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Aquafin kort
↘

EEN STERKE PARTNER VOOR HET
VLAAMSE GEWEST

Elke dag zetten meer dan 1000 medewerkers bij Aquaﬁn
zich in voor de uitbouw en het beheer van de infrastructuur
voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Het bedrijf
werd in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest en vierde
in 2015 zijn vijfentwintigste verjaardag. De zuiveringsgraad
in Vlaanderen steeg van nauwelijks 30% bij de start van
Aquaﬁn naar 82,3% vandaag.
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 grotendeels doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen
betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

De zuiveringsinfrastructuur die het Vlaamse
Gewest ons toevertrouwt, beheren we als een
goede huisvader. Om de zware investeringen uit
het verleden niet verloren te laten gaan, hanteren
we een asset managementbeleid waarvoor we
gecertiﬁceerd zijn volgens ISO55001. 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.

PROJECTEN IN PORTEFEUILLE VOOR HET VLAAMSE GEWEST
31 december 2015
↘

Aantal projecten: 4.044

2.800

388

856

Totaalwaarde: 4.840,24 mio euro

3.566,01
● Opgeleverd

● Gegund en aanbesteed

415,68

858,55

● 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)

↘

2011

2012

2013

2014

2015

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

466.958
8.850
3.382.599
232.346
217.690
1.914.592

892
87
979

921
81
1.002

929
77
1.006

947
74
1.021

970
69
1.039

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) en De Watergroep (riopact).
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.

INFRASTRUCTUUR IN BEHEER
VOOR HET VLAAMSE GEWEST OP 31/12/2015

293

rioolwaterzuiveringsinstallaties

5.743 km
leidingen in beheer

1.548

bovengemeentelijke pompstations en
bergbezinkingsbekkens

%

97,6

van de rioolwaterzuiveringsinstallaties voldeden
aan alle normen
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Mei
↘ We vieren onze
25ste verjaardag samen
met onze stakeholders en
personeel
↘ Minister Joke Schauvliege
reikt ISO55001 certificaat
uit aan Luc Bossyns
tijdens verjaardagsfeest

Januari
↘ Vlaamse
regering draagt
optimalisatieprogramma 2016
op voor in totaal
250 mio euro

Februari
↘ Stad Antwerpen
maakt sensibiliseringsfilmpje rond problematiek
vochtige doekjes met Aquafin
in de hoofdrol
↘ Ook voor kleinere opdrachten
zetten we vanaf nu volop in op
e-Procurement, de digitale
manier van aanbesteden
en gunnen

Juni
↘ Rock Werchter werkt mee
aan ons onderzoek rond
recuperatie van fosfor door
afzonderlijke opvang en aanvoer
van de urine van plaspalen
↘ OVAM verleent ons een grondstoffenverklaring waardoor struviet kan gebruikt
worden als meststof

Maart
↘ Bomenconcept als
onderdeel van een hemel
waterplan is het thema
waarmee we naar het Congres
Publieke Ruimte en Vlariodag
gaan
↘ Aquaﬁn organiseert kennis
dagen voor technische
partners

April
↘ Als eerste Belgisch
bedrijf behalen we het
ISO55001 certiﬁcaat
↘ Vlaamse Regering keurt
verhoging Lokaal Pact goed
voor een jaarlijks bedrag
van 30 miljoen euro
over vijf jaar

↘ Onze Manager Strategische
Innovatie en Klimaat wordt
aangeduid als nieuwe covoorzitter van de commissie
afvalwater bij EurEau

Oktober
↘ Aquafin werkt
asset management uit als
product in het aanbod naar
gemeenten
↘ Een Koninklijk Besluit waaraan
Aquafin meewerkte, verplicht een
pictogram op verpakkingen van
vochtige doekjes die niet
mogen doorgespoeld
worden

Juli
November

↘ Aquafin haalt
uitgebreid de pers
met reportages
over laatste
Big Jump

↘ Aquafin reikt voor de
9de keer de Minder Hinder
en Kwaliteitsaward uit

Augustus
↘ Steeds meer
gemeenten zien de
meerwaarde in van een
hemelwaterplan en rekenen
hiervoor op Aquafin
↘ Moody's bevestigd de kredietwaardigheid van Aquafin voor korte
termijn uitgiftes met een P-1
rating, later volgt voor de lange
termijn uitgiftes een Aa2rating met stabiele
outlook

September
↘ Aquafin brengt als eerste
bedrijf in België een ‘groene
obligatie’ uit
↘ 2de editie van Chap’eau was
opnieuw een voltreffer. In Kruibeke
vieren meer dan 1000 aanwezigen
de terugkeer van de otter in
het Scheldebekken

↘ De heronderhandeling
van de Revolving Credit
Facility levert een lagere
kost op en we trekken
nieuwe partijen
aan

December
↘ Aquafin plaatst een
eerste Namensschuldverschreibung bij een Duitse
investeerder
↘ 82,3% van het oppervlaktewater
wordt gezuiverd
↘ 97,59% van de RWZI’s voldoen
aan de opgelegde effluentnormen
↘ Aquafin wint de
“Bike to work Winter
Trophy”

↘ We organiseren de afsluitende
workshop “Beheersing van
wateroverlast” voor gemeenten
voor het Europees project
Raingain

Aquafin kort
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Een sterke partner voor
Gewest en gemeenten
2015 was een bijzonder jaar voor Aquaﬁn. Het was het
jaar waarin we onze vijfentwintigste verjaardag vierden, samen
met alle stakeholders die er mee voor gezorgd hebben dat
de sanering van het Vlaamse afvalwater vandaag staat waar
ze staat. Momenteel wordt 82,3 % van al het huishoudelijk
afvalwater in Vlaanderen gezuiverd in een van de 293 rioolwaterzuiveringsinstallaties. In 2015 voldeed trouwens 97,6 %
van alle geëvalueerde installaties aan de opgelegde zuiveringsnormen. Alle installaties deden wel hun werk voor het milieu,
alleen strooide een erg nat voorjaar roet in het eten voor
enkele parameters die echter geen enkele invloed hebben op
de kwaliteit van het gezuiverd afvalwater dat we lozen.
Het effect van de geleverde inspanningen is duidelijk te
merken aan onze waterlopen. Dat geldt zowel voor de kleine
lokale beken als de grote rivieren. Als rode draad door het
eerste deel van dit jaarverslag vindt u een aantal interessante
evoluties met betrekking tot de waterkwaliteit en het vissenbestand in de drie grote stromen die door Vlaanderen lopen:
de Ijzer, de Schelde en de Maas.
Maar 2015 was ook een kantelmoment, niet alleen voor ons,
maar voor de hele sector. De maatschappelijke uitdagingen die
voor ons liggen, op gewestelijk en lokaal niveau, zijn niet min.
Natuurlijk moeten we verder blijven investeren in propere
waterlopen en de Kaderrichtlijn Water hier in Vlaanderen in de
praktijk omzetten. Vorig jaar hebben we aan het Vlaamse
Gewest opnieuw 132 projecten voor een totaal bedrag van
bijna 152 miljoen euro opgeleverd.

