureau dat de
ontwerpfout maakte en deels van het op de werf actieve
controleorganisme. In 2013 kon een aanzienlijk deel van het
resterend bedrag bij het studiebureau en haar verzekeraar
gerecupereerd worden. Vandaag loopt nog steeds de terugvordering ten aanzien van het controle-organisme. Dit laatste
deel van de kosten werd geprovisioneerd.
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Belangrijkste evoluties
na het boekjaar
↘

MISSIE EN VISIE GEACTUALISEERD

Sinds zijn oprichting in 1990 heeft Aquaﬁn voor
Vlaanderen de infrastructuur uitgebouwd en geëxploiteerd
die nodig is voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater.
Die versnelde inhaaloperatie heeft zijn nut bewezen want
anno 2015 is het opnieuw aangenaam vertoeven langs beken
en rivieren en ook de biodiversiteit is er ﬂink op vooruit
gegaan. Uiteraard wil Aquaﬁn daar ook in de toekomst
onverminderd op blijven inzetten. Maar tegelijk wil het bedrijf
zijn meerwaarde voor de samenleving nog vergroten door zijn
focus te verbreden. Het is de ambitie, de visie van Aquaﬁn dat
volgende generaties kunnen genieten van propere waterlopen
en dat onze leefomgeving in harmonie is met water. In januari
2015 gaf de raad van bestuur daarom goedkeuring voor een
geactualiseerde missie.

↘ Missie
"Op maat van onze klanten
een betrouwbaar afvalwater- en
hemelwaterbeheer uitbouwen,
met respect voor onze omgeving
en het milieu."

↘

OPTIMALISATIEPROGRAMMA 2016
GOEDGEKEURD

Op 9 januari 2015 heeft de Vlaamse Regering het OP2016
goedgekeurd. Het investeringsbudget voor de uitbouw van
de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur werd voor
het programmajaar 2016 vastgesteld op 200 miljoen euro,
waarvan de helft in het kader van het Lokaal Pact met
de gemeenten.
Bijkomend werd 50 miljoen euro ter beschikking gesteld
voor de overloop van het investerings- en renovatieprogramma
van eerdere programmajaren. Dat brengt onze totale orderportefeuille voor de volgende jaren op ruim 1,3 miljard euro.

Commentaar bij de balans
Op het einde van het boekjaar bedraagt het balanstotaal
3.289 miljoen euro, 44 miljoen euro lager dan vorig boekjaar.
De toename van de materiële vaste activa is enerzijds
een gevolg van de netto-aangroei van de investeringen in
de waterzuiveringsinfrastructuur, uitgevoerd in opdracht
van het Vlaamse Gewest. Zo werden in 2014 investerings- en
optimalisatieprojecten opgeleverd voor een totale aannemingswaarde van 118 miljoen euro.
In 2014 was er een toename van de activa in aanbouw
met 17 % tot 318 miljoen euro. Onder de activa in aanbouw
worden alle bovengemeentelijke projecten in uitvoering
opgenomen. Omwille van de doorschuiving van de oplevering
van een aantal projecten van 2013 en 2014 naar 2015 is er
een aangroei van de werken in uitvoering.
Onder de ﬁnanciële vaste activa is onder andere de
meerderheidsparticipatie opgenomen van Aquaﬁn in Aquaplus,
ten bedrage van 0,921 miljoen euro. Per 31 december 2014
werd deze participatie bij Aquaﬁn gewaardeerd op basis van
de meest recente ﬁnanciële informatie. Einde 2013 werd er bij
Aquaplus een kapitaalsverhoging doorgevoerd van 0,5 mio euro,
waarvan de helft in 2013 werd volstort en de andere helft
in 2014.
De prestaties buiten het kader van de beheersovereenkomst die nog niet voltooid zijn, worden opgenomen
onder de rubriek ‘bestellingen in uitvoering’. Er is een sterke
afname van de bouwkundige rioleringswerken in het kader
van projecten buiten de Beheersovereenkomst. Concreet worden
vanaf 2014 rioleringswerken in het kader van de rio-link
overeenkomst rechtstreeks gefactureerd door de aannemers
aan rio-link.
De sterke afname van de handelsvorderingen is een gevolg
van de vervroegde facturatie in 2013 van de werkingskosten
m.b.t. het 1e kwartaal 2014. Deze vorderingen waren – in
principe – nog niet vervallen per einde 2013. Doordat een
gedeelte van deze vorderingen voor vervaldatum werd betaald
was er bovendien een toename van de tijdelijke kasoverschotten (geldbeleggingen) per einde 2013.
Indien de algemene vergadering de voorgestelde
winstverdeling aanvaardt, wordt de wettelijke reserve met
0,431 miljoen euro verhoogd.
In uitvoering van de beheersovereenkomst met het
Vlaamse Gewest werden de investeringen initieel terugbetaald
over 15 jaar. Doordat dit terugbetalingsritme sneller verliep
dan de afschrijvingen, ontstond een positief saldo voor
de verdere ﬁnanciering van de afschrijvingen na de terugbetalingsperiode.

Dit positief saldo werd met goedkeuring van de Commissie
Boekhoudkundige Normen op een speciale passiefrekening
geregistreerd, namelijk ‘vergoeding Vlaamse Gewest’.
Eind 2008 werd de termijn van de jaarlijkse vergoeding
voor aannemingen bouwkunde van 15 jaar op 30 jaar gebracht
voor de opleveringen vanaf 1 januari 2009. Dat gebeurde via
een addendum aan de beheersovereenkomst tussen het
Vlaamse Gewest en Aquaﬁn. Deze nieuwe termijn sluit beter
aan bij de economische levensduur van de infrastructuur.
In 2009 werd ook de resterende terugbetalingstermijn van
bouwkundige projecten opgeleverd vóór 1 januari 2009
verdubbeld. Deze aanpassing ging in op 1 januari 2010.
Per einde 2014 bedraagt de post ‘vergoeding Vlaamse
Gewest’ 815 miljoen euro, in grote lijnen een status quo ten
opzichte van 2013. Een belangrijk deel van deze post heeft
betrekking op de door Aquaﬁn verworven terreinen – welke
niet worden afgeschreven – doch onmiddellijk terugbetaald
worden door de drinkwatermaatschappijen en het Vlaamse
Gewest.
De voorziening voor risico’s en lasten neemt licht af ten
opzichte van 2013. Op basis van de meest recente gegevens
werden de nodige aanpassingen gedaan. De voorziening voor
risico’s en lasten heeft betrekking op juridische geschillen,
verzekeringsdossiers, geschillen in het kader van de uitvoering
van de beheersovereenkomst, verwerking van het slib gebufferd
in de installaties en brugpensioenen.
De ﬁnanciering in het kader van de beheersovereenkomst
op lange termijn is gebaseerd op de affectatieovereenkomst.
Die bepaalt dat het saldo van de kredieten op lange termijn
kleiner moet zijn dan de aanspraken die Aquaﬁn heeft op
de drinkwatermaatschappijen, respectievelijk het Vlaamse
Gewest. Deze aanspraken bestaan uit het nog niet betaalde
gedeelte van de al opgeleverde investeringsprojecten.
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↘ "Het procesgericht denken
en werken en de nadruk op
continue verbetering van
de processen heeft het
kwaliteitsdenken versterkt
in de organisatie. Aquafin is
klaar voor de toekomst."
Letizia De Rouck, interne auditor

Rekening houdend met alle leningen op lange termijn
– onder affectatie, met een algemeen of commercieel doel –
en de terugbetalingen van al eerder opgenomen leningen,
bedraagt het saldo van de bankleningen op lange termijn
1.889 miljoen euro, inclusief het gedeelte dat binnen het jaar
moet worden terugbetaald.
In 2014 heeft Aquaﬁn voor 240 miljoen euro nieuwe
kredieten op lange termijn opgenomen, inclusief de vervroegde
herﬁnanciering van 75 miljoen euro van de retailobligatie
die einde september 2015 zal vervallen.

De leningen op korte termijn kenden een afname van
175 miljoen euro per einde 2013 tot 141 miljoen euro per
einde 2014. Binnen het “commercial paper”-programma ter
waarde van 400 miljoen euro werd voor 114 miljoen euro
opgenomen op korte termijn. Binnen de bestaande kredietlijnen ten bedrage van 495 miljoen euro, inclusief de
gesyndiceerde lening en de kredietlijnen van de gemeenten,
werd slechts 27 miljoen euro opgenomen.

Commentaar bij
de resultatenrekening
De verhoging van de bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen ligt in de lijn van de groei van de infrastructuur
die door Aquaﬁn geëxploiteerd en uitgebouwd wordt, zowel
binnen als buiten het kader van de beheersovereenkomst.
Het steeds groeiend patrimonium verklaart ook de continue
groei van de afschrijvingen.
De afname van de diensten en diverse goederen resulteert
uit gewijzigde afspraken met betrekking tot bouwkundige
rioleringswerken in het kader van projecten buiten de
Beheersovereenkomst. Concreet worden vanaf 2014 rioleringswerken in het kader van de rio-link overeenkomst rechtstreeks
gefactureerd door de aannemers aan rio-link.
De beweging op de waardeverminderingen en provisies
heeft betrekking op waardeverminderingen en provisies
voor bedragen die het Vlaamse Gewest tijdens het afgesloten
boekjaar heeft betwist. Voor nieuwe juridische geschillen werd
beslist een provisie aan te leggen ter waarde van de redelijke
inschatting van de claim, rekening houdend met de slaagkans.
De huidige gunstige marktrentevoeten op korte en
lange termijn hebben een belangrijke impact op de kosten van
schulden. Door een actief beheer van het renterisico wil Aquaﬁn
de ﬁnancieringskost optimaliseren. Door de omzetting van
een gedeelte van de schuld van vaste naar variabele rentevoeten, kan worden geproﬁteerd van het huidige niveau
van de rentevoeten, terwijl een mechanisme ingesteld is als
bescherming tegen het risico op stijgende rentevoeten.
In de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest
is bepaald dat de vergoeding van Aquaﬁn gebeurt op basis van
de doorrekening van alle redelijke kosten, verhoogd met een
vergoeding voor de aandeelhouders die gebaseerd is op hun
inbreng in het eigen vermogen. Hieruit volgt dat de kosten en
opbrengsten in grote mate een spiegelbeeld zijn van elkaar.
Op 7 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering een nieuw
begrotingsmodel goed, waarbij het budget werkingskosten
van Aquaﬁn voor de activiteiten binnen de Beheersovereenkomst afhankelijk gesteld wordt van een aantal
enveloppes, het patrimonium en de behandelde vuilvracht.
Aquaﬁn zal door toepassing van dit begrotingsmodel vanaf
2014 vergoed worden volgens de geleverde prestaties.
Concreet heeft het prestatiebudget betrekking op de vaste
kosten hoofdkantoor en de operationele kosten van het
exploitatiepatrimonium.

Na verrekening van de provisies, de waardeverminderingen
en de niet aan het Vlaamse Gewest doorgerekende kosten
en opbrengsten, inclusief het resultaat van de commerciële
activiteiten, wordt de winst voor belastingen 10,66 miljoen euro.
Vanaf aanslagjaar 2007 werd de notionele interestaftrek
ingevoerd in de vennootschapsbelasting, waardoor de kost
van de waterzuivering voor de burger beperkt blijft. Ook de
toepassing van de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen en milieuvriendelijke investeringen
voor Onderzoek en Ontwikkeling heeft een gunstige invloed
op de vennootschapsbelasting.
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Voorstel aan
de Algemene
Vergadering
Rekening houdend met de winst na belastingen van het boekjaar
van 8.597.413,46 euro en een overgedragen winst van 7.594,29 euro,
bedraagt de te bestemmen winst 8.605.007,75 euro.
• toevoeging aan de wettelijke reserve:
• vergoeding van het kapitaal:
• overgedragen winst:

431.000,00 euro
8.171.871,20 euro
2.136,55 euro

Indien de Algemene Vergadering de voorgestelde winstverdeling
goedkeurt, zal op 27 april een bruto dividend uitbetaald worden van:
• 9,61 euro voor de aandelen die volledig volstort zijn (800.000)
• 2,40 euro voor de aandelen die niet volledig volstort zijn (201.613).
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Activiteitenverslag
Aquafin werkte in 2014 verder aan de uitbouw en
de optimalisatie van de gewestelijke infrastructuur
voor waterzuivering. We beheren deze infrastructuur
voor Vlaanderen als een goede huisvader.
Op de gemeentelijke rioleringsmarkt staan we
onze klanten bij met advies op maat en bieden
we hen oplossingen met een middellange
en lange termijn visie.
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Diensten buiten de overeenkomst
met het Vlaamse gewest

Uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur voor het Vlaamse
Gewest
WAARDE PROJECTENPORTEFEUILLE
op 31 december 2014 (mio euro)
↘

3.401,12
● Opgeleverd

● Gegund en aanbesteed

439,38

804,03

● In ontwerp

In 2014 heeft Aquaﬁn de gestelde targets gehaald voor
aanbestedingen, opleveringen en hydraulische studies.
Met de organisatie van kennisdagen willen we ons partnerschap met aannemers en advies- en ingenieursbureaus
verstevigen.
De actieve opdrachtenportefeuille met investeringsprojecten voor het Vlaamse Gewest bedroeg op 31 december
2014 ruim 1,2 miljard euro voor 1.226 projecten. Aquaﬁn leverde
tot die datum 2.629 investerings- en renovatieprojecten op
voor 3,4 miljard euro.
Per 31 december 2014 was Aquaﬁn verantwoordelijk voor
de exploitatie van 287 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het
afvalwater naar de zuiveringsinstallaties te transporteren,
heeft Aquaﬁn 5.505 km leidingen in beheer. Aquaﬁn beheert
1.472 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.
VISIE-ONTWIKKELING OVER DE UITBOUW EN HET BEHEER
VAN DE ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR
In hydraulische studies worden de fysische parameters
van het stelsel geregistreerd en vastgelegd. In 2014 heeft
Aquaﬁn 55 hydraulische studies opgeleverd voor een totaal
van bijna 3,4 miljoen euro, wat in lijn is met de vooropgestelde
doelstelling. De target voor 2015 ligt opnieuw op 3,4 miljoen
euro.

OPLEVERINGEN HYDRONAUTS
mio euro
↘
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Vanuit zijn ruime gebiedskennis formuleert Aquaﬁn aan
het Vlaamse Gewest concrete voorstellen voor projecten die
zouden moeten opgenomen worden op het Optimalisatieprogramma om te komen tot een goed werkend zuiveringsgebied.
In februari 2014 werden in dat kader 18 RWZI-projectvoorstellen
overgemaakt voor een totaalraming van 55 miljoen euro. In het
najaar volgden nog eens 77 voorstellen voor transportprojecten
voor een totaalraming van 92 miljoen euro.
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↘ Spreidingsplan voor aanbestedingen
vanaf 2015

AANBESTEDINGSRITME
mio euro
↘

De complexe omstandigheden waarin projecten
vandaag moeten worden uitgevoerd, leidde de voorbije
twee jaren tot een concentratie van aanbestedingen in
het najaar. Aquafin erkent de problemen die dit meebrengt voor zijn technische partners en engageert zich
om de aanbestedingen in 2015 beter te spreiden over het
jaar. Een analyse van de huidige projectenportefeuille
legde de belangrijkste knelpunten bloot. Op basis van
de resultaten stelde Aquafin een actieplan op.

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

NIEUWE AANBESTEDINGSPIEK IN HET NAJAAR
Aquaﬁn bracht in 2014 101 projecten op de markt voor
een totaal bedrag van iets meer dan de vooropgestelde
160 miljoen euro om verder te bouwen aan de nodige
infrastructuur om onze waterlopen in een goede toestand
te krijgen. In de projecten waarvan Aquaﬁn bouwheer is,
werden gelijktijdig nog aandelen van medeopdrachtgevers
aanbesteed voor een totaal bedrag van 41 miljoen euro.
Voor de aannemerssector blijft Aquaﬁn dan ook een erg
belangrijke en stabiele opdrachtgever in ﬁnancieel onzekere
tijden.

In 2015 willen we tegen het bouwverlof minstens
30 % (± 48 miljoen euro) van de totale doelstelling
aanbesteed hebben, in de tweede jaarhelft volgt dan
de overige 70 % (± 112 miljoen euro). Die verdeling willen
we de komende jaren steeds meer in evenwicht
brengen. Verder plannen we de aanbestedingen per
project anderhalf jaar vooruit en zullen we regelmatig
communiceren over de planning. Per project worden
de risico’s ingeschat en worden duidelijke acties
geformuleerd. Met alle betrokken partijen, zowel
advies- en ingenieursbureaus, mede-opdrachtgevers
als vergunningverlenende instanties komt er meer
tussentijds overleg zodat zij op de hoogte blijven over de
laatste prognoses en hier ook naartoe kunnen werken.
Tot slot willen we de vertragende factoren van een
project al zo vroeg mogelijk in kaart brengen, nog voor
het advies- en ingenieursbureaus aan het eigenlijke
ontwerp begint. In de ontwerpfase volgen we het kritische
pad continu op (grondverwerving, vergunningen,
engagementen van mede-opdrachtgevers, ...) zodat we
risico’s correct kunnen inschatten en vertragingen
vermijden. Deze werkwijze zal niet alleen de projectuitvoering versnellen, maar we zetten er opnieuw een
stap naar meer partnerschap vanuit Aquafin mee.

KLEMTOON PROJECTEN VERSCHUIFT
Vorig jaar diende Aquaﬁn aan het Vlaamse Gewest 93
projecten in voor oplevering met een waarde van 140 miljoen
euro, waarmee we de gestelde target haalden. Daarvan werd
voor 118 miljoen euro aan projecten ook daadwerkelijk aanvaard
voor oplevering. Een aantal projecten vereisen nog enkele
administratieve aanvullingen vooraleer ze worden opgeleverd.
Wel waren alle ingediende projecten eind 2014 in gebruik en
vervullen ze dus hun ecologische functie.