Tegelijk wordt het echter steeds duidelijker dat we ook
met de klimaatverandering rekening zullen moeten houden.
We moeten ons liefst nu al voorzien op het anders omgaan
met hemelwater in de toekomst. Ondertussen mogen we niet
vergeten om onze kostbare zuiveringsinfrastructuur, waarin zo
zwaar werd geïnvesteerd, in goede toestand te houden.
Dat zijn wel veel bordjes om in de lucht te houden en dit
terwijl de budgetten in Vlaanderen nog steeds zwaar onder druk
staan! Een evenwicht vinden is dan ook niet altijd makkelijk.
Het is net hier dat Aquaﬁn een belangrijke meerwaarde kan
bieden. Na 25 jaar ervaring met zuiverings- en rioleringsprojecten
over gans Vlaanderen beschikken we over een helikopterzicht
dat we continu up to date houden. Doordat we zoveel expertises
onder één dak hebben, beheren we bovendien de hele
levenscyclus van de assets zelf: van concept over exploitatie
tot einde levensduur. Zo kunnen we met kennis van zaken de
risico’s vooraf inschatten en er de gepaste oplossing voor
bieden. Op die manier zorgen we ervoor dat de juiste keuzes
kunnen gemaakt worden en dat elke kostbare euro die wordt
besteed, maximaal rendeert.
Voor de manier waarop we onze assets beheren,
behaalden we in 2015 overigens het ISO 55001-certiﬁcaat.
Enerzijds zien we dit keurmerk als een bewijs van goed
management naar onze stakeholders, anderzijds is het een
werkinstrument dat ons dwingt om de vinger aan de pols te
houden en onze processen continu te verbeteren. Want dat is
precies wat we willen zijn: een lerende organisatie met de
voeten in de realiteit van vandaag maar met de blik op morgen
gericht.
Luc Bossyns
gedelegeerd bestuurder

Erik Matthijs
voorzitter

Voorwoord
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De IJzer
De IJzer ontspringt in Frankrijk en heeft een totale lengte
van ongeveer 78 km waarvan 41 km in Vlaanderen. De waterkwaliteit was slecht in de jaren ’80 waardoor het visbestand er
onstabiel en onbeduidend was. Sindsdien is de waterkwaliteit
sterk verbeterd. Dit valt ook af te leiden uit de graﬁeken van
de concentraties zuurstof (een maat voor de waterkwaliteit)
en ammonium (een maat voor de organische vervuiling). In de
periode 1990-2010 werd de vervuiling beduidend teruggedrongen door de uitbouw van de waterzuivering zowel aan
Franse zijde als in Vlaanderen. Wel wijzen de hoge gemiddelde
zuurstofconcentraties van de IJzer anno 2000 niet steeds op
een zeer goede waterkwaliteit. Ze zijn het resultaat van
periodes van zuurstofschaarste gecombineerd met periodes
van zuurstofoververzadiging door algenbloei. Het is daarom
een goede zaak dat de laatste jaren zowel het ammoniumals het zuurstofgehalte een stabieler verloop kennen.
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De biologische waterkwaliteit van de IJzer is matig
tot goed. Zo wordt al jaren een biotisch index van 7 of 8
op 10 gemeten in Lo-Reninge (Pollinkhove) en ook in het
stroomafwaarts gelegen Diksmuide werd een biotische
index van 7 op 10 opgetekend.
In Frans-Vlaanderen heeft zich, net over de grens,
steeds een populatie kleine modderkruipers weten te
handhaven. Door de verbetering van de waterkwaliteit in
het Vlaamse deel, heeft deze zeldzame vissoort die
beschermd wordt door de Europese habitatrichtlijn, zich in
de IJzer kunnen uitbreiden tot Houthulst, gelegen aan de
middenloop en van daaruit naar zijbeken zoals de
Kemmelbeek, de Heidebeek en de Grote Beverdijkvaart.
Ook andere beschermde vissoorten zoals bittervoorn,
bermpje en vetje hebben hun weg naar de IJzer en haar
zijbeken gevonden.

HET AANTAL VLAAMSE INWONERS
AANGESLOTEN OP EEN RWZI MET IMPACT
OP DE IJZER
↘
aantal aangesloten inwoners (x 1.000)
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Corporate
Governance
Verklaring
↘ ALGEMEEN
De meest recente versie van het corporate governance
charter kan worden geraadpleegd via www.aquaﬁn.be.
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 evoluties in het
kader van het deugdelijk bestuur werd het charter
herbekeken. De raad van bestuur heeft op 6 februari
2014 dit nieuwe charter goedgekeurd.

↘

RAAD VAN BESTUUR

SAMENSTELLING
Sinds de algemene vergadering van 21 april 2015 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
Koen Helsen
Marijke Mahieu
Ludo Suy
Francine Swiggers
Jean Vandecasteele
Vlaamse Milieuholding NV, vertegenwoordigd door Marleen Evenepoel

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

De raad van bestuur van Aquaﬁn telt vijf 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,
Jean Vandecasteele en Koen Helsen.
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 tot 24 december 2015 in ASEWater Technologies
Pvt. Ltd. Hij is eveneens lid van verschillende internationale
technische commissies van Bureau Veritas en Lloyd’s Register.
Sinds mei 2000 is hij 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. Volgende mandaten die zij vanuit haar
vorige opdracht bij de stad Gent vervulde, werden in de loop
van 2015 beëindigd: lid van het directiecomité van het
Innovatie- en 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.
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 de Arco-vennootschappen.
Tevens is ze Voorzitter van het directiecomité en Voorzitter van
de Raad van Bestuur van Auxipar NV en van Interﬁnance NV.
Tot mei 2014 was ze censor bij de Nationale Bank van België.
In 1998 werd ze bij Aquaﬁn NV benoemd tot bestuurder.
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 ze 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 NV en 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. In 1992
werd BnS onderdeel van de Nederlandse Grontmij-groep.
Ondertussen werd Grontmij in 2015 overgenomen door
ingenieursbureau SWECO met in totaal 16.000 medewerkers,
dat voornamelijk actief is in Noord- en West-Europa. Ludo Suy
was afgevaardigd bestuurder van BnS engineering NV tot 2008
waarna hij zich, als directeur Strategie Grontmij, toelegde op
de uitbouw van de engineeringactiviteiten voor industrie en
energie in Europa. In februari 2012 nam hij ontslag als
bestuurder bij Grontmij. Sindsdien 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
(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.
Koen Helsen
Koen Helsen is schepen voor publieke
ruimte, sport, openbare werken, patrimonium, verkeersveiligheid en mobiliteit en
intercommunales in de Antwerpse gemeente
Kapellen. Hij was voordien OCMW-voorzitter
(1995-2001) van Kapellen, waar hij ook
waarnemend burgemeester is geweest
ter vervanging van Dirk Van Mechelen (2001-2006). In de
legislatuur 1999-2004 zetelde hij in het Vlaams Parlement en
was hij actief in de commissies Openbare Werken en Welzijn.
Koen Helsen was provinciaal gedeputeerde voor ruimtelijke
ordening en -planning, economie, sport en patrimonium in
de periode 2007-2012. Nu zetelt hij in de provincieraad van
Antwerpen, waar hij fractievoorzitter is voor Open-VLD.
Koen Helsen is van opleiding bouwkundig ingenieur. Sinds
21 april 2015 zetelt hij in de raad van bestuur van Aquaﬁn.
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 wijzigingen
binnen de raad van bestuur werd de samenstelling van het
auditcomité opnieuw bekeken.
Tijdens 2015 vergaderde de raad van bestuur vijf keer.
Twee bijeenkomsten gingen door in samenstelling zoals ze
was tot op 21 april 2015, namelijk met Marc van den Abeelen en
zonder Koen Helsen. Op beide bijeenkomsten was telkens één
bestuurder afwezig. Negen bestuurders waren aanwezig op
beide vergaderingen, twee bestuurders verontschuldigden zich
voor één vergadering.
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De overige bijeenkomsten van het afgelopen jaar vonden
plaats in de nieuwe samenstelling. Hierop was de raad steeds
voltallig aanwezig.

↘

AUDITCOMITÉ

SAMENSTELLING SINDS MEI 2015
Voorzitter

Frieda Brepoels
Marijke Mahieu
Francine Swiggers
Jean Vandecasteele
Koen Helsen

In 2015 kwam het auditcomité viermaal samen. Eenmaal
in de samenstelling zoals ze was tot mei, namelijk met Marc
van den Abeelen en zonder Koen Helsen. Tijdens deze
bijeenkomst waren alle leden aanwezig. Tijdens de eerste
bijeenkomst na de algemene vergadering besliste de raad van
bestuur over de nieuwe samenstelling van dit comité. Hierdoor
vond één vergadering plaats in aanwezigheid van vier leden.
De overige twee bijeenkomsten vonden plaats in de nieuwe
samenstelling. Op één van deze bijeenkomsten was één
bestuurder verontschuldigd, bij de andere vergadering waren
alle bestuurders aanwezig.

↘

BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ

SAMENSTELLING SINDS MEI 2014
ACTIVITEITENVERSLAG EN AANWEZIGHEDEN
De hoofdactiviteit van het auditcomité bestaat uit het
toezicht houden op de integriteit van de ﬁnanciële
verslaggeving en de boekhouding. Binnen het kader van de
interne controle en het risicobeheer werden verschillende
procedures en processen besproken. Het comité adviseert de
raad van bestuur bij de budgetopmaak en de budgetcontrole.
Het comité neemt kennis van de uitgevoerde interne audits en
de hieruit voortvloeiende aanbevelingen.
Het auditcomité besteedde in het boekjaar 2015 speciﬁek
aandacht aan de volgende punten:
• In iedere vergadering werd de ﬁnanciële kwartaalrapportering uitvoerig besproken. Bijzondere aandacht ging
ook uit naar de waarderingsregels, de waardeverminderingen
en de juridische geschillen.
• In de vergaderingen van maart en september werden
respectievelijk de jaar- en halfjaarresultaten, zowel BEGAAP
als IFRS, besproken in aanwezigheid van de commissaris.
Ook de management letter werd grondig geanalyseerd en
geadviseerd. In de vergadering van maart werd ook de
onafhankelijkheid van de commissaris geëvalueerd en werd
de 1-op-1 regel voor wat betreft de niet-auditdiensten van
EY afgetoetst.
• Daarnaast werden ook de ﬁnancieringspolitiek en de
ﬁnanciële indekkingstechnieken in het kader van het rentemanagement geëvalueerd. Hierbij kwamen volgende items
aan bod: het hedgingbeleid, de resultaten van het
rentebeheer, de evaluatie van het renterisico aan de hand
van een sensitiviteitsanalyse, de marktwaarde van de
hedging structuren en evaluatie van de spreiding van de
structuren ingevolge break clauses in de contracten.
• Op vraag van een lid werd ook toelichting gegeven over
de pensioenverplichtingen.
• Tot slot werd in het kader van corporate governance de
werking van het auditcomité geëvalueerd.
Het auditcomité brengt verslag uit over zijn activiteiten
aan de raad van bestuur.

Voorzitter

Vlaamse Milieuholding,
vertegenwoordigd door Marleen Evenepoel
Alain Bernard
Ludo Suy

ACTIVITEITENVERSLAG EN AANWEZIGHEDEN
Naast de gebruikelijke domeinen inzake loonpolitiek,
extralegale voordelen, cao-onderhandelingen (paritair comité
200), de opstelling van de doelstellingen voor het directiecomité en evaluatie van de realisatie van deze doelstellingen,
gaf het comité advies over volgende zaken:
• Een nieuwe gsm-policy waarbij rekening gehouden werd
met de afspraken vastgelegd in de nieuwe ﬁscale ruling
van de federale overheidsdienst.
• Verdere uitwerking van het loonbeleid, waarbij rekening
gehouden werd met geldende cao’s lonen en aanverwante
voordelen en waarbij betere presteerders ook beter beloond
moeten worden. Ook de loonstudie van Hudson werd mee
in acht genomen, een 5-jaarlijkse benchmarking met als doel
het nazicht van de evolutie van de loonlijnen met de
marktmedianen van alle klassen.
• De jaarlijkse premie van 250 euro binnen de sector cao PC
200 werd omgezet in equivalente voordelen met dezelfde
kostprijs voor het bedrijf waarbij de regeling van het
tijdskrediet, nl. maximum 7% van het personeelsaantal,
met één jaar verlengd werd.
• De welzijnsenquête van 2014 gaf een hoge tevredenheid en
betrokkenheid weer met een aantal aandachtspunten op
bedrijfsniveau. In 2015 werden deze vertaald in actiepunten
en opgenomen in de doelstellingen van de directie.
Het benoemings- en remuneratiecomité kwam tijdens
het voorbije boekjaar drie keer samen. Op één bijeenkomst
waren alle leden aanwezig, de overige bijeenkomsten gingen
door in afwezigheid van één bestuurder.