OPLEVERINGSRITME
mio euro
↘
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In 2014 werden acht nieuwe zuiveringsinstallaties
opgeleverd: in Zwalm, Damme, Landen, Sint-Laureins,
Sint-Maria-Oudenhove, Borgloon, Proven en Zemst.
Eén zuiveringsinstallatie in Alveringem werd gerenoveerd.

↘ Kennisdagen stimuleren partnerschap

Met een gedeelte van de ingediende projecten werd
50.000 IE extra vuilvracht aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het grootste deel van de overige
projecten resulteerde in de afkoppeling van 475 ha aan
verharde oppervlakte van de riolering. Het is duidelijk dat
de klemtoon in onze opdrachten stilaan verschuift van
uitbreiding naar optimalisatie van het rioleringsstelsel.
Zo zullen ook onderhouds- en vervangingsinvesteringen een
groeiend aandeel krijgen in het budget om de bestaande
infrastructuur in optimale vorm te houden. In 2014 heeft
Aquaﬁn 7 miljoen euro geïnvesteerd in de vervanging van
elektromechanische onderdelen. Daarbovenop hebben we
voor 9 miljoen euro aanpassingen en verbeteringen uitgevoerd
aan de infrastructuur. Deze werken waren nodig om beter
de normen te kunnen halen, om kosten of energie te besparen
of om onveilige situaties weg te werken.

Aquafin wil de relatie met zijn technische partners
verder ombuigen van een klant-leverancier verhouding
naar een volwaardig partnerschap. Een van de
initiatieven die hier aan bijdragen, zijn de kennisdagen
die het bedrijf jaarlijks organiseert. In 2014 vonden acht
kennisdagen plaats voor advies- en ingenieursbureaus
waarop ervaringen en kennis werden uitgewisseld.
Nieuw was dat een deel van de opleiding door de
bureaus zelf werd gegeven, dus door en voor hun eigen
collega’s. Deze formule werd zowel bij Aquafin als door
de bureaus sterk geapprecieerd.
Daarnaast organiseerde Aquafin op twee locaties
kennisdagen voor werfleiders en projectleiders van
aannemers die voor ons werken uitvoeren. Zij werden
geïnformeerd over hoe Aquafin wenst dat er met veiligheid,
kwaliteit en minder hinder wordt omgesprongen op
de werven. Door de boodschap rechtstreeks te richten
aan de uitvoerders van de projecten, verwachten we
meer impact te creëren.
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Bouwactiviteit per bekken in 2014
↘

IJZER - BRUGSE POLDERS - GENTSE KANALEN - LEIE

KNOKKE
●
●
HEIST

SINT-LAUREINSSINT-MARGRIETE
●

LAPSCHEURE

●
BRUGGE ●
VLISSEGEM
OOSTENDE

WULPEN
●

●
ADINKERKE

STEENKERKE

●

●

● PERVIJZE

HOOGSTADE

BEVEREN AAN
DE IJZER
ROESBRUGGE

●
●

●

PROVEN
WATOU ●

WOUMEN
●

LO ●

STAVELE
● VLETEREN
●
LOVIE
● ●
POPERINGE
●

WATERVLIET
BOEKHOUTE
●
●
●
SINT-JAN-IN-EREMO

MOERBEKE KRUISSTRAAT
●
●
OVERSLAG

ZELZATE ●
ERTVELDE

●
RUDDERVOORDE ●
KOEKELARE BALIEBRUGGE ●

●
WINGENE

KORTEMARK
●
STADEN
●

TIELT
●

●
DEINZE

PITTEM
ROESELARE
●

MOERBEKE ●

● STEKENE
●
SINAAI

● SINT-NIKLAAS

GENTSE KANALEN

● GENT

NEVELE ●

●

●

SINT-NIKLAAS ● HEIMOLEN
●
●
LOKEREN
- DOORSLAAR
LOKEREN
- DOORSLAAR
DAKNAMDORP
● EVERGEM

BEERNEM
ZOMERGEM
●
AALTER
●
SINT-MARIA- ●
●
AALTER
● SINT-PIETERSVELD

●

LANGEMARK
●
IEPER
ZONNEBEKE
●
●
● VLAMERTINGE

WATERLAND - OUDEMAN
●

●
EEKLO

BRUGSE POLDERS

GISTEL - MOERE

AVEKAPELLE

BEAUVOORDE ●

MALDEGEM
●

●
●
JABBEKE

IJZER

●

●

● LATEM
DEURLE

● OLSENE
● INGELMUNSTER

MOORSLEDE

● WAREGEM

LEIE

●

●
HEUVELLAND
LEDEGEM
WESTOUTER-CENTRUM IEPER - HOLLEBEKE
●
●
●
KRUISEKE
●
●
● KEMMEL
MENEN
LOKER
●
MESEN

●
HEULE

● BEVEREN-LEIE
● HARELBEKE

● in exploitatie genomen in 2014

↘ IJZER

↘ GENTSE KANALEN

Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 28 RWZI’s
● 116 pompstations
● 425 km leidingen
Projecten in uitvoering
Opgeleverde projecten

78,74 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

20

30.553.839 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

10

13.711.171 €

↘ BRUGSE POLDERS

Opgeleverde projecten

Projecten in uitvoering
Opgeleverde projecten

75,09 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

9

20.966.730 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

4

3.531.649 €

↘ LEIE

Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 15 RWZI’s
● 110 pompstations
● 372 km leidingen
Projecten in uitvoering

Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 21 RWZI’s
● 95 pompstations
● 398 km leidingen

84,52 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

9

8.414.250 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

5

5.082.192 €

Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 18 RWZI’s
● 90 pompstations
● 413 km leidingen
Projecten in uitvoering
Opgeleverde projecten

79,52 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

33

38.642.382 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

4

3.653.655 €

↘

BENEDEN-SCHELDE - BOVEN-SCHELDE - DENDER
BERENDRECHT
●

BENEDEN-SCHELDE

ANTWERPEN - NOORD
KALLO
●

SCHOTEN
MERKSEM ● ●
● SCHILDE
● DEURNE
BURCHT ●
● WOMMELGEM

●

DE KLINGE

●
● BRASSCHAAT

KIELDRECHT ●

BEVEREN ●

ANTWERPEN - ZUID ●

DESTELBERGEN
●
LAARNE
●
OVERSCHELDE
MERELBEKE
●
●
●
MELLE ● WETTEREN
DE PINTE - ZEVERGEM ●
EKE ●
GAVERE ●

ZELE
●
BERLARE
●
● WICHELEN
●

LEDE

OOSTERZELE
● BAMBRUGGE
●
●
BAVEGEM

●
AALST

KRUISHOUTEM ●

● BOOM

● ● BLAASVELD
SINT-AMANDS
RUISBROEK
●
● DENDERMONDE
●
LONDERZEEL
● LEBBEKE - ROOIEN
MERCHTEM ●

● MEISE - OPPEM

● ASSE - BOLLEBEEK

●
DIKKELVENNE

LIEDEKERKE
●
ZWALM ZOTTEGEM - HELDERGEM
●
●
●
PLANKEBEEK
SINT-ANTELINKS DENDER
●
ZWALM - ROZEBEKE ●
●
● NINOVE
BRAKEL-MICHELBEKE ●
● SINT-MARIA-LIERDE
● ZANDBERGEN
BOVEN-SCHELDE ● ELSEGEM ZOTTEGEM*
BRAKEL ●
●
● ● NINOVE - RENDESTEDE
AALBEKE SCHORISSE
●
TOLPENHOEK
GALMAARDEN - WAARBEKE
●
●
PARIKE
● KLUISBERGEN
● GOOIK - OETINGEN
● ●
GERAARDSBERGEN
● AVELGEM
ROLLEGEM
● GALMAARDEN
RONSE
●
●
HELKIJN
WANNEGEM - LEDE ●

BOECHOUT

● EDEGEM
●
AARTSELAAR

TEMSE
BORNEM OUDE SCHELDE ●●
●
●
HAMME BORNEM

●
LOKEREN

●

OUDENAARDE
●

ASSE - BEKKERZEEL

● in exploitatie genomen in 2014
* Zottegem - Sint-Maria-Oudenhove

↘ BENEDEN-SCHELDE

↘ DENDER

Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 44 RWZI’s
● 212 pompstations
● 897 km leidingen
Projecten in uitvoering
Opgeleverde projecten

89,02 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

20

34.480.126 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

14

20.193.560 €

Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 16 RWZI’s
● 126 pompstations
● 501 km leidingen
Projecten in uitvoering
Opgeleverde projecten

83,24 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

19

19.681.577 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

9

16.248.986 €

↘ BOVEN-SCHELDE
Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 20 RWZI’s
● 50 pompstations
● 217 km leidingen
Projecten in uitvoering
Opgeleverde projecten

64,36 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

11

20.079.185 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

6

5.288.106 €
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↘

DIJLE - NETE

RAVELS
●

BEERSE ●
MALLE ●

OUD-TURNHOUT
●
● TURNHOUT

●
VOSSELAAR

● ARENDONK
● MOL-POSTEL
● RETIE

● LICHTAART

PULDERBOS
●
VIERSEL
HOVE ●

●

●
NIJLEN

●
BERLAAR

●

GROBBENDONK
●
HERENTALS

MORKHOVEN
●
● ITEGEM

LIER ●
DUFFEL - MIJLSTRAAT ●
DUFFEL ●
HEIST-OP-DEN-BERG ●
MECHELEN - NOORD

●
HULSHOUT

●

BONHEIDEN
●
ZEMST - HOFSTADE
ZEMST - KESTERBEEK
●
●
ZEMST - LAREBEEK ●
● BOORTMEERBEEK
● ● ZEMST - BOSSTRAAT
HUMBEEK MELSBROEK
●
KAMPENHOUT
●
●
GRIMBERGEN
●
STEENOKKERZEEL - NOORD

●
KORTENBERG

DIJLE
TERVUREN
●

LENNIK - VARENBERGBEEK

●
SINT-PIETERS-LEEUW

● DESSEL

● GEEL - MOSSELGOREN
●
MOL

NETE

● GEEL
● WESTERLO

● WOLFSDONK

● LEUVEN
● BIERBEEK
● OUD-HEVERLEE

●
HULDENBERG

●
● BEERSEL

● in exploitatie genomen in 2014

↘ DIJLE

↘ NETE

Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 21 RWZI’s
● 202 pompstations
● 540 km leidingen
Projecten in uitvoering
Opgeleverde projecten

80,18 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

24

57.801.081 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

6

14.598.364 €

1 Lichte daling t.o.v. 2013 ten gevolge van verschuiving bekkengrenzen.
2 RWZI Zoersel uit dienst.

Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 30 RWZI’s2
● 165 pompstations
● 596 km leidingen
Projecten in uitvoering
Opgeleverde projecten

77,36 %1

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

15

18.705.447 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

9

8.226.384 €

↘

DEMER - MAAS

MEER ●
ESSEN ●

KALMTHOUT ●

● POPPEL

HOOGSTRATEN
●
●
LOENHOUT

MAAS

● ZONDEREIGEN

●
MERKSPLAS

●
BRECHT

ACHEL
●
● HAMONT
LOMMEL ●

●
OVERPELT

EKSEL ●

● LOZEN
● BOCHOLT

●
PEER

●
BREE

KINROOI
● KESSENICH
●

● NEEROETEREN
MAAS
BEVERLO
●
TESSENDERLO
● DILSEN
● KOERSEL
●
HEUSDEN
ENGSBERGEN
HOUTHALEN - CENTRUM
●
●
ZICHEM
●
●
● HOUTHALEN - OOST
MESSELBROEK
LUMMEN - GENEIKEN
●
●
●
●
● EISDEN
ZOLDER
● ZONHOVEN
AARSCHOT ●
●
DIEST
RILLAAR
KERMT ●
●
●
HALEN
BOORSEM
HASSELT
●
●
● GENK
● LANAKEN
ROTSELAAR
GEETBETS
●
DEMER
SINT-JORIS-WINGE ●
WIJER ●
● BILZEN
ALKEN ● ●
SINT-TRUIDEN
WIMMERTINGEN
VISSENAKEN
●
ROOSBEEK
● HOESELT ● RIEMST
●
●
ZOUTLEEUW ●
BORGLOON - TIVOLI
NEERVELP
HOEPERTINGEN
●
●
BORGLOON
- JESSEREN
BIERBEEK - KLEINBEEK ● ●
OPLINTER
●
● RIKSINGEN
● ●
TIENEN ●
BORGLOON - NEREM
● ZICHEN
LANDEN
ELIKSEM
●
●
●
●
●
HOEGAARDEN
GELMEN
TONGEREN
●
LANDEN ● VOEREN - VEURS
MOELINGEN

● in exploitatie genomen in 2014

↘ DEMER

↘ MAAS

Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 44 RWZI’s
● 190 pompstations
● 678 km leidingen
Projecten in uitvoering
Opgeleverde projecten

74,09 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

35

60.775.021 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

15

27.302.306 €

Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 30 RWZI’s
● 113 pompstations
● 501 km leidingen
Projecten in uitvoering
Opgeleverde projecten

88,67 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

11

11.421.645 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

1

390.067 €
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Beheer van de zuiveringsinfrastructuur voor het Vlaamse
Gewest
2014 was een erg goed jaar voor de waterzuivering.
Maar liefst 99,7 % van de geëvalueerde rioolwaterzuiveringsinstallaties voldeed aan alle normen, het beste resultaat tot
nu toe. Naast een nauwgezette opvolging, speelden ook de
gunstige weersomstandigheden een rol in dit succes.
De effluentresultaten van 2014 werden geëvalueerd voor
284 zuiveringsinstallaties. Dat zijn de zuiveringsinstallaties
waarvan het Vlaamse Gewest in 1994 de exploitatie aan
Aquaﬁn toevertrouwde en de installaties die Aquaﬁn zelf
bouwde en opleverde aan de aannemer vóór juli 2014 én
waarvoor de Vlaamse Milieumaatschappij een controleprogramma lopende heeft.

99,7 % VAN DE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES
VOLDEDEN AAN ALLE OPGELEGDE NORMEN
In 2014 voldeden 283 installaties of 99,7 % aan alle
opgelegde emissiegrenswaarden (licht blauwe balken in de
ﬁguur). De graﬁek geeft de evolutie over tien jaar.
Eén geëvalueerde installatie voldeed niet aan de normen
van de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater die tot april 2004
ook de sectorale normen waren van het Vlaamse Gewest.
Ze wordt in de ﬁguur aangegeven met een oranje balkje.
RWZI Sinaai kende een eenmalige zware overschrijding van de
concentratienorm voor BZV ten gevolge van een overdosering
van azijnzuur, de gebruikte koolstofbron om de stikstofverwijdering te bevorderen. Ondanks deze normoverschrijding
werd het verplichte verwijderingspercentage voor dezelfde
parameter nog vlot gehaald.

EVALUATIE VAN DE RWZI'S
%
↘
100
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70
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50
2005

2006

2007

2008

2009

● Voldaan t.o.v. alle normen
● Niet voldaan (t.o.v. de strengere normen Vlarem Kleine Trein)
● Niet voldaan (t.o.v. de normen van 2003)

2010

2011

2012

2013

2014

VERWIJDERDE VUILVRACHT EN ZUIVERINGSRENDEMENT
VAN ALLE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES
↘
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Chemisch zuurstofverbruik

Stikstof
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↘ Verwijderingspercentage
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Fosfor
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Verwijderde vuilvracht
(in 1.000 ton/jaar) ↘

3,2

In de grafieken wordt de verwijderde vuilvracht van
de totaliteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties
voorgesteld, evenals het verwijderingspercentage.
Per gemeten parameter (BZV, CZV, zwevende stoffen,
stikstof en fosfor) wordt het verschil bepaald tussen de
biologisch behandelde vuilvracht en de restvuilvracht die
geloosd wordt na biologische zuivering. Het verschil is
de verwijderde vuilvracht, aangegeven in 1.000 ton/jaar.
Het verwijderingspercentage is gelijk aan de tijdens de
biologische behandeling verwijderde vuilvracht, gedeeld
door de totale biologisch behandelde vuilvracht.
■ Verwijderde vuilvracht
● Verwijderingspercentage
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BESTE VERWIJDERINGSRENDEMENTEN OOIT VOOR BZV,
CZV EN STIKSTOF
De verwijderingspercentages waren beter dan vorig jaar,
zelfs beter dan ooit voordien, voor de parameters BZV (98 %),
CZV (91 %) en stikstof (83 %). De restvervuiling die Aquaﬁn via
zijn RWZI’s loost in het Vlaamse oppervlaktewater is bovendien
voor deze drie parameters nooit zo gering geweest als in 2014.
Het is opmerkelijk dat de restvervuiling met de jaren steeds
kleiner is geworden terwijl de rioleringsstelsels altijd maar
verder uitgebouwd werden en het aantal zuiveringsinstallaties
toegenomen is. Aquaﬁn verwijderde op zijn installaties
bovendien nooit meer tonnen CZV en stikstof dan in 2014.
Ook de rendementen voor zwevende stoffen (96 %) en
fosfor (84 %) zijn meer dan behoorlijk. De verwijderingspercentages voor de nutriënten haalden 8 % (stikstof) en 9 %
(fosfor) boven de target van 75 % die de Vlaamse regering
in 1995 vastlegde voor de totaliteit van de openbare waterzuiveringsinstallaties.
GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN
2014 was het warmste jaar sinds het begin van de
klimatologische metingen in 1833 met een normaal warme
zomer maar opmerkelijk hoge temperaturen in zowel winter,
lente als herfst. Het aantal vorstdagen was uitzonderlijk
laag met 10 tegenover 46 “normaal”. Het neerslagtotaal
voor het ganse jaar was in Ukkel “normaal” maar toch
eerder aan de lage kant. Alleen de maand augustus viel
uit de toon met meer neerslag dan gemiddeld. Er viel
ook weinig sneeuw met 5 sneeuwdagen waarvan
4 in december vielen, terwijl 19 dagen als ‘normaal’
wordt beschouwd.