Van links naar rechts Danny Baeten, Dirk De Waele, Sabine Schellens, Hans Bruynooghe, Johan Maes, Bart Van Eygen en Luc Bossyns

↘

DIRECTIECOMITÉ
BEDRIJFSPROCESSEN

SAMENSTELLING
In 2015 zag de samenstelling van het directiecomité
er als volgt uit:
Gedelegeerd bestuurder
Asset management
Infrastructuur
Marketing & ICT
Operaties
Financieren
Organisatie ontwikkeling

Luc Bossyns
Bart Van Eygen
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

Gedelegeerd bestuurder
↘ Luc Bossyns

Asset management
Betrouwbare en performante installaties
↘ Bart Van Eygen

Marketing en ICT
Sturende processen
↘ Danny Baeten
Het directiecomité vergadert wekelijks. Daarnaast
komt het directiecomité één keer per kwartaal samen
om de evolutie van de geformuleerde doelstellingen
zoals opgenomen in het assetmanagementsysteem,
te beoordelen.

Organisatie Ontwikkeling
Sturende processen
↘ Sabine Schellens
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↘

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
Marijke Mahieu
VOF Materie, vertegenwoordigd door Erik Matthijs
Francine Swiggers
VMH NV, vertegenwoordigd door Marleen Evenepoel
Frieda Brepoels
Ludo Suy
Jean Vandecasteele
Koen Helsen

((V) = voorzitter)

Ontvangen bedrag totaal

(tot april 2015)

(V)
(V)
(V)

€ 4.974,89
€ 10.461,35
€ 12.162,64
€ 18.069,60
€ 11.782,23
€ 11.285,58
€ 12.226,04
€ 13.684,29
€ 12.099,24
€ 10.091,50

UITVOEREND BESTUURDER
De totale vergoeding die over 2015 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:

€ 411.643,44
€ 104.694,65
nvt
€ 2.422,64

Hij ontvangt geen vergoeding als bestuurder (binnen de
raad van bestuur).
DIRECTIECOMITÉ
De totale bruto-verloning die over 2015 aan de leden
van het directiecomité werd toegekend, met uitzondering van
de uitvoerend (gedelegeerd) bestuurder, bedraagt:
basissalaris:
variabel deel:
pensioenrechten:
andere vergoedingsbestanddelen:

€ 819.995,86
€ 122.687,63
€ 87.179,58
€ 147.300,01

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 2015 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 2015 tot
en met 31 december 2015.

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.
In 2015 werd het bedrijf gecertiﬁceerd volgens de ISO 55001norm voor asset management, waarin risicobeheersing een
belangrijke rol speelt. De risicomatrix is hierin een van de
instrumenten en een objectieve tool om risico’s te managen.
Risicogerelateerde onderwerpen worden besproken op de
wekelijkse vergaderingen van het directiecomité 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, 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, dat dienst doet als
meetinstrument maar ook 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.
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↘

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. Sinds juni 2015 zijn drie leden volgens de
Belgische Corporate Governance Code onafhankelijk. Het auditcomité is vanaf die datum in meerderheid samengesteld uit
onafhankelijke bestuurders.
•

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.
De vergoeding van de commissaris voor de statutaire
controle over de jaarrekening van de vennootschap betaald
tijdens het boekjaar bedraagt 49.680 euro (exclusief BTW).
In het kader van de uitgifte van de Green Bond tijdens
het afgelopen boekjaar werd aan de commissaris in zijn
hoedanigheid van statutaire auditor een opdracht toevertrouwd. Voor deze prestaties werd een vergoeding van
7.875 euro betaald. Daarnaast werd een aantal bijzondere
opdrachten aan de commissaris of personen met wie hij
beroepshalve in samenwerkingsverband staat, toegekend,
de totale vergoeding hiervoor bedraagt 205.525 euro. Elk van
deze opdrachten werden voorafgaand goedgekeurd door
het auditcomité.

↘

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
EN KRUISPARTICIPATIES

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

↘

•

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.

BIJKANTOREN
Er zijn geen bijkantoren.

De heer Alain Vanden Bon, secretaris van de raad van
bestuur, is aangesteld als compliance officer.
In 2015 werden er geen meldingen gedaan waarop deze
bepalingen van toepassing zijn.

Verslag van de raad van bestuur

23

24

Jaarverslag 2015

Verslag van de raad
van bestuur over het
boekjaar 2015
Eind 2015 werd 82,3 % van het afvalwater in Vlaanderen
gezuiverd. De bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur
is in belangrijke mate uitgebouwd, zodat onze aandacht
meer en meer verschuift naar een aantal belangrijke
maatschappelijke uitdagingen, namelijk het realiseren van
de Kaderrichtlijn Water, het omgaan met meer hemelwater
door de klimaatverandering en het in stand houden van
de zuiveringsinfrastructuur.
Het verleggen van de focus naar deze uitdagingen vertaalt
zich in een aangepaste visie en missie en ook onze bedrijfswaarden hebben we bijgesteld. De manier waarop Aquaﬁn
zich organiseert om de drie uitdagingen aan te pakken,
kon in 2015 op veel waardering rekenen. Onze klanten
bevestigden hun vertrouwen in het bedrijf en voor het
werven van ﬁnanciële middelen wisten we met de uitgifte
van een groene obligatie een nieuwe markt aan te spreken.

Vorig jaar mocht Aquaﬁn zich bovendien het eerste bedrijf
noemen dat in België het ISO 55001-certiﬁcaat behaalde
voor de manier waarop het zijn assets beheert, afgestemd
op de behoeften van zijn stakeholders.
Ondanks een slechte start door een erg nat voorjaar,
konden we in 2015 toch goede zuiveringsresultaten voorleggen.
Van de 290 beoordeelde rioolwaterzuiveringsinstallaties
voldeden er 7 niet aan één van de verwijderingspercentages.
Alle installaties voldeden wel aan de concentratienormen,
waardoor ze hun werk deden voor het milieu.

Belangrijkste evoluties
tijdens het boekjaar
↘

VLAAMSE REGERING BEVESTIGT
VERTROUWEN IN AQUAFIN

Het Vlaamse Gewest liet in 2015 opnieuw blijken dat
Aquaﬁn een belangrijke rol speelt in het Vlaamse waterzuiveringslandschap. Het droeg een nieuw Optimalisatieprogramma op met projecten voor de bovengemeentelijke
zuiveringsinfrastructuur. Het investeringsbudget voor dit
Optimalisatieprogramma 2016 werd vastgelegd op 200 miljoen
euro, waarvan de helft voor projecten in het kader van het
Lokaal Pact met de gemeenten. Bijkomend werd 50 miljoen euro
ter beschikking gesteld voor de overloop van het investeringsen renovatieprogramma van voorgaande programmajaren.
In april 2015 besliste de Vlaamse Regering om het budget
voor het tweede Lokaal Pact, dat ingaat vanaf het programmajaar 2017, op te trekken met 150 miljoen euro in totaal.
Deze uitbreiding zal vooral ingrepen omvatten die impact
hebben op de doorvoerdebieten vanuit de gemeentelijke naar
de gewestelijke rioleringsinfrastructuur.
De volgende vijf programmajaren zal het gewest dus
jaarlijks voor 130 miljoen euro in plaats van 100 miljoen euro aan
projecten die het overneemt van de gemeenten, opdragen aan
Aquaﬁn. De Vlaamse Regering wil hiermee de ﬁnanciële druk
bij de gemeenten verlichten en de inspanningen verderzetten
die nodig zijn voor de realisatie van de Kaderrichtlijn Water.
Stilaan zijn ook meer en meer middelen nodig om de
zware investeringen uit het verleden niet verloren te laten
gaan. Ook het Vlaamse Gewest is daarvan overtuigd zodat de
klemtoon in onze bovengemeentelijke opdrachten nu al een
aantal jaren verder verschuift naar onderhoud en renovatie.
Daarnaast stijgt het budget voor aanpassingen en vervangingsinvesteringen jaar na jaar, het bedroeg in 2015 zelfs bijna drie
keer zo veel als in 2012, namelijk 18 miljoen euro.

↘

De invoering van de ISO 55001-norm heeft er voor gezorgd
dat alle beleidsinstrumenten met elkaar werden verbonden
tot een duidelijk strategisch kader met doelstellingen die
werden doorvertaald naar alle niveaus in het bedrijf.
Zo weet elke medewerker heel concreet hoe zijn taak bijdraagt
tot de missie van Aquaﬁn.
Een bedrijf dat volgens ISO 55001 werkt, moet kunnen
aantonen dat het ook achterom durft kijken en leert uit het
verleden. Daarom passen we de PDCA-cirkel toe, wat staat
voor “Plan-Do-Check-Act”. Dit mechanisme van continue
verbetering zorgt ervoor dat de doelstellingen die we ons
opleggen en de controles die we inbouwen, leiden tot concrete
verbeteringen.

↘ Minister overhandigt certificaat tijdens
25e verjaardag
Na maanden van voorbereiding op de audit en
een eerste geslaagde proefaudit, behaalde Aquafin
als eerste Belgische bedrijf in België in mei 2015 het
ISO 55001-certificaat. Minister Joke Schauvliege overhandigde het certificaat aan gedelegeerd bestuurder
Luc Bossyns tijdens de viering van de 25e verjaardag van
het bedrijf. De certificering geldt in principe drie jaar.
Daarna volgt opnieuw een grondige audit. Jaarlijks zal
het onafhankelijke Nederlandse auditbureau BSI,
dat het certificaat toekende, echter ook een tussentijdse
audit organiseren. Voor onze klanten is de certificering
alvast een garantie dat hun riolerings- en zuiveringsinfrastructuur bij Aquafin in goede handen is.

GECERTIFICEERD WERKEN VOLGENS ISO
55001 VOOR ASSET MANAGEMENT

Aquaﬁn startte al in 2014 met de implementatie van de
ISO 55001-norm als kwaliteitslabel voor het ganse bedrijf.
In het voorjaar van 2015 werden onze inspanningen beloond
met de certiﬁcering. De ISO 55001-standaard beoogt een
doelmatig, duurzaam en kostenefficiënt beheer van de assets
over de volledige levenscyclus, in overeenstemming met de
behoeften van alle stakeholders.
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↘ Aquafin trekt persaandacht
met Green Bond

↘

De primeur voor Aquafin om als eerste Belgisch
bedrijf een groene obligatie uit te geven, is niet aan
de aandacht van de media ontsnapt. De pers
onderstreepte het succes van deze uitgave en had
ruim aandacht voor de certificering met
een “medium green label” of zelfs een
“dark green label” van onze projecten
die worden gefinancierd met het
opgehaalde kapitaal.

NIEUWE INTERNATIONALE EN GROENE
INVESTEERDERS

Aangezien Aquaﬁn naast ﬁnanciële instellingen al enkele
jaren een beroep doet op institutionele investeerders in de
Belgische markt, is de noodzaak ontstaan om onze investeerdersportefeuille verder te diversiﬁëren. Hiervoor heeft Aquaﬁn in
2015 de nodige voorbereidingen getroffen en enkele nieuwe
succesvolle ﬁnancieringsovereenkomsten afgesloten.
Enerzijds heeft Aquaﬁn vorig jaar geschiedenis geschreven
door als eerste Belgisch bedrijf ﬁnanciering op te halen via het
principe en de documentatie van een Green Bond. Het principe
van Green Bonds kent zijn oorsprong bij een federatie (ICMA)
van emittenten, investeerders, banken, asset managers etc.
om investeerders die wensen te beleggen in milieuvriendelijke
projecten de garantie te geven dat deze projecten effectief aan
hun groene criteria voldoen. Zo heeft de Noorse onderzoeksinstelling Cicero voor de uitgifte en op vraag van Aquaﬁn
een tweede opinie opgemaakt over de milieuvriendelijkheid
van de projecten gerelateerd aan de bovengemeentelijke
zuiveringsinfrastructuur. Deze onafhankelijke screening heeft
het milieuvriendelijk karakter van de Aquaﬁn-projecten
bevestigd. Het resultaat werd aan onze potentiële investeerders
bekendgemaakt en staat geregistreerd op onze website.
Dat de impact op het milieu steeds belangrijker wordt
voor investeerders en banken is ook te merken aan de
bijkomende vereisten die gesteld worden door de Europese
Investeringsbank. Green Bond uitgiftes winnen dan ook
wereldwijd aan belang. Door op deze manier geld uit de markt
te halen, toont Aquaﬁn dat het niet enkel een belangrijke
knowhow heeft inzake waterzuivering maar ook dat het een
pionier is op het vlak van ﬁnanciering. Aquaﬁn heeft door
middel van deze succesvolle Green Bond een totaal bedrag van
45 miljoen euro uit de markt gehaald. Het bedrijf zal dit bedrag
als volgt inzetten:
Categorie Green Bond Second Opinion

Projectwaarde

↘
Adaptatieprojecten
Projecten m.b.t. waterzuivering
en biodiversiteit
Waterzuiveringsprojecten
Eindtotaal

€ 25.931.267,82
€ 15.477.961,05
€ 3.972.067,30
€ 45.381.296,17

Anderzijds heeft Aquaﬁn een eerste Namensschuldverschreibung (NSV) gestructureerd en geplaatst bij een Duitse
investeerder. NSV is een obligatieformaat naar Duits recht
dat zeer gegeerd is bij institutionele investeerders in het
buitenland en meer en meer gebruikt wordt in de ﬁnanciële
sector. Door het opzetten van deze documentatie maakt
Aquaﬁn het toegankelijker voor andere buitenlandse
investeerders om in het bedrijf te investeren voor de gewenste
looptijden tot 30 jaar. Aquaﬁn heeft op basis van deze nieuwe
formule 50 miljoen euro opgehaald bij een nieuwe investeerder.