“Ik koos een jaar geleden
voor Aquafin omwille van
de grote toekomstvisie.
Propere waterlopen,
een betere leefomgeving,
daar wil ik aan
meewerken.”
Joni Sörensen, technisch medewerker

Bijgevolg waren er in 2014 voor de micro-organismen van
het actiefslib van de zuiveringsinstallaties zo goed als geen
problemen met dooiwater dat samen met strooizouten via
de riolering wordt aangevoerd.
Deze klimatologische omstandigheden zijn erg gunstig
voor de waterzuivering en hebben dan ook, naast een nauwgezette procesopvolging, mee bijgedragen tot de uitmuntende
resultaten.

AANGEVOERDE VUILVRACHT IN LIJN MET DE
THEORETISCHE VERWACHTINGEN
De gemeten vuilvrachten die op de zuiveringsinstallaties aangevoerd worden, kunnen omgezet
worden in het aantal inwoners die al op de zuiveringsinfrastructuur aangesloten zijn. Het Vlaamse Gewest
telt ruim 6,41 miljoen inwoners. Aangezien in 2014
de zuiveringsgraad meer dan 81 % bedroeg, wil dat
zeggen dat er in theorie 5,2 miljoen inwoners zouden
moeten aangesloten zijn op een waterzuiveringsinstallatie. Wanneer we hiervan de Vlaamse
huishoudens aftrekken waarvan het afvalwater in de
twee Brusselse RWZI’s gezuiverd wordt, dan komen
we op maximaal 5,1 miljoen inwoners waarvan de
vuilvracht verondersteld wordt aangesloten te zijn op
de zuiveringsinstallaties van Aquaﬁn. Hierbij is evenwel
geen rekening gehouden met de bedrijven die aangesloten
zijn op de collectieve zuivering.
Voor het ontwerp van rioolwaterzuiveringsinstallaties
wordt rekening gehouden met de theoretische dagelijkse
vuilvracht van elke Vlaming: 54 g BZV, 135 g CZV, 90 g
zwevende stoffen, 10 g stikstof en 2 g fosfor. Als we de
vuilvrachten die in 2014 aangevoerd werden herrekenen naar
deze hoeveelheden, zou er momenteel een vuilvracht van
4,8 miljoen inwoners aangevoerd worden (gemiddelde van de
schattingen op basis van de 5 parameters). De gegevens over
nutriënten geven een overschatting, de gegevens over BZV en
zwevende stoffen een onderschatting. Deze cijfers tonen aan
dat de vuilvracht die theoretisch zou moeten toekomen op de
rioolwaterzuiveringsinstallaties er in de praktijk ook toekomt.
Voor de opgemerkte onderschatting op basis van de
BZV-gegevens zijn er twee verklaringen. Metingen uitgevoerd
op het rioolstelsel van Tielt hebben een daling van de BZVconcentratie van 18% aangetoond ten gevolge van
biodegradatie: micro-organismen breken het BZV in de riool af.
Bovendien blijkt de theoretische dagelijkse vuilvracht waar
vanuit wordt gegaan, niet te kloppen. Een inwoner zou volgens
een EPAS-studie in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
geen 54 g BZV per dag lozen, maar slechts 44 g. Latere studies
van EPAS gaven een gemiddelde BZV-vracht van maar 38 g
per inwoner. Als het aantal aangesloten inwonersequivalenten
op basis van 44 g/IE/dag bepaald wordt, dan is het globale
resultaat 4,9 miljoen IE.

↘ Normen voor gezuiverd huishoudelijk
afvalwater
Het gezuiverde afvalwater (effluent) moet aan
bepaalde normen voldoen, die afhankelijk zijn van de
agglomeratiegrootte waarvoor de installatie gebouwd is.
Tot 2004 waren deze normen een kopie van de Europese
normen, opgelegd via de richtlijn Stedelijk Afvalwater
(ERSA). Op Vlaams niveau werden ze door een Vlaremwijziging tussen 2004 en 2006 verstrengd. Aquafin volgt
vijf parameters op: biologisch zuurstofverbruik (BZV),
chemisch zuurstofverbruik (CZV), totaal stikstof,
totaal fosfor en zwevende stoffen. Het biologische
zuurstofverbruik geeft aan hoeveel zuurstof bacteriën
nodig hebben om op 5 dagen tijd bij 20° C de organische
vuilvracht in 1 liter gezuiverd afvalwater af te breken.
Bij hoge BZV-waarden ontwikkelen de bacteriën zich zo
snel dat het risico bestaat dat ze door hun ademhaling
alle zuurstof uit het water opnemen. Het chemische
zuurstofverbruik geeft aan hoeveel zuurstof er nodig
is om de aanwezige vuilvracht volledig te oxideren.
De parameter zwevende stoffen geeft een maat voor de
zwevende (niet oplosbare) stoffen die in het gezuiverde
afvalwater mogen achterblijven. Te veel stikstof en fosfor
in het water, brengt een explosieve algenbloei op gang.
’s Nachts onttrekken deze algen zuurstof aan het water,
waardoor vissen, waterplanten en andere organismen
het moeilijk krijgen.

De overschatting voor nutriënten kan verklaard worden
door nutriëntenrijk insijpelend of geloosd grondwater en water
van aangesloten grachten. Tijdens het afvalwatertransport
gebeurt er geen nutriëntverwijdering. Organische stikstof
wordt weliswaar bacterieel omgezet in ammonium, maar dit
vermindert de totale stikstofvracht niet.
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MINDER VUILVRACHTVERLIES DOOR GERICHTE
ACTIES
Incidenten met interne en externe oorzaak leiden
tot een verlies aan vuilvracht die niet behandeld
wordt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Uiteraard heeft Aquaﬁn altijd al de incidenten met
interne oorzaak onderzocht en er uit geleerd. Zo werd
bijvoorbeeld in het verleden al het opleidingsbeleid
hierop afgestemd met een duidelijk positief effect en
werd ook op het vlak van automatisatie opmerkelijke
vooruitgang geboekt. Dat laatste vertaalt zich in
de vaststelling dat Aquaﬁn ondanks het stijgend
aantal transmitters toch minder oproepen krijgt van
de alarmcentrale.
Voor een nog meer gerichte opvolging werden
in 2014 alle gemelde incidenten van 2013 in detail
onder de loep genomen en ingedeeld in vier
categorieën: extern, equipment, competentie en
project. Per categorie werden de incidenten nog
verder ingedeeld volgens hun precieze oorzaak.
Voor heel wat van deze oorzaken nam Aquaﬁn eerder
al acties maar door de gedetailleerde indeling werd
duidelijk waar prioritair moet ingegrepen worden.
De acties die tot dusver ondernomen werden,
zorgen ervoor dat er minder vuilvracht verloren wordt.
Tot vandaag hebben ze echter nog niet geleid tot
signiﬁcant minder incidenten, hoewel hun impact
duidelijk minder groot is. Aquaﬁn zal met de Vlaamse
Milieumaatschappij verdere afspraken maken rond
de melding van incidenten en de indeling van de
ernstgraad.

↘ Gastbedrijf voor benchmark van European
Benchmark Co-operation
Na twee jaar geleden de prijs voor beste EBC benchmark
coördinator ontvangen te hebben, was Aquafin in november
gastbedrijf voor de achtste benchmark van de European
Benchmarking Co-operation. We ontvingen in Antwerpen
115 deelnemers van 23 verschillende nationaliteiten, waaronder
gasten uit Japan, Kenia en de Verenigde Staten. Ze volgden
gedurende twee dagen workshops rond drinkwater en afvalwater
en kregen ook de gelegenheid om een bezoek te brengen aan
de onderzoekshal van Aquafin in Aartselaar.
Kosten optimaliseren en kwaliteit garanderen, is bij Aquafin
de rode draad doorheen de dagelijkse werking van de hele
organisatie. Benchmarks werken blikverruimend om onze
dienstverlening continu te blijven verbeteren. De jarenlange
deelname aan deze benchmarks leert dat Aquafin technologisch
en operationeel sterk bezig is. Onze personeelskost, uitgedrukt
in aantal voltijdse medewerkers per gezuiverde kubieke meter
afvalwater, blijft in de EBC benchmark bij de laagste bedragen
liggen. Gezien de hoge loonkosten in België is dat een teken dat
we efficiënt werken. Bij Aquabench ligt onze kost per gezuiverde
inwonersequivalent opmerkelijk lager dan bij de andere
deelnemers. Uit het besluit van het rapport van Arthur D. Little
blijkt dan weer dat Aquafin qua innovatiemanagement aansluit
bij de topbedrijven, vergeleken met onze collega’s uit de
referentiegroep “nutsbedrijven Benelux”. Aquafin blijft het
interessant vinden om deel te nemen aan dit soort benchmarks
omdat ze het bedrijf scherp houden en omdat we steeds kunnen
leren uit de oplossingen van andere bedrijven die voor dezelfde
uitdagingen staan.

Diensten buiten de overeenkomst
met het Vlaamse gewest
In het nieuwe regeerakkoord komt opnieuw naar voor
dat de Vlaamse Regering Aquaﬁn blijft stimuleren om zijn
knowhow te valoriseren bij de gemeenten en de industrie in
Vlaanderen en in het buitenland. Het is de grootste zorg van
Aquaﬁn dat het geld van zijn klanten goed besteed wordt,
met de toekomst voor ogen. Het voorbije jaar groeide de
naamsbekendheid van dochterbedrijf Aquaplus zowel binnen
als buiten Vlaanderen. Ongeveer wekelijks ging er een offerte
de deur uit. Dat vertaalde zich ondertussen in een aantal
nieuwe, veelbelovende contracten.
BETROUWBARE PARTNER VOOR DE UITBOUW EN BEHEER VAN
DE GEMEENTELIJKE ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR
De grootste uitdaging voor Vlaanderen om te voldoen aan
de Kaderrichtlijn Water, ligt nog op lokaal niveau. Eind 2013
keurde de Vlaamse Regering een nieuw Lokaal Pact goed.
Het eerste Lokaal Pact loopt af met de opdracht voor het
Optimalisatieprogramma 2016. De projecten in het kader
van het tweede Lokaal Pact worden opgedragen vanaf het
Optimalisatieprogramma 2017 tot en met het Optimalisatieprogramma 2021.
Met de verlenging van het Lokaal Pact en het optrekken
van de jaarlijkse subsidiëring van gemeentelijke rioleringsprojecten, vangt het gewest een deel van de investeringen op.
Toch resten er voor de gemeenten nog heel wat projecten die
moeten uitgevoerd worden, waarvoor veel gemeenten zelf
niet de nodige technische kennis in huis hebben.
Aquaﬁn biedt zijn diensten aan op de gemeentelijke
markt, naast andere riooloperatoren. We verlenen advies aan
en begeleiden de gemeenten met betrekking tot drie
belangrijke uitdagingen waar ze voor staan, namelijk de
verwachtingen van de Kaderrichtlijn Water, omgaan met meer
hemelwater door de klimaatverandering en het rioleringsstelsel intact houden. Gemeenten kunnen kiezen voor een
rechtstreekse concessieovereenkomst met Aquaﬁn of ze
kunnen kiezen voor één van de samenwerkingsverbanden die
Aquaﬁn is aangegaan met water-link (rio-link), De Watergroep
(RioPACT) en Vivaqua.

↘ Rio-link NV
Rio-link NV is een samenwerking tussen Aquafin en
het drinkwaterbedrijf water-link waarin beide bedrijven
hun sterktes bundelen. Aquafin neemt in rio-link vooral
het projectmanagement en de exploitatie-opdrachten
voor zijn rekening. Water-link is verantwoordelijk
voor de herstellingen en onderhoudswerken op het
terrein en de contacten met de klanten in het kader
van facturatie en aansluitingen. Rio-link telt naast
Antwerpen een aantal belangrijke steden en gemeenten
in de Antwerpse rand onder zijn klanten. In 2014 sloten
rio-link en de stad Antwerpen een nieuwe overeenkomst
af die loopt tot einde 2025. Deze nieuwe overeenkomst
laat toe om het rioolbeheer meer te sturen vanuit asset
management. In 2014 werden vooral het investeringsprogramma uitgestippeld en enkele ontwerpen gestart,
zodat vanaf 2015 het aantal projecten in uitvoering in
stijgende lijn gaat.
In 2014 werd de facturatiestroom tussen Aquafin
en rio-link aangepast. Aannemers die via Aquafin
geëngageerd werden voor een rio-link –project,
factureerden voordien via Aquafin, dat doorfactureerde
aan rio-link. Sinds vorig jaar sturen deze aannemers
hun facturen rechtstreeks naar rio-link.

↘ RioPACT
Waar RioAct de gemeenten bijstaat in de uitbouw,
het beheer en onderhoud van hun rioleringsstelsel,
is RioP een constructie die het rioleringsstelsel van de
gemeenten volledig overneemt. Beide samenwerkingsvormen vallen onder RioPACT, de business unit voor
rioleringsactiviteiten van De Watergroep en Aquafin.
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In 2014 heeft Aquaﬁn voor 33 miljoen euro aan projecten
voor gemeenten aanbesteed en ook voor 33 miljoen euro
opgeleverd. We leverden in totaal maar liefst 542 hydraulische
adviezen af aan onze klantgemeenten. Voor 48 gemeenten
actualiseerden we de bestaande riooldatabank en voor 5 andere
gemeenten maakten we een nieuwe of grondige update van
de riooldatabank. Daarnaast actualiseerden we de hydraulische
modellen van 2 klantgemeenten, terwijl we aan 4 gemeenten
een compleet nieuw of grondig bijgewerkt hydraulisch model
aﬂeverden.
Bovenop ons bestaande klantenbestand kozen vorig jaar
vier extra gemeenten voor een samenwerking met Aquaﬁn.
Keerbergen, Zemst en Heusden-Zolder traden toe tot RioAct,
Knokke-Heist koos voor een langlopende Rio-Totaal dienstverleningsovereenkomst. Het aantal concessies bleef onveranderd.
Eind 2014 had Aquaﬁn 99 gemeentelijke klanten.
Daarmee blijven we de grootste speler op de markt, zowel
wat betreft het aantal klant-gemeenten als wat betreft het
totaal aantal inwoners.
HEMELWATERPLAN OP DE MARKT GEBRACHT
Aquaﬁn heeft zich de voorbije jaren gefocust op de
ontwikkeling van kwaliteitsvolle producten die duurzaamheid
voorop stellen.

Het bedrijf hecht er veel belang aan dat de middelen die
zijn klanten investeren, optimaal worden ingezet. Met het
hemelwaterplan helpt Aquaﬁn de gemeenten anders om te
gaan met hemelwater. Intensere buien in combinatie met
een toenemende verharde oppervlakte zorgen enerzijds voor
meer water op straat bij veelvuldige neerslag en anderzijds
voor verdroging van de bodem in langere droogteperiodes.
Het hemelwaterplan biedt hierop een antwoord. De toegepaste
methodiek bestaat uit een grondig onderzoek van het gebied
waarin de huidige regenwaterafvoer wordt opgenomen samen
met de lokale waterlopen. Digitale terreinmapping geeft
een zicht op de bovengrondse afstroming van verharde
oppervlakten, het rioolmodel brengt de ondergrondse
afvoercapaciteit in beeld. Op basis van de studie en uitgebreid
veldwerk waarbij ook al rekening gehouden wordt met andere
infrastructuur (bv. tramlijnen, hoofdleidingen van andere
nutsmaatschappijen, beschikbare ruimte), formuleert Aquaﬁn
aan zijn klantgemeenten een ruimtelijk voorstel voor de aanpak
van hemelwater met concrete maatregelen op korte en
middellange termijn. Waar mogelijk worden ook suggesties
gedaan om de beleving van water in de omgeving te vergroten.
Nadat Aquaﬁn als proefproject voor de gemeente
Wetteren een eerste volledig afgewerkt hemelwaterplan
ontwikkelde, bestelden in 2014 drie andere gemeenten een
hemelwaterplan.

INWONERS PER CONTRACTVORM
↘

11 %
● Concessie

27 %
● Rio-link

● RioAct

39 %
● RioP

● RTD

10 %

13 %

↘ Binnendienst als extra dienstverlening
voor klanten
Na een proefperiode startte Aquafin midden 2014
met een Binnendienst voor alle klantgemeenten die
een concessie of een RioTotaal Dienstverleningsovereenkomst afsloten met het bedrijf. De Binnendienst
is het rechtstreekse aanspreekpunt voor de klantgemeenten en de interne schakel tussen de gemeente
en de relevante dienst binnen Aquafin voor planningen,
verzakkingen, aansluitingen, … De Binnendienst staat
los van het Contactcenter, dat zijn rol behoudt als
aanspreekpunt voor alle burgers, of ze nu in een
klantgemeente wonen of niet.