Bijgevolg heeft Aquaﬁn, ondanks de turbulente markten
omwille van Griekse en Chinese perikelen, door middel van
deze twee initiatieven nieuwe investeerders aangetrokken,
die al hebben aangegeven ook in de toekomst opnieuw in
Aquaﬁn te willen investeren. Naast 95 miljoen euro die
opgehaald werd onder de vorm van bovenstaande nieuwe
documentatie werd ook 225 miljoen euro ﬁnanciering
opgehaald op basis van reeds bestaande documentatie.
Door de noodzakelijke herﬁnanciering van de retail bond heeft
Aquaﬁn in 2015 bijna dubbel zoveel ﬁnanciering uit de markt
gehaald als in vorige jaren.

↘

FINANCIERING AAN NEGATIEVE RENTE

Sinds mei 2014 hanteert de Europese Centrale Bank
een negatieve depositorente om ﬁnanciële instellingen aan te
moedigen hun kredietverlening te verhogen en consumenten
aan te moedigen om meer te consumeren. Hierdoor is de korte
termijnrente onder nul gezakt. Door de goede kredietwaardigheid van Aquaﬁn zorgt dit er enerzijds voor dat
bepaalde investeerders overstappen naar andere, risicovollere
beleggingen. Anderzijds heeft dit er wel voor gezorgd dat
Aquaﬁn voor de eerste keer korte termijnﬁnanciering
opgehaald heeft aan nul procent en lager.

↘

OPTIMALISATIE BACK-UPLIJN DOOR
GEWIJZIGDE MARKTOMSTANDIGHEDEN

De Revolving Credit Facility, een back-up kredietlijn t.w.v.
100 mio euro werd voor de laatste keer in 2012 op de markt
gebracht. Door de gewijzigde marktomstandigheden heeft
Aquaﬁn in 2015 beslist om de looptijd van de kredietlijn niet
te verlengen maar de documentatie opnieuw te heronderhandelen. Aangezien deze kredietlijn wordt samengesteld
door verschillende ﬁnanciële instellingen samen, werd eerst
gezocht naar een nieuwe agent die het proces zou begeleiden.
KBC heeft deze rol op zich genomen. Door deze heronderhandeling werden contacten gelegd met nieuwe ﬁnanciële
instellingen en werd de kost voor het aanhouden van deze lijn
voor Aquaﬁn bijna gehalveerd.

↘

ACTIEF RENTEMANAGEMENT
OPTIMALISEERT FINANCIERINGSKOST

Door het actief rentemanagement kan Aquaﬁn de
ﬁnancieringslasten verbonden aan lange termijnleningen
optimaliseren.

Het rentebeleid bepaalt namelijk dat 35 % variabel mag
opgenomen worden, waarvan 10 % volledig variabel en 25 %
met een risicobeperking op stijgende rentevoeten (cap). Dit heeft
er voor gezorgd dat Aquaﬁn, ook bij leningen afgesloten in
het verleden, mee kon proﬁteren van de daling van de korte
termijnrente. Daarnaast heeft Aquaﬁn in 2015 d.m.v. swaps
rentevoeten vastgelegd voor leningen op te nemen in de
periode 2015-2020, wat een impact zal hebben op de rentelasten tot 2045. Om dergelijke transacties ook in de toekomst
tegen marktconforme prijzen te kunnen afsluiten werd in 2015
ook met Belﬁus een ISDA (International Swaps and Derivatives
Association) overeenkomst afgesloten. Dit is een standaard
kaderovereenkomst die de voorwaarden bepaalt voor niet over
een beurs verhandelbare indekkingsinstrumenten.

↘

MOODY’S BEVESTIGT KREDIETWAARDIGHEID AQUAFIN

Naar jaarlijkse gewoonte werd de kredietwaardigheid van
Aquaﬁn ook in 2015 doorgelicht. Als gevolg van deze analyse,
die begeleid wordt door enkele medewerkers van de directie
Financieren, werd de kredietwaardigheid bevestigd op Aa2
met stabiele outlook. Hiermee behoudt Aquaﬁn dezelfde rating
als het Vlaamse Gewest. Deze beoordeling is voor investeerders
een bevestiging dat Aquaﬁn tot de top van kredietwaardige
bedrijven behoort en zorgt er voor dat het bedrijf zich kan
blijven ﬁnancieren aan aantrekkelijke rentevoeten.

↘

EUROPESE INVESTERINGSBANK VERLENGT
SAMENWERKING MET AQUAFIN

Ook na bijna 25 jaar samenwerking blijft de Europese
Investeringsbank een belangrijke ﬁnancieringspartner van
Aquaﬁn. De EIB ﬁnanciert namelijk bijna de helft van de
bovengemeentelijke waterzuiveringsprojecten. Ook in 2016 zal
deze samenwerking verder gezet worden. Zo ondertekende
Aquaﬁn in januari 2016 de tweede schijf van de negende EIBlening waarmee er opnieuw 100 miljoen euro ter beschikking
gesteld wordt aan het bedrijf. Dit bedrag zal in de loop
van 2016 en 2017 opgenomen worden. In 2016 zal ook de
onderhandeling van de tiende EIB-lening opgestart worden.