↘ Eerste real time control (RTC) voor
gemeentelijk rioleringsstelsel
ONDERSTEUNING GEMEENTEN MET FINANCIËLE KENNIS
Aquaﬁn heeft sinds 2009 gemeentelijke transportprojecten lopen waarbij de investeringen gedurende 15 jaar op
de balans van Aquaﬁn blijven, samen met de ﬁnanciering
ervan. Over deze periode factureert Aquaﬁn de gespreide
kosten door aan de gemeente of intercommunale. Na deze
periode van 15 jaar worden de activa om niet overgedragen
aan de tegenpartijen. In 2014 werd de overeenkomst met
Brasschaat stopgezet en heeft Aquaﬁn drie nieuwe projecten
opgestart voor de gemeenten Vilvoorde, Boechout en Kapellen.
ASSISTENTIE VOOR KLANTGEMEENTEN BIJ OPMERKINGEN
LANGE TERMIJNPLANNEN
Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 lagen de ontwerpen
van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas
2016-2021 in openbaar onderzoek. Deze plannen bevatten
maatregelen om de toestand van de waterlopen en het
grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te
verminderen. De plannen geven uitvoering aan de Europese
Kaderrichtlijn Water en de overstromingsrichtlijn. Samen met
de stroomgebiedbeheerplannen waren ook de herziening van
het zoneringsplan en de eerste versie van het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan in openbaar onderzoek. Gemeenten en rioolbeheerders, maar ook burgers, hadden gedurende het openbaar
onderzoek de mogelijkheid om opmerkingen te maken.
Aquaﬁn heeft 72 van zijn klantgemeenten hierbij geassisteerd.
ONDERSTEUNING VAN DE INDUSTRIE EN BUITENLANDSE
PROJECTEN VIA AQUAPLUS
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquaﬁn, bouwde ook in
2014 verder op het business plan dat in 2012 werd opgesteld.
In het binnenland richt Aquaplus zich op de industrie en biedt
het de knowhow van Aquaﬁn aan op het vlak van exploitatie
en onderhoud van zuiveringsinstallaties, de uitvoering van
studies en audits en de uitvoering van nieuwbouw of projectmanagement. In 2014 stuurde Aquaplus in het binnenland
meer dan 40 offertes de deur uit, waarvan iets meer dan
de helft kon worden omgezet in contracten. Het ging vooral
om studieopdrachten, adviesverlening en onderhoudsovereenkomsten.

Een rioleringsstelsel herbergt vaak een grote
opslagcapaciteit die bij felle regen onvoldoende wordt
benut. In Baardegem, deelgemeente van klantgemeente
Aalst, plaatste Aquafin voor het eerst op een gemeentelijk
rioleringsstelsel de nodige automatisering voor real
time control om zo de werking van een gemeentelijk
overstort sterk te verminderen. Het overstort in kwestie
ligt stroomafwaarts en werkte bij de minste bui
doordat het rioleringsstelsel er lokaal snel verzadigde.
Aquafin berekende dat het beste effect zou bekomen
worden bij het volledig afzetten van het stroomopwaarts
gelegen pompstation als in het overstort een peil
wordt bereikt dat 1,5 meter onder het drempelpeil ligt.
Er wordt dan maximaal gebruik gemaakt van de
bergingscapaciteit van het bergbezinkingsbekken bij het
pompstation. Bij hevige en langdurige regen zal het
overstort van dit bekken wel iets langer werken, maar
de winst stroomafwaarts is zo groot dat het totale
jaarlijkse overstortvolume gemiddeld maar liefst 62 %
kleiner is dan voorheen.

Ondertussen liepen ook een aantal exploitatie-overeenkomsten door die Aquaplus eerder afsloot. In het buitenland
werden de banden met China, Oman en Indië aangehaald.
In China leverden we de volledige elektromechanische
installatie van beluchtingen in 4 rioolwaterzuiveringsinstallaties
groter dan 50 miljoen liter per dag (Mld). Deze installatie
omvat de volledige uitbouw inclusief sturing en geavanceerde
automatisatie. Onze contacten in Oman leverden eind 2014
een contract op voor de opmaak van een asset managementplan. In Indië haalde Aquaplus via ASEWater Technologies een
bouwproject binnen en ook enkele kleinere opdrachten.
ASEWater Technologies is een joint venture met vestiging in
Indië en waarvan naast Aquaplus ook het Indo-Belgische
ASE Structure Design partner is.
Aquaplus kon in 2014 bovendien de basis leggen voor
enkele belangrijke overeenkomsten die begin 2015 werden
afgesloten in binnen- en buitenland.
Verslag van de raad van bestuur
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Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
De kernactiviteiten van Aquafin hebben op zich de doelstelling om maatschappelijke
meerwaarde te creëren. Door de uitbouw en het duurzame beheer van de zuiveringsinfrastructuur, wordt steeds meer huishoudelijk afvalwater gezuiverd en verkleint
de kans op maatschappelijke schade door het falen van de infrastructuur.
Onze gespecialiseerde gebiedskennis is dan weer de basis voor
een brede visie op goed werkende zuiveringsgebieden.
Maar ook in de manier waarop we onze
activiteiten uitvoeren, willen we zo
duurzaam mogelijk tewerk gaan.
En dat in al onze bedrijfsprocessen. Er is zeker nog
groeipotentieel maar vandaag
kunnen we trots zijn op wat we
tot nu bereikt hebben.
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Engagementen naar stakeholders
als leidraad
Wat we doen en wat we willen bereiken, staat beschreven in onze missie en visie. Onze bedrijfswaarden staan voor de manier
waarop we onze activiteiten willen uitvoeren en zijn richtinggevend voor al onze medewerkers. Daarnaast hebben we naar onze
primaire stakeholders een aantal concrete engagementen geformuleerd. Deze engagementen geven weer wat onze stakeholders
van Aquaﬁn mogen verwachten. Intern zijn het ijkpunten voor onze medewerkers zodat zij zelf snel de juiste beslissingen kunnen
nemen binnen het referentiekader. We rapporteren over ons duurzaamheidsbeleid met deze bedrijfsengagementen als leidraad.

KLANTEN

OMGEVING

↘ Duurzaam partnership

↘ Samen ons imago maken

↘ Doeltreffende en duurzame oplossingen
op maat en aan een correcte prijs

↘ Open communicatie

↘ Afspraak is afspraak

MILIEU
↘ Het positieve milieu-effect van ons werk
optimaliseren
↘ Een voorbeeldfunctie in de zorg voor het
aquatische milieu
↘ Hergebruik van eindproducten is een prioriteit
↘ Open en eerlijk communiceren over
milieuzaken
↘ Energie besparen waar mogelijk, maar nooit
ten koste van het milieuresultaat

↘ Zichtbaar en toegankelijk
↘ Uitnodigend en constructief

MEDEWERKERS
↘ Jobs met een maatschappelijke betekenis
↘ Jobs die technische kennis met menselijke
warmte combineren
↘ Een omgeving waarin creativiteit en
klantgerichtheid centraal staan
↘ Een eigentijdse leer- en werkomgeving

Proactief financieel
beleid voor onze
aandeelhouder
Onze aandeelhouder is uiteraard een belangrijke stakeholder. Omdat ons engagement naar hem toe duidelijk is,
werd het niet verder gespeciﬁeerd. Aquaﬁn engageert
zich evenwel om de belangen van de aandeelhouder
steeds voor ogen te houden, in evenwicht met die van
de andere stakeholders. We gaan dan ook zeer omzichtig
om met de ﬁnanciële middelen die worden geïnvesteerd
in de zuiveringsinfrastructuur van het Vlaamse Gewest.
We zorgen voor de infrastructuur als een goede huisvader.
Voor de ﬁnanciering van projecten trekken we zo voordelig
mogelijk middelen aan en doen we aan actief rentemanagement.

Net zoals voor zijn gemeentelijke klanten draagt
Aquaﬁn er zorg voor dat elke euro goed besteed wordt,
zowel bij de uitbouw als bij het beheer van de gewestelijke
infrastructuur. Het werken met een nieuw budgetmodel,
dat het budget voor de werkingskosten koppelt aan de
kostprijs van de eindproducten, geeft ons een grotere
verantwoordelijkheid om de beschikbare middelen in te
zetten waar ze het meest nodig zijn.
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De middelen van onze
klanten correct inzetten
Of het nu in het kader van onze opdracht voor het
Vlaamse Gewest is, of voor onze klantgemeenten, we willen
al onze klanten duurzame oplossingen bieden. Wat we
voor hen doen, heeft een impact op alle Vlaamse burgers.
We houden er bovendien aan dat de saneringsbijdrage
die de burger betaalt via zijn drinkwaterfactuur
daadwerkelijk wordt ingezet voor projecten in dit kader.
Daarom gaan we in onze dienstverlening uit van de grootste
uitdagingen voor onze klanten: voldoen aan de Kaderrichtlijn Water, anders omgaan met hemelwater en de
bestaande rioleringsinfrastructuur in stand houden.
• Voldoen aan de Kaderrichtlijn Water: we adviseren
onze klanten welke projecten prioritair nodig zijn om
de werking van het zuiveringsgebied te verbeteren of
om bijkomende vuilvracht aan te sluiten. De projecten
die ons worden opgedragen, voeren we nauwgezet
uit met aandacht voor de speciﬁeke behoeften van
onze klant.
• Anders omgaan met hemelwater: de methodiek die
we in 2013 ontwikkelden, namen we in 2014 op in ons
dienstenpakket naar de gemeenten. Onze hemelwaterplannen zijn volledig op maat en multi-disciplinair.

We willen met deze studies gemeenten inzicht geven
in concrete maatregelen die ze kunnen toepassen op
korte en middellange termijn om water meer ruimte
te geven in het openbaar domein. Zo kunnen ze voor
hun burgers een omgeving creëren die bestand is tegen
meer hemelwater door de klimaatverandering en
waarin water tegelijk de belevingswaarde verhoogt.
• De bestaande rioleringsinfrastructuur in stand houden:
Het falen van de infrastructuur heeft vaak zware
ﬁnanciële, ecologische en maatschappelijke gevolgen.
Met zijn asset management strategie bepaalt Aquaﬁn
voor zijn klanten hoe vaak welke riolen moeten
geïnspecteerd worden en wanneer welke infrastructuur moet vervangen worden om deze gevolgen
te vermijden. Omdat niet alle riolen even kritisch zijn,
geven we aan wanneer de kost van regelmatige
inspecties niet opweegt tegen de gevolgen bij falen.

In 2014 startte Aquafin met een Binnendienst voor
zijn klantgemeenten als schakel met de relevante
interne diensten. Onze klanten kunnen hier terecht
voor informatie en meldingen rond onder meer
planningen, verzakkingen en aansluitingen.

↘ Werken aan een sterk merk met ISO55001
Aquafin wil een goed beheer verzekeren van de assets voor de waterzuivering in Vlaanderen doorheen de volledige levenscyclus. Voor een structurele
verankering in de organisatie voert het bedrijf de ISO55001-standaard in als
managementsysteem voor al haar activiteiten. Het asset managementbeleid
van Aquafin steunt op volgende pijlers:
1. ASSET MANAGEMENT GEBASEERD OP DE DOELSTELLINGEN EN DE REGELGEVING VAN EUROPA EN DE KLANT
Het asset management van Aquafin moet leiden tot de realisatie van de
Europese doelstellingen met betrekking tot zuivere waterlopen in het Vlaamse
Gewest en tot een beheersing van de waterkwaliteit. Als maatstaf hanteren we
de Europese wetgeving, tenzij de Vlaamse eisen strenger zijn of er in overleg
met de klant beslist wordt om strengere eisen op te leggen. Aquafin engageert
zich om zorg te dragen voor een stipte naleving van de afspraken met de klant,
de wetgeving en andere overheidsregels.
2. ASSET MANAGEMENT GEBASEERD OP RISICO’S
Door goed beheer van de assets wil Aquafin de risico’s die verbonden zijn
aan deze assets onder controle houden, zowel nu als morgen. Op basis van
een doorgedreven risicobeheer dat rekening houdt met de verwachtingen van
de stakeholders wordt bepaald hoe de performantie en de betrouwbaarheid
van de infrastructuur gegarandeerd wordt binnen het beschikbare budget.
3. BIJ DE UITBOUW EN HET BEHEER VAN DE INFRASTRUCTUUR WORDT
UITGEGAAN VAN HET PRINCIPE VAN TOTAL COST OF OWNERSHIP
Bij elke conceptkeuze worden parameters als materiaalkeuze, energieverbruik, duurzaamheid, investeringskost, werkingskosten e.d. meegenomen
in de besluitvorming.
4. AQUAFIN STREEFT NAAR EEN PARTNERSHIP MET HAAR LEVERANCIERS
Aquafin wil met haar leveranciers die impact hebben op de performantie en
betrouwbaarheid van de assets een vertrouwensrelatie opbouwen. Het doel is
dat deze leveranciers actief bijdragen aan het behalen van Aquafins asset
managementdoelstellingen.
5. ENGAGEMENT TOT CONTINUE VERBETERING
Aquafin monitort op een systematische manier de assetprestaties en
effectiviteit van haar asset managementsysteem. Het leren uit ervaringen en
het toepassen van innovatieve oplossingen resulteert in een continue verbetering
van de asset (management)prestaties en het asset managementsysteem.
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Respect voor
het milieu
↘

ENERGIEBELEIDSVERKLARING
MET DOELSTELLINGEN TEGEN 2020:

20% 20%
besparen op
primaire energie

13%
groene stroom
opwekken

besparen op
transport

Hoewel onze rioolwaterzuiveringsinstallaties energieefficiënt ontworpen zijn, blijft de zuivering van afvalwater een
erg energie-intensief proces. Aquaﬁn besteedt veel aandacht
aan het energieverbruik en onderneemt acties om dit verder te
reduceren. In 2014 werden in dat kader verschillende nieuwe
projecten geïnitieerd. Een voorbeeld van hoe vele kleintjes een
groot verschil kunnen maken, is het initiatief om de mixers in
de selectortanks niet meer continu te laten draaien. Een studie
heeft aangetoond dat een “5 minuten aan – 15 minuten uit”scenario geen impact heeft op de draadvorming in het actief
slib die ze moeten tegengaan. Wanneer deze maatregel volledig
is uitgerold, zal Aquaﬁn jaarlijks 2 GWh kunnen besparen.

EVOLUTIE PRODUCTIE
GROENESTROOM
kWh
↘
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In 2014 is er met kleine testen aangetoond dat we het
rendement van de inﬂuentvijzels aanzienlijk kunnen verbeteren
door ze niet continu, maar in een start/stop regime te laten
draaien. Als alles goed gaat, lopen in 2015 op vijf rioolwaterzuiveringsinstallaties testen op volle schaal om het rendement
van de inﬂuentvijzels te vergroten. Uiteraard is er in de studie
rekening mee gehouden dat deze maatregel de overstortfrequentie van de collector niet mag verhogen.
Daarnaast lichten multidisciplinaire teams binnen Aquaﬁn
jaarlijks vijf rioolwaterzuiveringsinstallaties in detail door op
hun energieverbruik. In 2014 waren dat de installaties in Eeklo,
Lokeren, Menen, Merksem en Oudenaarde. De aanbevolen
maatregelen die hieruit voortvloeien, zullen na uitvoering extra
energiebesparingen opleveren.
Naast gezuiverd afvalwater brengt het zuiveringsproces
ook een sliboverschot voort. Actief slib speelt de hoofdrol in de
biologische zuivering. De micro-organismen die zich voeden
met de opgeloste vuildeeltjes in het afvalwater, groeien steeds
aan waardoor een teveel ontstaat. Het slib dat niet opnieuw
gebruikt wordt in het zuiveringsproces, wordt elders gedroogd
of verbrand.
Om het vloeibaar slib met 20 % te doen dalen, is er een
stijging van het droge stofgehalte nodig met 1 %. Testen met
de dosering van polyelectrolyten voor de gravitaire slibindikker
op de installatie in Halen, leveren een stijging van het droge
stofgehalte op tussen 3 en 5 %. Deze testen lopen in 2015
ook op andere installaties nog door maar de resultaten tot nu
zijn hoopgevend.

4,000,000
2,000,000
0
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Met het oog op onze ambitie om tegen 2020 13 % groene
stroom te produceren, heeft Aquaﬁn sinds 2010 jaarlijks een
budget van 500.000 euro gereserveerd voor de optimalisatie
van zijn slibvergisters. Aquaﬁn heeft 17 installaties waarin de
organische fractie van het slib deels afgebroken en omgezet
wordt in biogas. Door het verhogen van de temperatuur in
de gisting van 33°C naar 40°C stegen de slibafbraak en
de biogasproductie signiﬁcant. De temperatuursverhoging
wordt volledig gerealiseerd met de beschikbare restwarmte
van de gasmotoren. In 2014 konden we in totaal meer dan
11,5 miljoen kWh groene stroom produceren, dat is zo'n 12 %
meer dan het jaar voordien.

↘

AFVALWATER ALS ENERGIEBRON

De belangrijkste functie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie blijft natuurlijk de behandeling van het huishoudelijk
afvalwater. In het afvalwater op zich, maar ook in het
zuiveringsproces zien we echter hoe langer hoe meer
mogelijkheden om door de recuperatie van energie en
grondstoffen maatschappelijke meerwaarde te creëren.
De groene stroom die we produceren met onze slibgistingen vervangt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties zelf
voor een deel de elektriciteit die we anders van het net zouden
halen. In ruil ontvangt Aquaﬁn groenestroomcertiﬁcaten als
bewijs dat energie werd opgewekt uit een hernieuwbare bron.
Van het niet-vergiste slib en het slib dat overblijft na de
gisting, werd in 2014 36 % gedroogd in een van onze eigen
slibdrooginstallaties in Deurne, Houthalen of Leuven. Dat komt
neer op 35.573 ton droge stof. Het aandeel van deze toepassing
blijft ieder jaar stijgen. Het slib dat in Brugge gedroogd wordt,
zit niet in dit aandeel omdat het na droging ter plaatse
verbrand wordt en mee wordt gerekend in de categorie
“verbranding”.
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De droging van ontwaterd slib leidt tot de productie van
slibkorrels of pellets met een droge stofgehalte van ongeveer
90 %. In 2014 leverde Aquaﬁn bijna 32.000 ton pellets aan
de cementindustrie voor co-verbranding in cementovens,
ter vervanging van fossiele brandstoffen.
De 64 % van het ontwaterd slib dat niet gedroogd werd,
ofwel 61.190 ton droge stof, werd verbrand. Dat gebeurde voor
48 % in de slibverbrandingsinstallatie die Aquaﬁn in Brugge
beheert. De rest werd verbrand in externe verbrandingsinstallaties. De as die overblijft na de verbranding wordt ook
nog eens verwerkt als bouwmateriaal in cementklinkers.

SLIBDROGING EN –VERBRANDING
↘

64 %
● Verbranding

36 %

● Droging

31.965 ton ton gedroogde slibpellets als brandstof voor
cementovens

↘

RECUPERATIE VAN GRONDSTOFFEN

Het huishoudelijk afvalwater dat op de rioolwaterzuiveringsinstallaties toekomt, bevat een aantal stoffen die
mits een efficiënte recuperatie opnieuw zouden kunnen
gebruikt worden. Zo is menselijke urine rijk aan fosfor,
een mineraal waarvan de reserves wereldwijd stilaan uitgeput
geraken. Aquaﬁn voerde in 2013 en 2014 testen uit om door
toevoeging van magnesiumchloride aan het zuiveringsslib
de fosfaten te doen neerslaan als struviet, ofwel fosforkristallen. Daarnaast werken we mee aan een project om
fosfor te recupereren uit de verbrandingsassen na de
verbranding van slib.
Via een testopstelling met een ﬁjnzeef ter hoogte van
de mechanische zuivering tracht Aquaﬁn cellulose terug te
winnen dat via het toiletpapier mee spoelt naar de installatie.
Later kunnen we verder onderzoeken hoe en onder welke
voorwaarden de cellulose kan gebruikt worden als grondstof.
Er zijn toepassingen gekend voor de productie van isolatiematerialen en bioplastic.
Verder is organisch afval rijk aan koolstof, nog een stof
die we potentieel kunnen terugwinnen en omzetten in biokool.
Biokool kan gebruikt worden in de industrie, de landbouw of
milieutechnologie.

↘

HERGEBRUIK VAN AFVALWATER

Het afvalwater dat wordt gezuiverd op een installatie
van Aquaﬁn heeft een uitstekende kwaliteit om geloosd te
worden in een waterloop. Maar het is ook geschikt om onder
bepaalde omstandigheden kostbaar drinkwater te vervangen.
Na een kleine voorbehandeling kan het bijvoorbeeld prima
gebruikt worden als proceswater of koelwater in de industrie.
Aquaﬁn heeft met een aantal Vlaamse bedrijven en
intercommunales overeenkomsten lopen voor de aanlevering
van gezuiverd afvalwater. En ook ruimﬁrma’s maken er gebruik
van als reinigingswater.
Mits een doorgedreven zuivering kan het afvalwater
verder opgewaardeerd worden tot elke gewenste kwaliteit,
zelfs tot drinkwater. Dat gebeurt in de praktijk in Koksijde,
waar drinkwaterbedrijf IWVA gezuiverd rioolwater afneemt
van de zuiveringsinstallatie om er weer drinkwater van te
maken. Dat gebeurt via ultraﬁltratie, omgekeerde osmose
en een periode van inﬁltratie in de duinen. In 2014 startte
een vleesverwerkend bedrijf waar dochterbedrijf Aquaplus
de waterzuivering exploiteert, een extra zuiveringsstation op.
Hier wordt nu het gezuiverde afvalwater verder opgewaardeerd
tot drinkwater dat gebruikt wordt in vleesverwerkende
activiteit. De uitstekende en constante kwaliteit van het
gezuiverde afvalwater heeft een belangrijke impact op de
smaak en de kwaliteit van de producten van het bedrijf.

↘ Alles op alles voor het milieu
In 2014 kregen we enkele keren te maken met
(dreigende) breuken in persleidingen en een toevoercollector. Om de aanvoer van afvalwater te stoppen,
moet in zo’n geval het pompstation stroomopwaarts
stilgelegd worden. Het gevolg is uiteraard dat het
afvalwater vanaf dan zijn uitweg zoekt via een overstort
op het rioleringsstelsel.
Telkens kon Aquafin rekenen op de onvoorwaardelijke
inzet en de efficiëntie van zijn medewerkers om op
korte termijn de beste (tijdelijke) oplossing voor het
milieu uit te werken in afwachting van een definitieve
herstelling. Er werd de klok rond gewerkt met de focus
op een accurate oplossing. Door de installatie van
noodleidingen, vaak in moeilijke constructies, kon de
overstortduur telkens beperkt worden.

RWZI ALS RECYCLAGEFABRIEK

Huishoudelijk afvalwater

Waterloop

Zuiveringsinstallaties

Drinkwaterproducent
↘ Basis voor drinkbaar water
↘ Ultrapuur water

Slibkorrels
↘ Cementindustrie

Fosfor
↘ Meststoffen

C
Koolstof
↘ Actief kool

Cellulose
↘ Bioplastic
↘ Isolatiematerialen

Elektriciteit
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Oog voor
de omgeving
Infrastructuurwerken brengen altijd hinder mee voor omwonenden,
eventuele handelaars en doorgaand verkeer. Het Minder Hinderbeleid van Aquaﬁn houdt vanaf de planning van de projecten rekening
met mogelijke hinder en schrijft de gepaste maatregelen voor om
de hinder zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zijn zowel
voor de aanleg van riolering als voor de bouw en renovatie van
zuiveringsinstallaties opgenomen in de bestekken voor onze technische
partners.

↘

PARTNERSCHAP GROEIT

Aquaﬁn wil zijn Minder Hinder beleid niet alleen maar
“voorschrijven”. Door het stimuleren van meer partnerschap
met aannemers en advies- en ingenieursbureaus willen we
ook de mensen die onze werken in de praktijk uitvoeren,
doordringen van onze aanpak. Van een klant-leverancier relatie
zijn we aan het evolueren naar een relatie waarin elke partij
zijn eigen rol en zijn eigen verantwoordelijkheden opneemt
met een gezamenlijk doel voor ogen. We stellen ons open
voor suggesties en moedigen aan dat er op de werf wordt
meegedacht in het belang van het project en de omgeving.
Om de kwaliteit van de uitvoering van de werken in de
openbare sector te verhogen, is de toekenning van het
getuigschrift van goede uitvoering gekoppeld aan een objectief
evaluatiesysteem dat verschillende opdrachtgevers in de sector
toepassen. Omdat het getuigschrift pas na de werken wordt
toegekend, heeft Aquaﬁn met medewerking van de sector een
eigen intern kwaliteitsmetingsysteem op poten gezet dat de
aannemer beoordeelt op vier domeinen: kwaliteit, veiligheid,
omgeving en publiek en milieu. De beoordeling gebeurt op vijf
momenten: bij de start van de werken, twee keer tijdens de
uitvoering, bij de voorlopige oplevering en bij de deﬁnitieve
oplevering. Zo krijgt de aannemer de kans om bij te sturen
tijdens de uitvoering van het project. De verzamelde feedback
werd de voorbije jaren al deels gebruikt voor de toekenning
van de Minder Hinder award. Vanaf 2016 wil Aquaﬁn de
kwaliteitsmeting gebruiken als criterium in de aanbestedingsprocedures, naast het bestaande externe evaluatiesysteem.

↘

↘ Winnaars awards
Op 9 oktober reikte Aquafin voor de achtste keer
awards uit aan de aannemer en het advies- en
ingeniersbureau die het meest kwaliteitsvol, veilig
en omgevingsvriendelijk werkten in het voorbije jaar.
Bij de advies- en ingenieursbureaus voerden dezelfde
drie bedrijven voor de derde keer op rij het lijstje aan.
Het was opnieuw ASTRO-plan uit Aalst dat met de
Kwaliteitsaward naar huis ging. In de categorie van de
aannemers kaapte Desot NV uit Boezinge voor de eerste
keer de Minder Hinder award weg.

Ook tijdens de uitvoering van de werken worden de
omwonenden geïnformeerd over de planning en het verloop
van de werken. Via de aannemer vernemen ze de planning
op zeer korte termijn, zoals wanneer ze precies niet met de
wagen op hun oprit kunnen en wat de afspraken zijn rond
huisvuilophaling. Om de aannemers hierin te ondersteunen,
stelt Aquaﬁn hen een set standaardbrieven ter beschikking die
in 2014 werden bijgestuurd en opnieuw onder de aandacht
van de aannemers werden gebracht.

157
52

infoavonden
georganiseerd

tevredenheidsonderzoeken
uitgevoerd

COMMUNICATIE OVER DE WERKEN

Het spreekt voor zich dat wie te maken krijgt met werken
in zijn buurt, tijdig en correct wordt geïnformeerd. Tijdens de
ontwerpfase van een project voorziet Aquaﬁn al een eerste
infoavond waarop het doel en het tracé van de werken worden
voorgesteld. In 2014 vonden in die fase 80 infoavonden plaats.
Minstens een week voor de werken effectief starten, volgt
een tweede infoavond met concrete informatie rond fasering
en praktische zaken. Zo waren er vorig jaar 77.

Via infobrieven van Aquaﬁn en via de website worden de
bewoners op de hoogte gehouden van de meer algemene
planning en de start van een nieuwe fase. Maar we willen ook
aandacht besteden aan de nazorg van onze projecten. In 2014
verspreidden we voor 52 afgelopen projecten een tevredenheidsenquête onder de buurtbewoners. Daarin polsen we
onder meer naar de communicatie-inspanningen van Aquaﬁn
en de aannemer, of de woningen goed bereikbaar bleven en of
het openbaar en privaat domein voldoende hersteld werden.
Ongeveer 15 % van de verspreide vragenlijsten kwamen
ingevuld terug.
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Daarnaast stuurde Aquaﬁn 44 persberichten naar de lokale
pers in verband met infrastructuurwerken.

↘

AANSPREEKPUNTEN VOOR DE BURGER

Wie werken van Aquaﬁn in zijn buurt heeft, kan met
praktische vragen en opmerkingen hierover terecht bij de
werﬂeider van de aannemer op de werf zelf. Op weekdagen
van 8 uur tot 19 uur is het Contactcenter van Aquaﬁn
telefonisch bereikbaar maar een e-mail sturen kan uiteraard
ook. Het Contactcenter zorgt ervoor dat de burger een
antwoord krijgt op zijn vraag of bezorgdheid, rechtstreeks
of na raadpleging van een interne dienst.
In bepaalde gevallen is echter de tussenkomst van de
ombudsdienst aangewezen. In 2014 registreerde deze dienst
396 ontvankelijke klachten. Dat zijn er opvallend meer dan
de 291 die in 2013 werden genoteerd. De reden hiervan is dat
sinds vorig jaar de resultaten van de tevredenheidsenquêtes
op het einde van de infrastructuurprojecten, geïntegreerd zijn
in het klachtensysteem. Aquaﬁn wil de opmerkingen en
klachten die via deze weg binnen komen op eenzelfde manier
behandelen als rechtstreekse meldingen aan de ombudsdienst.
Het zijn immers belangrijke barometers om onze werking
te verbeteren.
Een rechtstreeks gevolg van deze wijziging is dat het
merendeel van de ontvankelijke klachten (14,65 %) gaat over
het herstel van het bebouwd privaat domein na de werken.
Het moment waarop Aquaﬁn de buurtbewoners bevraagt,
valt immers meestal nog voor de eigenlijke rondgang met
de aannemer om de nog openstaande punten te overlopen.
Het is dan ook de bedoeling om via de enquête te weten te
komen waar de aannemer nog actie moet ondernemen.
Anderzijds plannen de aannemers de afwerking van de private
percelen vaak het laatst, wanneer ze zeker zijn dat er op het
openbaar domein niets meer moet veranderen wat nadelige
gevolgen kan hebben voor de private gronden.
Door de erg natte maand augustus kwamen er ook heel wat
klachten binnen (9,58 %) rond wateroverlast. Aquaﬁn schuift
deze klachten echter niet zonder meer af op de klimaatverandering, maar onderzoekt elke klacht om te bepalen of ze
al dan niet gerelateerd is aan een structurele tekortkoming
van het rioleringsstelsel of het falen van de infrastructuur.
We ontvangen ook relatief veel klachten over wateroverlast
in kelders na werken van Aquaﬁn. Wanneer we een oude,
lekke en dus drainerende riolering vervangen, stijgt de
grondwaterspiegel en dit kan leiden tot insijpeling van
grondwater in de kelders. We raden omwonenden van onze
werken dan ook aan om hun kelders waterdicht te maken om
dit probleem te vermijden.

Verder hadden de klachten vooral te maken met werken
in uitvoering: lawaai- en trillingshinder, informatie en
communicatie rond de werken, herstel van het openbaar
domein en het niet-bebouwd privaat domein en netheid op
de werf. Een minderheid van de klachten (5,56 %) ging over
geurhinder afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties,
van het rioleringsstelsel of in huis nadat er werken in de straat
werden uitgevoerd. Om deze laatste vorm van geurhinder
te voorkomen, raadt Aquaﬁn aan om sifons te plaatsen op
alle binnenaansluitingen wanneer de woning wordt
afgekoppeld bij aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.
De verluchting die er was met het gemengde systeem,
bijvoorbeeld via de aansluiting van de dakgoot, valt immers
weg na de afkoppelingswerken.
In totaal werd 94 % van de (deels) gegronde klachten
opgelost en nog eens 1,3 % gedeeltelijk opgelost.

↘ Relatie met buurt hersteld na geurproblematiek
In Roeselare kampte Aquafin jarenlang met klachten
van geurhinder die volgens de buurt afkomstig zou zijn
van onze rioolwaterzuiveringsinstallatie. Nochtans waren
de onderdelen met het meeste risico op geuremissie al
vanaf de opstart van de installatie afgedekt. De waterzuivering ligt er in een bedrijventerrein op vrij korte
afstand van een woonwijk. Nadat Aquafin nog een aantal
eenvoudige maatregelen toepaste om mogelijk geurhinder te voorkomen, liet het bedrijf een geurstudie
uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Deze studie
pleitte Aquafin in het najaar van 2014 vrij van geuremissie. Dat was meteen een goede aanleiding om
de relatie met de buurt te herstellen. Tijdens een bezoek
aan de installatie konden de buren kennis maken met
het waterzuiveringsproces maar tegelijk ook vaststellen
dat Aquafin de klachten uit het verleden ernstig nam en
doeltreffende maatregelen heeft geïmplementeerd.

396 ONTVANKELIJKE KLACHTEN IN 2014
Beeld van de belangrijkste klachten (> 5% van het totale klachtenbeeld)
↘

7,83 %

5,30 %

8,84 %

Werken: ● Informatie/communicatie
Infrastructuur : ● Wateroverlast

↘

● Moeilijke toegang/netheid

27,28 %
● Lawaai- en trillingshinder

9,58 %

5,56 %

● Onvoldoende herstel

● Geurhinder

CONTACT MET HET BREDE PUBLIEK

Doordat Aquaﬁn geen rechtstreekse dienstverlening heeft
naar particulieren toe, komen burgers in principe enkel in
aanraking met ons wanneer we werken in hun buurt. We vinden
het echter belangrijk dat zij onze activiteiten kunnen kaderen
in het grote geheel en de maatschappelijke relevantie ervan
inzien. Door hen op verschillende manieren te laten kennis
maken met de rol van Aquaﬁn, willen we het draagvlak voor
onze werken vergroten.

PERSBERICHTEN
Via persberichten brachten we vooral onze infrastructuurwerken regionaal onder de aandacht. Met publicaties in
vakbladen zetten we onder meer ons onderzoek rond het
terugwinnen van fosfor en andere grondstoffen in het
zuiveringsproces in de verf.
BIG JUMP
Ook in 2014 was Aquaﬁn hoofdsponsor van de Big Jump,
een initiatief van Natuurpunt dat aandacht vraagt voor propere
waterlopen. Op 13 juli sprongen ruim 2.100 mensen op 28
locaties in heel Vlaanderen in beken en rivieren. Nog eens
6.400 toeschouwers kwamen de “jumpers” aanmoedigen.
Aquaﬁn was op 12 locaties aanwezig met een stand die
bemand werd door eigen medewerkers.

GROEPSBEZOEKEN
In 2014 organiseerden we in totaal 619 groepsbezoeken
op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties die daarvoor zijn
uitgerust. Een groepsbezoek met gids is gratis en kan worden
aangevraagd via onze website. Op 9 rioolwaterzuiveringsinstallaties nodigden we de buurtbewoners uit om via een
rondleiding kennis te maken met het zuiveringsproces.
Deze zogenaamde burenbezoeken zijn kleinschalig maar
worden sterk gewaardeerd door de aanwezigen. Het is een
mooie gelegenheid om onze maatschappelijke meerwaarde
persoonlijk toe te lichten en het bevordert ook het contact
met de lokale overheden.
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Chap’eau
Om de aandacht te vestigen op wat Aquaﬁn samen met
de gemeenten, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Vlaamse
Gewest, de aannemers, advies- en ingenieursbureaus en zoveel
andere partners tot vandaag heeft bereikt, organiseerden we
op 28 september voor het eerst Chap’eau. Samen genieten van
proper water staat centraal tijdens dit evenement. Als locatie
voor deze eerste editie kozen we Kasterlee, in de buurt van een
aantal waterlopen die niet ver meer af staan van de “goede”
waterkwaliteit die Europa beoogt. Het werd een geslaagde
dag vol sport, ontspanning en gezelligheid. Bij de infostandjes
van Aquaﬁn en een aantal partners kwamen de bezoekers
meer te weten over water en waterkwaliteit.