↘

AFSLUITINGEN FINANCIËLE JAREN
CONFORM DE BEHEERSOVEREENKOMST

Conform de beheersovereenkomst voor de bovengemeentelijke activiteiten levert Aquaﬁn in mei van het
daaropvolgende jaar een “ﬁnancieel verslag” waarbij Aquaﬁn
de kosten verantwoordt die zij gefactureerd heeft aan de
drinkwatermaatschappijen. Daarop geeft het Economisch
Toezicht een advies met betrekking tot de redelijkheid van
de kosten. Op basis van beide documenten wordt door de
Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een
voorstel tot goedkeuring van de rekeningen opgemaakt
en voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Deze laatste keurt
de rekeningen goed. Deze procedure is gevolgd en uitgevoerd
tot en met het ﬁnancieel jaar 2012.
Voor het ﬁnancieel jaar 2013 werden zowel het ﬁnancieel
verslag als het advies opgemaakt. De minister heeft evenwel
de beslissing verdaagd omwille van discussies over de manier
waarop moet omgegaan worden met de kosten van
opgeleverde projecten en nagekomen kosten van diezelfde
projecten. Ondertussen zijn de besprekingen met betrekking
tot deze onderwerpen zo ver gevorderd dat verwacht mag
worden dat de afrekening in de eerste helft van 2016 kan
doorgevoerd worden. Het management van Aquaﬁn verwacht
dat deze beslissing geen nadelige impact zal hebben op de
resultaten van het boekjaar 2015.
Ook over 2014 heeft Aquaﬁn tijdig een ﬁnancieel verslag
overgemaakt. 2014 was echter het eerste jaar waarin voor
de werkingskosten het prestatiebudget als proefproject
doorgevoerd werd. Aangezien het een proefproject betrof,
moeten de elementen van de formule waarop het
prestatiebudget gebaseerd is verder gekalibreerd worden.
Op basis van een advies van de Inspectie van Financiën is een
traject uitgestippeld om deze oefening op een redelijke termijn
af te ronden. Het management van Aquaﬁn is van mening
dat de ﬁnale beslissing over zowel de investerings- als
werkingskosten van 2014 geen nadelige invloed zal hebben
op de resultaten van het boekjaar.
Eenmaal de oefening over 2014 voltooid zal zijn, zal de
afsluiting van het ﬁnancieel jaar 2015 snel kunnen volgen.

Ondertekening van de tweede schijf van de financieringsovereenkomst met de EIB.
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Onderzoek en productontwikkeling
↘ AQUAFIN VERTEGENWOORDIGT VLAAMSE
AFVALWATERSECTOR NATIONAAL EN
IN EUROPA
Niet alleen in eigen regio maar ook buiten Vlaanderen
geniet Aquaﬁn erkenning als expert in de afvalwatersector.
Onze manager Strategische Innovatie en Klimaat werd in 2015
voor de volgende twee jaar aangeduid als co-voorzitter van de
Commissie Afvalwater in Eureau, de overkoepelende Europese
associatie van drinkwater- en afvalwaterbedrijven. Eureau is
voor deze bedrijven het ideale platform om ervaringen uit te
wisselen, maar neemt ook duidelijke standpunten in die mee
wegen op het Europese beleid rond een aantal internationale
uitdagingen zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van microplastics in het oppervlaktewater. Via Eureau worden ook de
ervaringen van Aquaﬁn op het vlak van de verschillende
uitdagingen meegenomen tot op Europees niveau.
In eigen land kon Aquaﬁn in 2015 mee vorm geven aan
een Koninklijk Besluit dat producenten van vochtige doekjes
verplicht om een pictogram te plaatsen op de verpakking van
doekjes die niet voldoen aan de voorwaarden om doorgespoeld
te kunnen worden. Deze doekjes breken immers niet of
nauwelijks af en verstoppen onze zuiveringsinfrastructuur,
met hoge herstellingskosten tot gevolg. België was het eerste
Europese land dat er in slaagde om een regelgeving op dat vlak
rond te krijgen.

↘

ONDERZOEK ROND DRIE PIJLERS

Onze onderzoeksstrategie is gericht op het verder
verbeteren van de zuiveringsinfrastrucuur en op de
maatschappelijke uitdagingen waar Vlaanderen voor staat.
Kostenbeheersing en de zorg om onze zuiveringsinfrastructuur
in goede conditie te houden, zijn de belangrijkste interne motieven
voor onderzoek. 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 langetermijnonderzoek 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,
recuperatie van grondstoffen, micropolluenten in het afvalwater, maatregelen in het kader van de klimaatverandering en
de reductie van overstortwerking.
MEEWERKEN AAN EEN INTEGRAAL WATERBEHEER
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.
Vorig jaar bouwden we hiervoor twee
innovatieve pilootopstellingen die
in 2016 zullen gemonitord en
geoptimaliseerd worden.

Met real time control (RTC) kan de vullingsgraad van het
stelsel gestuurd worden door middel van regelstructuren zodat
overstortwerking, maar ook riooloverstromingen vermeden
worden. Nadat het deze technologie een eerste keer succesvol
kon toepassen, werkte Aquaﬁn in 2015 nog een aantal cases uit.
DUURZAME WATERZUIVERING
Aquaﬁn zoekt voortdurend naar oplossingen om het
energieverbruik van zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties te
doen dalen. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om
de ecologische voetafdruk te verkleinen. Vorig jaar testten we
binnen het Europese project R3Water (Resource, Recovery &
Recycling) een prototype van een toestel voor een kleinere
bellenstructuur in de beluchting. Aanvullend deden we in 2015
een aantal onderzoeksstudies die het rendement en het
onderhoud van beluchtingssystemen moeten optimaliseren.
In combinatie met CFD (computational ﬂuid dynamics) willen
we een beter inzicht krijgen in een efficiënte zuurstofoverdacht
in het beluchtingsbekken.
Naast de reductie van het energieverbruik, richten we ons
onderzoek ook op de recuperatie van energie. In dat kader
rondden we vorig jaar een literatuur- en pilootstudie af naar
electroporatie, een techniek om slib beter vergistbaar te maken.
In 2016 volgt mogelijk een test op volle schaal. Nog in 2015
werd het Europese onderzoeksproject INNERS afgerond waarin
de mogelijkheden onderzocht werden voor de recuperatie van
warmte uit riolen.
De recuperatie van fosfor blijft een verder te volgen piste
gezien het dreigend tekort op middellange termijn. Daarom
heeft Aquaﬁn momenteel een aantal studies lopen om fosfor
in de fase van de eindverwerking van slib terug te winnen,
bijvoorbeeld na de verbranding. In de studies bekijken we ook
welke de meest ideale afzetweg voor slib is, naar aanleiding
van het aﬂopen van de huidige slibverwerkingscontracten.
In 2016 verwachten we te kunnen aangeven welke de beste
afzetroute is wat betreft de recuperatie van energie en
grondstoffen.

↘ Festivalgangers leveren struviet via urine

INFRASTRUCTUUR IN GOEDE STAAT (ASSET MANAGEMENT)
In 2015 stelde Aquaﬁn een matrix op van operationele
maatregelen om de aanpak te stroomlijnen van geurproblemen die te maken hebben met sulﬁdenrijk afvalwater.
Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, werkt
Aquaﬁn in 2016 aan een benadering bij het ontwerp om
geurhinder te vermijden.