“Wat een voltreffer!
En niet te geloven dat er zoveel
leven in dat water zit.
Hoogtepunt was voor mij
de wandeling in De Zegge.
Bekwame gids, prachtig domein,
wat heeft een natuurliefhebber
nog meer nodig?”
Geo De Baets, stad Antwerpen
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Zorg voor
medewerkers
Aquaﬁn kan in vergelijking met andere bedrijven rekenen op
erg gemotiveerde medewerkers. We doen er dan ook alles aan om
de algemene tevredenheid en het engagement van onze werknemers
nog te vergroten. De resultaten van het bedrijf zijn immers te
danken aan de inzet van alle medewerkers.

↘ Onderzoek welzijn en tevredenheid
In het kader van “psychosociaal welzijn” organiseerde
Aquafin in 2014 organiseerde samen met SD Worx een
grootschalige bevraging bij de medewerkers rond
welzijn en tevredenheid. De bevraging bestond in eerste
instantie uit een enquête bij het voltallige personeel,
die een responsgraad kende van 86 %. Daarna volgden
nog acht panelsessies met 10 tot 15 medewerkers per
sessie, waarin dieper werd ingegaan op een aantal
thema’s.
Zowel in de kwantitatieve als in de kwalitatieve
bevraging kwamen alle aspecten uit het HR-beleid
aan bod: zoals tijds- en plaatsonafhankelijk werken,
leiderschap en cultuur, job en carrière en structuur
en organisatie. Algemeen kwam naar voor dat de
medewerkers van Aquafin meer tevreden en betrokken
zijn dan bij andere bedrijven uit een benchmark die
representatief is voor de Belgische arbeidsmarkt.
De maatschappelijke rol, de balans werk-privé, autonomie
in de job en de sociale cultuur werden als belangrijkste
troeven genoemd. De resultaten op bedrijfsniveau werden
begin 2015 vertaald in een aantal concrete actiepunten.
Daarna volgt nog de cascade van de resultaten op
afdelings- en teamniveau, waarvoor ook op dat niveau
telkens actiepunten worden uitgewerkt.

↘

BALANS WERK-PRIVÉ ALS
BELANGRIJKE TROEF

Werknemers zijn gemotiveerder, gelukkiger en tot betere
prestaties in staat als hun werk en privéleven in evenwicht
zijn. Uit het onderzoek rond “Welzijn en tevredenheid” bleek
duidelijk dat Aquaﬁn op dit punt sterk scoort. De inspanningen
die het bedrijf levert om zijn medewerkers de ruimte te geven
om tijds- en plaatsonafhankelijk te werken, worden erg
gewaardeerd. Aquaﬁn heeft ondertussen drie satellietkantoren
(in Drongen, Herentals en Leuven) en 47 ﬂexplekken die in 2014
dezelfde status kregen als de satellietkantoren. Om verplaatsingen
te vermijden mogen medewerkers er op regelmatige basis,
onder bepaalde voorwaarden, hun job uitoefenen indien dat
uiteraard praktisch mogelijk is. Dankzij videoconferencing is
het bovendien niet meer altijd nodig om zich fysiek te verplaatsen
voor een vergadering. Ook de tijdspanne waarbinnen het
principe van de glijdende werkuren kan worden toegepast,
werd uitgebreid voor de functies waarin dit mogelijk is.

↘

UITDAGENDE CARRIÈRE EN
PERMANENTE ONTWIKKELING

Aquaﬁn wil een lerende organisatie zijn, die voortdurend
verbetert en bijstuurt. Daarom stimuleert het zijn medewerkers
om zich te blijven ontwikkelen, zowel via klassieke opleidingen
als via alternatieve leervormen zoals zelfstudie, e-learning,
on-the-job training, instructieﬁlmpjes, …
Het VTO-team (Vorming, Training en Ontwikkeling) houdt
per doelgroep en volgens graad van ervaring een aanbod
actueel van opleidingen die verplicht zijn of die sterk worden
aangeraden. In 2014 organiseerde Aquaﬁn 2581 opleidingsdagen, de veiligheidsopleidingen niet meegerekend. Dat komt
neer op een gemiddelde van 2,5 dagen per medewerker.
Sinds 2014 worden alle opleidingen via een digitaal platform
aangevraagd, geregistreerd en opgevolgd.
De ontwikkelingscyclus is een mooi instrument om de
medewerkers te coachen in het halen van hun doelstellingen
en hen verder te helpen groeien. Tijdens drie formele
interactieve gesprekken tussen medewerker en leidinggevende
wordt er feedback gegeven over het functioneren (evaluatiegesprek en functioneringsgesprek) of wordt er vooruit gekeken
naar nieuwe uitdagingen (planningsgesprek).
Aquaﬁn stelt in zijn engagementen dat het zijn
medewerkers jobs wil bieden met een maatschappelijke
meerwaarde. Dat Aquaﬁn zijn focus verbreedt door zich,
naast de uitbouw en het beheer van het zuiveringsnetwerk
te richten op anders omgaan met hemelwater, is een verrijking
voor heel wat functies in het bedrijf. Op deze manier kunnen
medewerkers zich immers verder in de breedte ontwikkelen.
Ook voor de opdrachten die dochterbedrijf Aquaplus binnen
haalt, kan Aquaﬁn rekenen op de enthousiaste medewerking
van zijn personeel.

↘

STRUCTUUR EN ORGANISATIE

De voorbije jaren maakte Aquaﬁn werk van een kanteling
van de organisatie. Van een bedrijf dat eerder hiërarchisch
georganiseerd was, evolueerden we naar procesgericht werken.
De bevraging rond “Welzijn en tevredenheid” toonde aan dat
de structuur van de vernieuwde organisatie nog niet volledig
duidelijk is voor iedereen. Verder werk maken van een vlotte
bereikbaarheid van informatie is een van de actiepunten
waar Aquaﬁn in 2015 intern wil op inzetten. Met het oog
op continue verbetering en een goed beheer van onze
infrastructuur, is in 2014 verder vorm gegeven aan de directie
Asset management.
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Naast een aantal algemene thema’s zijn de lessen die
getrokken werden uit ongevallen en bijna-ongevallen, zowel
intern als extern, een vast agendapunt tijdens deze sessies.
Deze praktijkgerichte, anekdotische aanpak werkt goed naar
sensibilisering.

↘ Bike to work
In 2014 organiseerde Aquafin twee maal een “bike to
work” om meer medewerkers te overtuigen om de
woon-werk verplaatsing met de fiets te maken.
Gemiddeld namen er telkens 80 medewerkers deel.

↘

DIALOOG TUSSEN MEDEWERKERS
EN MANAGEMENT

Binnen het grootschalige onderzoek rond welzijn en
tevredenheid namen vorig jaar 869 medewerkers deel aan de
digitale bevraging. Dit komt neer op een responsgraad van
86 %, wat een erg goede score is. Daarnaast namen nog
eens ruim 100 medewerkers deel aan een van de acht open
panelsessies. Via kwalitatieve bevragingstechnieken werd
dieper ingegaan op een aantal thema’s. De resultaten van
beide onderzoekscomponenten werden door onze externe partner
verwerkt en in conclusies op verschillende managementniveaus
gegoten. Hiermee gaat Aquaﬁn in 2015 verder aan de slag.
De verslagen van punten die werden besproken op het
directiecomité zijn beschikbaar voor alle medewerkers en
worden ook druk geraadpleegd. Voor meer informatie kunnen
ze terecht bij hun leidinggevende, die een mondelinge
toelichting krijgt. Via interactieve blogs houdt de directie het
personeel ook informeel op de hoogte van ontwikkelingen
rond bepaalde thema's. Formele kanalen die sterk gewaardeerd
worden zijn bijvoorbeeld het personeelsmagazine, het intranet
en de jaarlijkse nieuwjaarsboodschap.

↘

VEILIG WERKEN

Aquaﬁn plaatst de veiligheid van zijn eigen medewerkers
en mensen die voor ons werken permanent hoog op de
agenda. Nieuwe medewerkers die met veiligheidsrisico’s in
aanraking komen, krijgen al heel snel na hun eerste werkdag
de nodige preventieopleidingen. Veiligheidsinstructies en -regels
worden niet alleen via de hiërarchische lijn doorgegeven,
maar rechtstreeks ook door de preventieadviseurs van de
afdeling Preventie en Bescherming. Zij gaven vorig jaar aan
alle operationele teams 2 informatiesessies rond veiligheid.

Ook op onze werven willen we aandacht vragen voor
veilig werken. Veiligheid is overigens een van de criteria die in
acht worden genomen bij de toekenning van de Minder Hinder
award. Via onze website stellen we veiligheidsinformatie
ter beschikking van onze technische partners en we lichten
hen voor tijdens de kennisdagen die het bedrijf organiseert.
In 2014 kwam onder meer de nieuwe wetgeving rond
aanwezigheidsregistraties op de werf aan bod. Dit lichtten we
eveneens toe aan onze veiligheidscoördinatoren.
In 2014 registreerden we 24 arbeidsongevallen, wat in
dezelfde lijn ligt als het jaar voordien. Maar liefst 5 ongevallen
hadden te maken met het hanteren van rioleringsdeksels,
daarom zal hiervan in 2015 een aandachtspunt gemaakt
worden in het kader van “aandacht voor licht werk”.
Een aantal hulpmiddelen wordt uitgetest en met de sector
overleggen we rond de mogelijkheden van riooldeksels uit
kunststof in de plaats van gietijzer.

↘ Aquafin respecteert UN Global Compact
Op 12 juni 2014 ondertekende Aquafin de Global
Compact van de Verenigde Naties. Door de ondertekening
engageert het bedrijf zich om de tien grondbeginselen
van de Global Compact te respecteren:
• Principe 1: Bedrijven dienen binnen de grenzen van
hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde
mensenrechten te eerbiedigen.
• Principe 2: Bedrijven dienen er zich steeds van
te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan
de schending van de mensenrechten.
• Principe 3: Bedrijven dienen de vrijheid van
vakvereniging en de effectieve erkenning van het
recht op collectieve onderhandelingen te handhaven.
• Principe 4: De uitbanning van iedere vorm van
verplichte en gedwongen arbeid.
• Principe 5: De effectieve afschaffing van kinderarbeid
• Principe 6: De bestrijding van discriminatie in arbeid
en beroep.
• Principe 7: Bedrijven dienen voorzorg te betrachten
bij hun benadering van milieu-uitdagingen;
• Principe 8: initiatieven te ondernemen om een groter
milieubesef te bevorderen;
• Principe 9: de ontwikkeling en de verspreiding van
milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.
• Principe 10: Bedrijven moeten elke vorm van corruptie
tegengaan, inclusief afpersing en omkoping.

In 2014 voerde de afdeling Preventie en Bescherming
indienststellingsonderzoeken uit voor 4 nieuwe en 8 gerenoveerde rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2 nieuwe kleinschalige
installaties, 92 nieuwe en 2 gerenoveerde pompstations,
7 bekkens met pompen, 4 bergbezinkingsbekkens, 15 2DWAprojecten en 8 nieuwe onderdelen zoals centrifuges,
inﬂuentvijzels, bioforinstallaties, … Daar bovenop werden
nog eens 14 veiligheidsaudits uitgevoerd op
bestaande installaties of naar
aanleiding van verbeterings- of
aanpassingswerken. Voor 158
infrastructuurprojecten is gestart
met de veiligheidscoördinatie bij
ontwerp.

“Met de groei van ons
patrimonium hebben we
ook het personeelsaantal
sterk zien stijgen.
Toch ademt Aquafin
nog steeds een
familiale sfeer.”
Bart Manderveld, adviseur Loon- en
personeelsadministratie
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Verslag van de commissaris
↘

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN
DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VENNOOTSCHAP AQUAFIN NV OVER
HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP
31 DECEMBER 2014

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen,
brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van
commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de balans op
31 december 2014, over de resultatenrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2014 en over de toelichting
(alle stukken gezamenlijk “de Jaarrekening”) en omvat tevens
ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving
gestelde eisen.

↘

VERSLAG OVER DE JAARREKENING OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD

Wij hebben de controle uitgevoerd van de Jaarrekening van
Aquaﬁn NV (“de Vennootschap”) over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2014, opgesteld op grond van het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
met een balanstotaal van € 3.289.016.007,01 en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar
van € 8.597.413,46.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen
van de Jaarrekening die een getrouw beeld geeft in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel. Deze verantwoordelijkheid
omvat: het opzetten, implementeren en in stand houden van
een interne controle met betrekking tot het opstellen en de
getrouwe weergave van de Jaarrekening die geen afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of het maken van
fouten bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige schattingen die
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze
Jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale
auditstandaarden (“International Standards on Auditing” –
“ISA”) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de
deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen
en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te
verkrijgen dat de Jaarrekening geen afwijkingen van materieel
belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van
controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen
bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden
zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met
inbegrip van diens inschatting van de risico's van een afwijking
van materieel belang in de Jaarrekening als gevolg van fraude
of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt
de commissaris de bestaande interne controle van de
Vennootschap in aanmerking die relevant is voor het opstellen
door de Vennootschap van de jaarrekening die een getrouw
beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten
die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet
gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit
van de bestaande interne controle van de Vennootschap.
Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid
van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid
van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van de presentatie van de Jaarrekening
als geheel.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de
aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen en wij zijn
van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.
OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een getrouw
beeld van het vermogen en van de ﬁnanciële toestand van
de Vennootschap per 31 december 2014, alsook van haar
resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.

↘

VERSLAG BETREFFENDE OVERIGE DOOR
WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen
en de inhoud van het jaarverslag over de Jaarrekening,
in overeenstemming met artikel 96 van het Wetboek van
vennootschappen, evenals het naleven van de wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op
het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van
het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van
de vennootschap.

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de van
toepassing zijnde bijkomende norm uitgegeven door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zoals gepubliceerd in het
Belgisch Staatblad op 28 augustus 2013 (de “Bijkomende
Norm”), is het onze verantwoordelijkheid om bepaalde
procedures uit te voeren aangaande de naleving, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, van bepaalde wettelijke
en reglementaire verplichtingen, zoals gedeﬁnieerd in de
Bijkomende Norm. Op grond hiervan, doen wij de volgende
bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de
draagwijdte van ons oordeel over de Jaarrekening te wijzigen:
• Het jaarverslag over de Jaarrekening behandelt de door
de wet vereiste inlichtingen, stemt overeen met de
Jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde
inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij
beschikken in het kader van onze opdracht.
• In het jaarverslag heeft de raad van bestuur u overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen
ingelicht over het belangenconﬂict van een bestuurder.
Het belangenconﬂict betreft een aanpassing van een
dienstencontract. De vermogensrechtelijke gevolgen van
de vennootschap bestaat uit het aligneren van deze
overeenkomst met de geest van het decreet betreffende
deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector. Dit betekent
concreet dat enerzijds de bonusregeling werd bijgesteld en
het voorziene percentage zakt van 50 % naar 40 % in 2015
en naar 33,33 % vanaf 2016. Anderzijds werd de ontslagvergoeding herleid van twee naar één jaar (vanaf 2015).
De procedure zoals omschreven in artikel 523 van het
Wetboek van vennootschappen werd gevolgd. De algemene
vergadering wordt op correcte wijze ingelicht over de
uitgevoerde transactie.

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang,
werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België
van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften.
• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering
wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en
statutaire bepalingen.
• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede
te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek
van vennootschappen zijn gedaan of genomen.
Antwerpen, 13 maart 2015
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door

Patrick Rottiers
Vennoot
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Balans en resultatenrekening
BALANS NA WINSTVERDELING
(in euro)
↘

ACTIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

20/28

3.125.063.903

3.041.608.270

22/27

3.124.029.378

3.040.640.292

Terreinen en gebouwen

22

202.100.148

194.564.975

Installaties, machines en uitrusting

23

2.600.933.477

2.570.239.338

Meubilair en rollend materieel

24

1.799.674

1.963.982

Leasing en soortgelijke rechten

25

275.992

494.681

Overige materiële vaste activa

26

1.367.598

1.322.654

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

27

317.552.489

272.054.663

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA

28

1.034.525

967.978

280/1

921.133

854.585

280

921.133

854.585

284/8

113.392

113.392

284

100.062

100.062

285/8

13.330

13.330

29/58

163.952.104

291.126.296

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

99.672.411

143.084.381

Bestellingen in uitvoering

37

99.672.411

143.084.381

40/41

22.124.651

73.090.351

Handelsvorderingen

40

17.842.532

72.990.600

Overige vorderingen

41

4.282.119

99.751

50/53

45.715

32.400.000

51/53

45.715

32.400.000

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Geldbeleggingen
Overige beleggingen
Liquide middelen

54/58

4.835.869

6.939.278

Overlopende rekeningen

490/1

37.273.458

35.612.286

20/58

3.289.016.007

3.332.734.566

TOTAAL DER ACTIVA

(in euro)
↘

PASSIVA (IN EURO)

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

10/15

1.047.346.104

1.043.786.203

10

210.900.006

210.900.006

Geplaatst kapitaal

100

248.400.024

248.400.024

Niet opgevraagd kapitaal

101

37.500.018

37.500.018

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal

Reserves

13

20.997.855

20.566.855

Wettelijke reserve

130

12.398.336

11.967.336

Beschikbare reserve

133

8.599.519

8.599.519

Overgedragen winst

14

2.137

7.594

Kapitaalsubsidies

15

815.446.107

812.311.748

16

3.256.000

3.415.227

160/5

3.256.000

3.415.227

160

865.371

889.202

163/5

2.390.629

2.526.025

17/49

2.238.413.902

2.285.533.136

17

1.594.322.058

1.647.505.704

170/4

1.594.125.114

1.647.315.921

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Leasingschulden en soortgelijke schulden

172

402.230

901.394

Kredietinstellingen

173

1.593.722.883

1.646.414.526

Overige schulden

178/9

196.944

189.783

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

629.491.373

623.375.804

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

294.891.173

144.104.629

Financiële schulden

43

148.900.788

181.208.978

430/8

148.900.788

181.208.978

44

73.110.291

142.839.527

Kredietinstellingen
Handelsschulden
Leveranciers

440/4

73.110.291

142.839.527

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

46

92.195.657

123.383.888

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

45

12.221.593

23.394.782

450/3

4.191.638

15.993.101

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

8.029.955

7.401.680

Overige schulden

47/48

8.171.871

8.444.000

Overlopende rekeningen

492/3

14.600.472

14.651.629

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

3.289.016.007

3.332.734.566

Belastingen
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RESULTATENREKENING
(in euro)
↘
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

70/74

457.026.965

467.495.312

70

495.468.132

456.936.874

en in de bestellingen in uitvoering

71

-43.411.970

6.905.010

Andere bedrijfsopbrengsten

74

4.970.803

3.653.429

60/64

367.514.786

381.114.186

60

93.334.750

95.673.766

600/8

93.334.750

95.673.766

Diensten en diverse goederen

61

51.048.058

71.929.242

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

67.291.007

64.577.651

630

151.129.722

142.457.995

631/4

2.020

-160.194

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Toename (afname) in de voorraad goederen in bewerking en gereed product

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering
en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -)
Voorzieningen voor risico's en kosten
(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)

635/7

-159.227

896.061

Andere bedrijfskosten

640/8

4.868.455

5.739.665

9901

89.512.179

86.381.126

75

14.194.558

7.516.682

751

14.144.115

7.505.103

752/9

50.443

11.579

Bedrijfswinst
Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Financiële kosten
Kosten van schulden
Andere financiële kosten
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting
Uitzonderlijke opbrengsten
Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa
Uitzonderlijke kosten
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Winst van het boekjaar voor belasting
Belastingen op het resultaat
Belastingen

65

92.860.477

82.550.690

650

78.330.936

76.955.419

652/9

14.529.542

5.595.271

9902

10.846.260

11.347.117

76

6.800

763

6.800

66

183.457

99.469

661

183.457

99.469

9903

10.662.803

11.254.448

67/77

2.065.389

2.358.191

670/3

2.306.634

2.358.191

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen
voor belastingen

77

241.244

Winst van het boekjaar

9904

8.597.413

8.896.258

9905

8.597.413

8.896.258

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

RESULTATENVERWERKING
(in euro)
↘

Te bestemmen winstsaldo
Te bestemmen winst van het boekjaar
Overgedragen winst van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Aan de wettelijke reserves
Over te dragen winst
Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

9906

8.605.008

8.896.595

9905

8.597.413

8.896.258

14P

7.594

337

691/2

431.000

445.000

6920

431.000

445.000

14

2.136

7.594

694/6

8.171.871

8.444.000

694

8.171.871

8.444.000
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TOELICHTING
(in euro)
↘

STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191P

229.638.944

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8161

8.767.601

8191

238.406.545

8321P

35.073.969

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

8271

1.232.428

8321

36.306.397

22

202.100.148

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192P

4.209.716.355

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8162

10.321.389

Overboeking van een post naar een andere

8182

168.406.755

8192

4.388.444.499

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322P

1.639.477.017

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8272

148.097.803

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8302

63.798

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322

1.787.511.022

23

2.600.933.477

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193P

16.997.039

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8163

1.004.466

8193

18.001.505

8323P

15.033.057

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

8273

1.168.774

8323

16.201.831

24

1.799.674

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8194P
8194

4.373.770
4.373.770

8324P

3.879.090

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
Waarvan terreinen en gebouwen

8274

218.688

8324

4.097.778

25

275.992

250

275.992

TOELICHTING
(in euro)
↘

STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8195P

5.991.424

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8165

456.972

8195

6.448.396

8325P

4.668.770

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

8275

412.028

8325

5.080.799

26

1.367.597

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8196P

272.054.663

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8166

213.904.581

Overboeking van een post naar een andere

8186

-168.406.755

8196

317.552.489

27

317.552.489

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8391P

2.188.289

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8361

250.005

8391

2.438.294

8521P

1.333.703

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

8471

183.457

8521

1.517.161

280

921.133

1.333.703

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393P

100.062

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

100.062

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

284

100.062

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8

13.330
13.330

13.330

Jaarrekening
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TOELICHTING
(in euro)
↘

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Aquaplus NV
Ingberthoeveweg 21
B-2630 Aartselaar
0462.755.821
Aangehouden maatschappelijke rechten
rechtstreeks aantal:
rechtstreeks %:

73.333
99,99

Gegevens geput uit de laatste beschikbare jaarrekening per 31 december 2014
eigen vermogen:
921.133 euro
nettoresultaat:
-183.091 euro

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

53

45.715

32.400.000

8686

45.715

32.400.000

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa
Voorafbetaalde kosten

354.588

Projecten buiten overeenkomst

769.582

Over te dragen herfinancieringskosten

15.326.845

Kosten uitgifte onder pari

247.083

Aankoop VMM deel eigen vermogen

11.877.249

Overlopende rente

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

8.698.112

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100

248.400.024

Codes

Bedragen

Aantal
aandelen

248.400.024

1.001.613

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Gewone aandelen
Op naam

Niet-geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Aandeelhouders die nog moeten volstorten: Vlaamse Milieuholding NV

248.400.024

8702

1.001.613

Codes

Nietopgevraagd
bedrag

101

37.500.018
37.500.018

TOELICHTING
(in euro)
↘
Boekjaar

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO’S EN KOSTEN
Uitsplitsing van de post 163/5 van de passiva
Voorziene kosten voor juridische geschillen

763.550

Voorziene kosten voor geschillen mbt de beheersovereenkomst

30.000

Voorziene kosten geschillen diverse projecten

1.420.762

Voorziene kosten afvoer slib

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN

176.317

Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR,
NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden

8801

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8831

499.164

Kredietinstellingen

8841

294.392.009

42

294.891.173

Financiële schulden

8802

513.479.464

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8832

402.230

Kredietinstellingen

8842

513.077.234

Overige schulden

8902

196.944

8912

513.676.409

Financiële schulden

8803

1.080.645.649

Kredietinstellingen

8843

1.080.645.649

TOTAAL DER SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN

294.891.173

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar maar hoogstens 5 jaar

TOTAAL DER SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN MEER DAN 1
MAAR HOOGSTENS 5 JAAR
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

TOTAAL DER SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN MEER DAN 5 JAAR

8913 1.080.645.649

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen
Niet-vervallen belastingschulden

9073

4.191.638

9077

8.029.955

Bezoldigingen en sociale lasten
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva
Te betalen interesten
Overlopende interest rentemanagement
Overige overlopende posten

11.135.649
2.885.089
579.734
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TOELICHTING
(in euro)
↘

BEDRIJFSRESULTATEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

9086

947

929

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

9087

884

878

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9088

1.432.695

1.429.578

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

620

47.438.987

46.610.483

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

621

14.389.306

12.901.153

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

622

3.160.862

2.963.273

Andere personeelskosten

623

2.164.096

1.959.179

Pensioenen

624

137.756

143.563

635

-23.831

60.867

Geboekt

9112

356.197

660.923

Teruggenomen

9113

354.177

821.117

Toevoegingen

9115

1.137.281

1.846.364

Bestedingen en terugnemingen

9116

1.296.508

950.303

640

4.265.530

5.394.476

641/8

602.925

345.188

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Personeelskosten

Voorzieningen voor pensioenen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Waardeverminderingen
Op handelsvorderingen

Voorzieningen voor risico's en kosten

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum

9096

8

3

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten

9097

7,9

7,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9098

13.793

14.662

383.836

396.457

Kosten voor de onderneming

FINANCIELE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

617

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIELE RESULTATEN
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Overige financiële opbrengsten

50.433

11.579

1.920.315

1.790.806

17.528

11.934

12.591.699

3.792.531

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Bankkosten
Overige financiële kosten
Kosten rentemanagement

TOELICHTING
(in euro)
↘

BELASTINGEN EN TAXEN

Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar

9134

2.306.634

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

9135

2.306.634

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

9138

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

9139

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen,
zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Notionele intrestaftrek

6.060.528

Verworpen uitgaven

1.887.697
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar)

9145

122.830.613

140.007.767

Door de onderneming

9146

76.923.211

81.378.541

9147

13.628.246

13.454.513

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Boekjaar

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
Gegunde nog niet geactiveerde projecten

331.070.692

Aankoopverplichtingen gronden

3.087.402

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENLANDSE REGELINGEN
Tegoeden contracten drinkwatermaatschappijen

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN

1.847.098.136

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Financiële vaste activa

280/1

921.133

854.585

Deelnemingen

280

921.133

854.585

9291

177.875

210.171

9311

177.875

210.171

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Vorderingen
Op hoogstens één jaar

FINANCIELE BETREKKINGEN MET DE COMMISSARIS EN DE PERSONEN MET WIE HIJ VERBONDEN IS
Bezoldiging van de commissaris

9505

49.000

AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REELE WAARDE
Schatting van de reële waarde
Hedging Strategies

-268.839.197

Jaarrekening

85

86

Jaarverslag 2014

TOELICHTING
↘

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen
inzake de geconsolideerde jaarrekening
De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt.
Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de onderneming indien zij dochteronderneming of gemeenschappelijke
dochteronderneming is
Moederonderneming
Vlaamse Milieuholding NV
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel 1
0440.019.813
De moederonderneming stelt eveneens een geconsolideerde jaarrekening op en maakt deze openbaar en dit voor het grootste geheel.
Aquafin NV
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar, België
0440.691.388

SOCIALE BALANS
↘

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

Codes

Totaal

Mannen

Vrouwen

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND
OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER
Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

1001

734,3

605,0

129,3

Deeltijds

1002

199,5

81,9

117,6

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1003

884,1

667,5

216,6

Voltijds

1011

1.193.210

987.056

206.154

Deeltijds

1012

239.485

101.498

137.987

Totaal

1013

1.432.695

1.088.554

344.141

Voltijds

1021

55.637.556

46.049.204

9.588.351

Deeltijds

1022

11.515.695

4.862.766

6.652.929

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Totaal
Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1023

67.153.251

50.911.970

16.241.281

1033

1.044.923

792.300

252.623

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

1003

877,8

662,8

215,0

Tijdens het vorige boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers in VTE
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

1.429.578

1.088.133

341.445

Personeelskosten

1023

64.434.088

49.131.415

15.302.673

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

1.039.008

788.808

250.200

SOCIALE BALANS
↘

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
Codes

Voltijds

Deeltijds

Totaal
in voltijdse
equivalenten

105

741

206

895,9

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

738

206

892,9

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

3

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers ingeschreven
in het personeelsregister
Volgens de aard van de overeenkomst
3,0

Volgens het geslacht en opleidingsniveau
Mannen

120

612

Lager onderwijs

1200

1

Secundair onderwijs

1201

372

54

413,0

Hoger niet-universitair onderwijs

1202

160

21

176,0

Universitair onderwijs

1203

79

11

87,5

121

129

120

218,4

Secundair onderwijs

1211

33

36

59,7

Hoger niet-universitair onderwijs

1212

48

59

91,5

Universitair onderwijs

1213

48

25

67,2

Bedienden

134

740

206

894,9

Andere

133

1

Vrouwen

86

677,5
1,0

Volgens beroepscategorie

UITZENDKRACHTEN

Codes

1,0

Uitzendkrachten

TIJDENS HET BOEKJAAR
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

7,9

Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren

151

13.793

Kosten voor de onderneming

152

383.836
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SOCIALE BALANS
↘

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP
TIJDENS HET BOEKJAAR
Codes

Voltijds

Deeltijds

Totaal
in voltijdse
equivalenten

205

44

1

44,8

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

40

1

40,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

4

305

20

7

25,7

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

17

7

22,7

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

3

Pensioen

340

2

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

341

Afdanking

342

4

1

4,8

Andere reden

343

14

3

16,5

Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

INGETREDEN
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar
een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar
in het personeelsregister werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Volgens de aard van de overeenkomst
4,0

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
3,0

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR
DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

1

2,8

2

1,6

Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5801

664

5811

193

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

14.181

5812

3.065

5803

1.676.642

5813

480.127

58031

1.622.061

58131

453.938

Nettokosten voor de onderneming
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032

158.928

58032

55.392

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

104.346

58133

29.203

Aantal betrokken werknemers

5821

598

5831

238

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

5.004

5832

2.544

Nettokosten voor de onderneming

5823

379.390

5833

156.728

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Waarderingsregels
1. OPRICHTINGSKOSTEN - KOSTEN
KAPITAALVERHOGING
Oprichtingskosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en worden ten laste gelegd van het boekjaar waarin
de kosten gemaakt of waarvoor verbintenissen aangegaan
worden.
Kosten van kapitaalverhogingen zijn ten laste van het
boekjaar waarin de kapitaalverhoging gebeurt.

2. MATERIËLE VAST ACTIVA

↘

VOOR VASTE ACTIVA EIGEN AAN DE PROJECTEN

Deze activa worden overgeboekt van werken in uitvoering
naar materiële vaste activa op het ogenblik van de oplevering
van een project.
Vier klassen worden onderscheiden in functie van hun
economische levensduur. Hiervoor worden volgende afschrijvingspercentages toegepast:
-

klasse 1:
klasse 2:
klasse 3:
klasse 4:

lineair 25,00 %
lineair 14,25 %
lineair 6,66 %
lineair 3,03 %

Materiële vaste activa worden geboekt tegen aanschaffingswaarde, d.i. de aankoopprijs en de bijkomende kosten.

VOLGENDE INVESTERINGEN BEHOREN TOT KLASSE 1:

Vanaf boekjaar 2003 werd krachtens artikel 196, $ 2 WIB 92
opgelegd dat de eerste afschrijvingsannuïteit ten aanzien van
tijdens het boekjaar verkregen of tot stand gebrachte vaste
activa slechts als beroepskosten aangemerkt wordt in
verhouding tot het gedeelte van het boekjaar waarin de vaste
activa zijn verkregen of tot stand gebracht.

Computers, kantoormachines, software, telemetrische
apparatuur, draagbaar gereedschap en uitrusting, radiouitrusting, telecommunicatie-apparatuur, monsternameapparatuur, meetapparatuur, grasmaaiers, laboratoriumuitrusting, personenwagens, lichte bedrijfsvoertuigen.
Eveneens tot klasse 1 behoren de sinds 1 januari 2010
geactiveerde uitgaven m.b.t. verbeteringen en aanpassingen,
gedeelte lichte uitrusting. Deze lijst is niet limitatief.

Voor het boekjaar 2003, 2004 en 2005 werd hiervoor aan
Aquaﬁn NV een afwijking toegestaan. Vanaf boekjaar 2006
wordt dit artikel integraal toegepast op basis van een
proratering op maandbasis.
Volgende afschrijvingspercentages worden toegepast:
↘

VOOR VASTE ACTIVA EIGEN AAN HET HOOFDKANTOOR
-

kantoormateriaal:
meubilair:
rollend materieel:
telefooninstallatie:
computer hard- en software:
installatie- en inrichtingskosten
van gehuurde gebouwen:
machines en uitrusting:
inrichting labo:
geleasde kantoorgebouwen:
installatie- en inrichtingskosten
van geleasde gebouwen:
hydronautprojecten na oplevering:

lineair 20,00 %
lineair 15,00 %
lineair 25,00 %
lineair 20,00 %
lineair 33,00 %
lineair 33,00 %
lineair 20,00 %
lineair 20,00 %
lineair 5,00 %
lineair 33,00 %
lineair 6,67 %

VOLGENDE INVESTERINGEN MAKEN DEEL UIT VAN KLASSE 2:
Draagbare pompen, beluchters, mixers en generatoren
van < 25 KW, landbouwuitrusting, renovatie van de gebouwen,
meubels, zwaar rollend materieel zoals wagens voor slib,
vrachtauto's, tractoren en frontladers. Eveneens tot klasse 2
behoren de sinds 1 januari 2010 geactiveerde uitgaven m.b.t.
verbeteringen en aanpassingen, gedeelte zware uitrusting.
Deze lijst is niet limitatief.
VOLGENDE INVESTERINGEN MAKEN DEEL UIT VAN KLASSE 3:
Omheiningen, monster- en meetstations, werkplaatsmachines, verplaatsbare kranen, of pompen en generatoren
> 25 KW, stalen opslagtanks, vaste elektrische en mechanische
uitrusting van nieuwgebouwde installaties. Eveneens tot klasse
drie behoren de tot 1 januari 2005 genaamde éénmalige kosten,
met uitzondering van verzekeringskosten, schadeclaimkosten,
kosten controlebureau en kosten bouwplaatsbeschrijving.
Eveneens tot klasse 3 behoren de sinds 1 januari 2010
geactiveerde uitgaven m.b.t. vervangingsinvesteringen en
verbeteringen & aanpassingen (gedeelte EM). Deze lijst is niet
limitatief.
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VOLGENDE INVESTERINGEN MAKEN DEEL UIT VAN KLASSE 4:
Wegen, constructies voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
en pompstations, gebouwen, lozingsconstructies, riolen:
collectoren, prioritaire riolen, persleidingen, inspectieputten,
rolbruggen, beplantingen. Eveneens tot klasse 4 behoren de sinds
1 januari 2010 geactiveerde uitgaven m.b.t. verbeteringen &
aanpassingen (gedeelte bouwkunde). Deze lijst is niet limitatief.
Aanverwante kosten worden, gronden uitgezonderd, bij
de oplevering van een project in het resultaat van het boekjaar
opgenomen.
↘

VOOR VASTE ACTIVA EIGEN AAN DE DIRECTIE OPERATIES

In overeenstemming met het verslag van de Raad van
Bestuur 2010/101 zijn de waarderingsregels voor deze activa
als volgt vastgelegd: de activa, gronden uitgezonderd,
aangekocht van VMM, inclusief gerelateerde kosten, worden
lineair afgeschreven over een periode van 20 jaar.
Op materiële vaste activa in aanbouw worden geen
afschrijvingen geboekt.
Op materiële vaste activa kunnen aanvullende of
uitzonderlijke afschrijvingen genomen worden, wanneer door
verandering of wijziging van de economische en technologische
omstandigheden, de gebruikswaarde voor de onderneming
lager is dan de boekwaarde.

Volgende afschrijvingspercentages worden toegepast:
- voor de investeringen m.b.t. de renovatie aan ter
beschikking gestelde gebouwen: lineair 14,25 %
- voor de investeringen m.b.t. de oprichting van dienst- of
kantoorgebouwen: lineair 3,03 %
Verder worden er twee klassen onderscheiden in functie van
de economische levensduur, waarvoor volgende afschrijvingspercentages worden gebruikt:
- klasse 1:
- klasse 2:

lineair 25,00 %
lineair 14,25 %

Niet-limitatieve opsomming van de inhoud van klassen 1
en 2 is terug te vinden onder het vorige punt.
↘

VOOR RENOVATIE VAN VMM-INSTALLATIES

De herstellingswerken waarvoor een technisch plan wordt
opgemaakt, worden geactiveerd. Volgens de overeenkomst
met het Vlaamse Gewest zijn dit de herstellingswerken met
een geschatte minimale levensduur van meer dan 7 jaar.
Deze activa worden overgeboekt van ‘Werken in uitvoering’
naar ‘Overige materiële vaste activa’ op het ogenblik van de
oplevering van een project.
De opdeling in klassen en de daarmee samenhangende
afschrijvingspercentages zijn analoog aan die voor de vaste
activa eigen aan de projecten.
↘

Materiële vaste activa die buiten gebruik zijn of niet
meer duurzaam bijdragen tot de activiteit, zullen bijkomend
worden afgeschreven zodat de waarde overeenstemt met
de geraamde realisatiewaarde.
Facturen van activa met een bedrag van minder dan
2.500 euro worden onmiddellijk ten laste van het resultaat
genomen met uitzondering van:
- activa opgericht in het kader van een goedgekeurd
technisch plan
- voorschotfacturen
- facturen die betrekking hebben op gedeelten of
uitbreidingen van activa.
Activa aangekocht in het kader van speciﬁeke projecten
worden lineair afgeschreven over de looptijd van deze projecten.

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De deelnemingen, aandelen en vastrentende effecten
worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. De bijkomende
kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt.
Waardeverminderingen op deelnemingen en aandelen
kunnen worden geboekt in geval van duurzame minderwaarde
of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rendabiliteit
of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de
deelnemingen of aandelen worden aangehouden.

VOOR AANKOOP VAN VMM-ACTIVA

In het kader van addendum 7 aan de Beheersovereenkomst
worden een aantal VMM-activa aangekocht, gespreid over
2010, 2011 en 2012. Voor de aangekochte VMM-activa is een
aanpassing van de bestaande waarderingsregels noodzakelijk.
Vermits het gaat om reeds bestaande, operationele installaties,
wordt de economische levensduur geschat op 20 jaar.

4. VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde
met uitzondering van de vorderingen onder de vorm van
vastrentende effecten, die tegen de laagste van volgende
waarden worden geboekt, de aanschaffingsprijs of de terugbetalingsprijs. De bijkomende kosten worden onmiddellijk
ten laste van het resultaat geboekt.
Een waardevermindering wordt toegepast indien de
betaling op de vervaldag onzeker is.

5. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE
ÉÉN JAAR
Vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.
Vastrentende effecten worden gewaardeerd aan het laagste
van volgende bedragen, aanschaffingswaarde of terugbetalingsprijs. De bijkomende kosten worden onmiddellijk
ten laste van het resultaat geboekt.
Waardeverminderingen worden toegepast indien voor
het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid
bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

11. BESTELLINGEN IN UITVOERING WAARDERING VAN PROJECTEN BUITEN
DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
MET HET VLAAMSE GEWEST
Kosten opgelopen in het kader van projecten buiten de
Overeenkomst met het Vlaamse Gewest worden in de jaarrekening verwerkt als bestellingen in uitvoering.
Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen
de vervaardigingsprijs.
WAARDERINGSMETHODE T.E.M. BOEKJAAR 2010:

6. GELDBELEGGINGEN
Tegoeden bij ﬁnanciële instellingen worden gewaardeerd
aan nominale waarde. Effecten worden gewaardeerd aan de
laagste van volgende bedragen, aanschaffingsprijs of terugbetalingsprijs. De bijkomende kosten worden onmiddellijk
ten laste van het resultaat geboekt.
Waardeverminderingen worden geboekt wanneer de
realisatiewaarde bij het afsluiten van het boekjaar lager ligt
dan de boekwaarde.

7. LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen worden geboekt tegen nominale
waarde. Waardeverminderingen worden geboekt wanneer
de realisatiewaarde bij het afsluiten van het boekjaar lager ligt
dan de boekwaarde.

8. SCHULDEN

Het positief verschil tussen de verkoopprijs en de
vervaardigingsprijs (winst) wordt pas in de resultatenrekening
tot uitdrukking gebracht na volledige uitvoering van de bestelling.
Ten aanzien van bestellingen in uitvoering worden op
afsluitdatum waardeverminderingen toegepast indien hun
vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamd bedrag
van de nog te maken kosten, hoger is dan de netto verkoopprijs
of de contractueel bedongen prijs.
WAARDERINGSMETHODE VANAF BOEKJAAR 2011:
Op balansdatum wordt een inschatting gemaakt van het
resultaat van het project – verschil tussen de geraamde
verkoopprijs en de vervaardigingsprijs – evenals het stadium
van afwerking van de projectactiviteiten. Deze afwerkingsgraad wordt toegepast op de geraamde vervaardigingsprijs en
de verkoopprijs om het bedrag van kosten en opbrengsten
te bepalen dat in de resultatenrekening van de periode komt.
Indien op afsluitdatum een verlies verwacht wordt op het
commercieel project, wordt dit onmiddellijk ten laste van
het resultaat genomen.

Schulden worden geboekt tegen nominale waarde.

9. VREEMDE VALUTA
Schulden en vorderingen uitgedrukt in vreemde valuta
worden bij het afsluiten van het boekjaar gewaardeerd aan
de wisselkoers van de laatste werkdag van het boekjaar.

10. OVERLOPENDE REKENINGEN
De overlopende rekeningen worden geboekt en
gewaardeerd aan aanschaffingswaarde en in de balans
opgenomen voor het gedeelte dat betrekking heeft op huidig
of volgend(e) boekja(a)r(en).

Jaarrekening

91

92

Jaarverslag 2014

Bijkomende info
↘

EIGEN VERMOGEN: KAPITAALSUBSIDIES
VERVANGEN DOOR ONTVANGEN
VERGOEDINGEN DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN/VLAAMSE GEWEST

De ontvangen vergoedingen van de drinkwatermaatschappijen/Vlaamse Gewest zijn de vergoedingen
toegekend door het Vlaamse Gewest aan de vennootschap
uit hoofde van tijdens het afgelopen boekjaar door de
vennootschap aan het Vlaamse Gewest opgeleverde
installaties. Deze vergoeding wordt ten gunste van het
resultaat gebracht ten belope van hetzelfde bedrag van de
afschrijvingskost waarop de vergoeding betrekking heeft.
NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Tegoeden op de drinkwatermaatschappijen/Vlaamse
Gewest: 1.847.098.136 euro.
Deze tegoeden betreffen de nog niet door het Vlaamse
Gewest terugbetaalde investeringskosten van projecten die
reeds aan het Vlaamse Gewest werden opgeleverd.

↘

OVERDRACHT ACTIVA BIJ AFLOOP VAN
DE OVEREENKOMST MET HET VLAAMSE
GEWEST

Aquaﬁn NV houdt de volle eigendom van de installaties
die worden opgericht op terreinen die deel uitmaken van het
openbaar domein omdat het Vlaamse Gewest gedurende
de hele duur van de overeenkomst afziet van het recht tot
natrekking. Vanaf het ogenblik dat de overeenkomst aﬂoopt,
wordt het eigendomsrecht op deze installaties en andere
bouwwerken aan het Vlaamse Gewest overgedragen zonder
dat deze tot betaling van enige vergoeding verplicht is.
Indien Aquaﬁn NV op eigen terreinen allerlei installaties
of andere bouwwerken opricht die onontbeerlijk zijn voor de
uitvoering van een technisch plan, dan worden deze na aﬂoop
van de overeenkomst overgedragen aan het Vlaamse Gewest
zonder dat dit tot betaling van de vergoeding verplicht is.

Belangrijkste risicofactoren
↘

OPLEVERINGEN VOOR HET VLAAMSE
GEWEST – AFREKENING FINANCIEEL
VERSLAG 2013

Door de economisch toezichthouder van Aquaﬁn (AENT
VMM) wordt in 2014, zoals in 2013, bij oplevering van nieuwe
installaties een deel van de kosten betwist. De totale waarde
van de betwiste projecten bedraagt 30,6 miljoen euro. In 2014
werden daarnaast om diverse redenen nagekomen projectkosten door AENT VMM betwist. Dezelfde problematiek had
zich ook al voorgedaan in 2013.
De standpunten van AENT VMM zijn bevestigd in haar
ﬁnancieel verslag over 2013.
Om dergelijke situatie te vermijden werden dan ook zowel
op managementniveau als in samenwerking met het kabinet
van de Vlaamse minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw
gesprekken opgestart met AENT VMM met als doel een
werkbaar systeem dat redelijke principes hanteert, op te zetten
en te implementeren.
Voor elk project werd een traject uitgestippeld om tot een
oplevering te komen. Waar nodig werd in analogie met 2013
een provisie aangelegd voor niet door te rekenen kosten voor
een totaal bedrag van 1,01 miljoen EUR. Aquaﬁn vertrouwt er
op dat een oplossing zal gevonden worden waarin alle partijen
zich kunnen terugvinden.
Voor 2014 is het niet uit te sluiten dat zich ad hoc
maatregelen opdringen zoals bv. het indienen van regularisatiedossiers en een rechtzetting via het ﬁnancieel verslag van
het betreffende jaar.

↘

AFSCHAKELPLAN ELEKTRICITEIT

Door het onverwacht stilvallen van drie kerncentrales
in combinatie met de sluiting van een aantal gascentrales,
zag het er in augustus naar uit dat België in de winter 20142015 wel eens zou kunnen geconfronteerd worden met
elektriciteitsschaarste. De federale regering zette een plan op
om een totale black out te voorkomen. Het Afschakelplan
zou gecontroleerd hele gemeenten volgens afgebakende zones
tijdelijk afschakelen van het elektriciteitsnet wanneer een
concreet risico zich voordeed. Aangezien Aquaﬁn zuiveringsinfrastructuur beheert over heel Vlaanderen, zou een
afschakeling in elke zone zeker een impact hebben op onze
bedrijfsvoering. Het bedrijf heeft zich dan ook zeer nauwgezet
voorbereid op een mogelijke afschakeling. In de eerste plaats
zou Aquaﬁn mee de activering van het Afschakelplan helpen
voorkomen door het energieverbruik op piekmomenten
gecontroleerd te beperken.

Daarnaast analyseerde Aquaﬁn waar precies er bij droog
weer en bij regenweer problemen zouden kunnen ontstaan als
onze infrastructuur drie uren zou stilliggen. De risico’s waren
zowel van maatschappelijke aard, met kans op wateroverlast,
als van ecologische aard door het overstorten van ongezuiverd
afvalwater naar de waterloop. Aquaﬁn reserveerde 67 noodgroepen die snel kunnen geplaatst en verplaatst worden in
geval het Afschakelplan in werking treedt.

↘

JURIDISCHE GESCHILLEN

WATEROVERLAST IN EEN WOONWIJK
Dit dossier behandelt schade als gevolg van wateroverlast
bij ongeveer vierhonderd bewoners van een woonwijk in 1998.
Eind 2010 deed de rechter in eerste aanleg een voor Aquaﬁn
gunstige uitspraak, waarbij het overgrote deel van de eisen als
verjaard, niet toelaatbaar of ongegrond werden beoordeeld.
Tegen deze uitspraak is door de tegenpartijen in april 2011
beroep ingesteld.
Op 11 juni 2014 deed het hof van beroep uitspraak. In haar
arrest weerhoudt het hof van beroep als schadeoorzaak het
niet kunnen functioneren van de (Aquaﬁn-)overstorten van de
Ringcollector naar het ingebuisde Schijn omdat het Schijn
gevuld was met slib. Hoewel Aquaﬁn sinds 1 januari 1994
het gebruik en genot van de Ringcollector bezit, is het bedrijf
evenwel niet bij machte om “op eigen beslissing veranderingen
of verbeteringen aan deze collector aan te brengen”.
Daartoe moest Aquaﬁn opdracht krijgen van de Vlaamse overheid.
Aquaﬁn is dus geen bewaarder van de zaak conform artikel
1384 BW en kan dus niet aansprakelijk zijn op basis hiervan.
Tussen het moment van de overname door Aquaﬁn en
het zich voordoen van de schade, was er hoe dan ook
onvoldoende tijd voor Aquaﬁn om de nodige verbeteringswerken te realiseren. Dus ook op basis van artikel 1382 BW
– gebrek aan oorzakelijk verband – kan Aquaﬁn niet
aansprakelijk gesteld worden.
Ten slotte was de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd
door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), sinds oktober
1994 op de hoogte van de problematiek. Om bovenstaande
redenen wordt VMM aansprakelijk geacht voor alle (niet
verjaarde) schade-eisen. Hierop heeft VMM cassatieberoep
ingesteld tegen de schadelijders. Aquaﬁn is niet betrokken bij
dit cassatieberoep.
Bovenstaande ontwikkelingen laten toe dit dossier in de
toekomst niet langer als belangrijke risicofactor te vermelden.
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RWZI DEURNE - INSTORTING TUSSENMUUR
Op RWZI Deurne stortte in september 2012 de muur
tussen het anaerobe bekken en een beluchtingsbekken in.
De instorting bracht een aanzienlijke materiële schade met
zich mee. Aquaﬁn heeft na verder onderzoek uit veiligheidsoverwegingen bijkomende maatregelen genomen, zoals het
leegpompen van een extra bekken. Deze maatregelen hadden
dan weer impact op de waterzuivering en de slibverwerking in
de slibdroger. Naast de materiële schade, lijdt Aquaﬁn dus ook
aanzienlijke operationele schade.
Om deze gevolgschade te beperken zonder onze kansen
om de schade bij eventuele derde aansprakelijke partijen te
recupereren in het gedrang te brengen, nam Aquaﬁn het
initiatief om een gerechtsdeskundige te laten aanstellen.
Zijn opdracht bestaat erin om het zo snel mogelijk opnieuw in
gebruik nemen en herstellen van de installatie te combineren
met het onderzoek naar mogelijke oorzaken.
In januari 2013 en oktober 2013 gaf de gerechtsdeskundige
de toestemming om één bekken weer in gebruik te nemen en
kon de slibdroger opnieuw opstarten en werd respectievelijk
de installatie vrijgegeven. In de loop van 2014 werd verder
onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken, een akkoord
bereikt omtrent de hoogte van de gemaakte kosten en werd
de schade hersteld zodat de installatie weer naar behoren
kan functioneren zonder extra kosten. Het is nu wachten op
een verslag van de gerechtsdeskundige.

Aangezien de in eerdere jaarverslagen vermelde indicaties
dat derde partijen technische aansprakelijkheid dragen
overeind bleven, is er op dit ogenblik nog geen reden om een
provisie aan te leggen.

↘

VERZEKERINGSDOSSIERS

ONVOLDOENDE BETONWAPENING OP RWZI DEURNE
In 2007 werd ontdekt dat de wanden van bepaalde
beluchtingsbekkens van de zuiveringsinstallatie van Deurne
onvoldoende gewapend waren, als gevolg van een ontwerpfout. Volgens Aquaﬁn is dit schadegeval deels gedekt door
onze Alle Bouwplaatsrisico-verzekering (ABR) en deels door
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het betrokken
studiebureau. Beide verzekeraars kwamen effectief tussen.
Het niet door de ABR-verzekeraar betaalde bedrag werd
in 2011 deels teruggevorderd van het studiebureau dat de
ontwerpfout maakte en deels van het op de werf actieve
controleorganisme. In 2013 kon een aanzienlijk deel van het
resterend bedrag bij het studiebureau en haar verzekeraar
gerecupereerd worden. Vandaag loopt nog enkel de terugvordering ten aanzien van het controle-organisme. Dit laatste
deel van de kosten werd geprovisioneerd.

Affectatie-overeenkomst
Aquaﬁn NV heeft tijdens het boekjaar 1994 een affectatieovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst tussen
Aquaﬁn NV, het Vlaamse Gewest, de Europese Investeringsbank en Belﬁus bepaalt dat, in geval Aquaﬁn NV in gebreke
blijft, de verplichtingen te opzichte van zijn lange termijnﬁnanciers na te komen, de aanspraken op het Vlaamse Gewest
voor de investeringen en de interesten op de leningen niet langer
door het Vlaamse Gewest aan Aquaﬁn zullen betaald worden.

Deze vergoedingen zullen door het Vlaamse Gewest als
solvens van Aquaﬁn aan Belﬁus, dat als agent van de lange
termijn-kredietverleners van Aquaﬁn optreedt, betaald worden.
Lange termijn-kredieten met een originele looptijd langer dan
of gelijk aan 5 jaar vallen onder deze overeenkomst.

Op maat van onze klanten
een betrouwbaar afvalwater- en
hemelwaterbeheer uitbouwen,
met respect voor onze omgeving
en het milieu.
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