↘ Gewaardeerd onderzoekspartner
In 2015 gaf Aquafin 12 presentaties in het kader
van Europese projecten waaraan we meewerken en 6
presentaties op internationale congressen rond onderzoek.
De onderzoeksafdeling wist 12 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.

Het jaarlijks vierdaagse muziekfestival Rock
Werchter verleende in 2015 zijn medewerking aan ons
onderzoek rond de recuperatie van fosfor uit urine.
De urine afkomstig uit de plasgoten werd opgevangen
en afgevoerd naar onze rioolwaterzuiveringsinstallatie
in Leuven. Daar werd ze in een aparte zuiveringsstraat
behandeld en werd er struviet uit gewonnen. Deze samenwerking hielp ons onderzoek goed vooruit omdat we
normaal nooit zo’n geconcentreerde aanvoer van urine
hebben.
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Belangrijkste risicofactoren
↘

JURIDISCHE GESCHILLEN

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.
Eind september 2015 legde de gerechtsdeskundige zijn
voorverslag neer. In dit verslag werd de aansprakelijkheid als
volgt verdeeld: 85 % aansprakelijkheid in hoofde van de
aannemer (80 % ingevolge gebrekkige uitvoering en 5 % wegens
onvoldoende controle) en 15 % (controle) in hoofde van het
studiebureau. Deze partijen hebben in hun commentaar op
dit verslag hun aansprakelijkheid proberen te reduceren.
Hierbij wezen ze ook in de richting van de bouwheer (Aquaﬁn).
Begin januari 2016 heeft Aquaﬁn deze argumenten weerlegd.
Als volgende stap zal de deskundige zijn eindverslag neerleggen.

↘

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.

Belangrijkste evoluties
na het boekjaar
↘

↘

AKKOORD ROND PROTOCOL
OPLEVERINGEN

Het protocol Opleveringen heeft gezorgd voor duidelijkheid tussen Aquaﬁn en zijn toezichthouder omtrent het
opleveren van investeringsprojecten. Aquaﬁn krijgt hierdoor
grotere rechtszekerheid omtrent die oplevering. Bij een
oplevering verwerft Aquaﬁn vaststaande vorderingen op de
drinkwatermaatschappijen, waarbij het Vlaamse Gewest als
co-debiteur optreedt. Het totaal bedrag van deze vorderingen
is de bovengrens voor de uitstaande langetermijnleningen
onder de affectatie. De opleveringen hebben dus een rechtstreeks
verband met de hoeveelheid langetermijnleningen die kunnen
opgenomen worden. Wanneer opleveringen om administratieve
redenen niet kunnen doorgaan, beperkt dit de mogelijkheden
van Aquaﬁn om voluit de investeringen te ﬁnancieren.
Het protocol omvat een opsomming van een aantal
noodzakelijke documenten, het formaat waarin die ter
beschikking moeten gesteld worden en een aantal formele
vereisten (zoals handtekeningen). Aquaﬁn en zijn economisch
toezichthouder kwamen tot een voor beide partijen werkbaar
vergelijk. Het protocol zal in werking treden vanaf 1 maart 2016.

DRINKWATERFACTUUR AANGEPAST

Op 1 januari 2016 wijzigde de tariefstructuur van de
drinkwaterfactuur grondig als gevolg van de zesde staatshervorming. De drie componenten op de factuur (drinkwater –
bovengemeentelijke saneringsbijdrage – gemeentelijke saneringsbijdrage) bestaan voortaan elk uit een vast deel en een variabel
deel, dat afhankelijk is van het verbruik. Dit past in het principe
“de vervuiler betaalt”. Los van de tariefstructuur was er in 2015
ook al een wijziging voelbaar voor de burger. Aquaﬁn stuurt
voor zijn gemaakte werkings- en investeringskosten kwartaalfacturen naar de drinkwatermaatschappijen, die dit op hun
beurt doorrekenen naar de verbruiker. Sinds vorig jaar legt
het Vlaamse Gewest voor de betaling van de zuivering van het
afvalwater aan de drinkwaterbedrijven minder bij uit het
Minafonds, dat gespijsd wordt met algemeen belastinggeld.
Het aandeel dat de consument betaalt wordt dus groter en is
nu al twee derde van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage.

↘

STOPZETTEN PARTICIPATIE IN
ASEWATER TECHNOLOGIES

De raad van bestuur van Aquaplus en Aquaﬁn beslisten
op basis van de ervaringen uit het verleden en een inschatting
van de perspectieven om de participatie in het Indisch bedrijf
ASEWater Technologies te verkopen. Er werd een exit-scenario
uitgewerkt, onder de vorm van een overname van de aandelen
van Aquaplus door ASEStructure Design, de andere aandeelhouder. Bijzondere aandacht ging uit naar de nog lopende
(ﬁnanciële) verplichtingen en het opzetten van de nodige
garanties (door derde partijen) hieromtrent.
De verkoopovereenkomst werd op 24 december 2015
ondertekend en de verkoop ging door op 7 januari 2016. De nog
bestaande ﬁnanciële verplichtingen namen op 4 februari 2016
een einde en gaven geen aanleiding tot extra ﬁnanciële verliezen.

Op het moment wordt nog verder gewerkt aan een protocol
over een aanverwant onderwerp, de nagekomen kosten.
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Commentaar bij de balans
Op het einde van het boekjaar bedraagt het balanstotaal
3.383 miljoen euro, 94 miljoen euro hoger 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. In 2015 werden 132 investerings- en
optimalisatieprojecten opgeleverd voor een totale aannemingswaarde van bijna 152 miljoen euro. Bovendien werden voor
17,5 miljoen euro aan vervangings- en aanpassingsinvesteringen
uitgevoerd binnen het budget Asset Management.
In 2015 was er een beperkte afname van de activa in
aanbouw met 4% tot 303 miljoen euro, als gevolg van de
dalende aannemingsprijzen. Onder de activa in aanbouw
worden alle bovengemeentelijke projecten in uitvoering
opgenomen.
Onder de ﬁnanciële vaste activa is onder andere de
meerderheidsparticipatie opgenomen van Aquaﬁn in Aquaplus,
ten bedrage van 1,425 miljoen euro. Per 31 december 2015
werd deze participatie bij Aquaﬁn gewaardeerd op basis
van de meest recente ﬁnanciële informatie. Begin april 2015
werd er bij Aquaplus een kapitaalsverhoging doorgevoerd van
0,5 mio euro.

De prestaties buiten het kader van de beheersovereenkomst die nog niet voltooid zijn, worden opgenomen onder
de rubriek ‘bestellingen in uitvoering’. Deze rubriek kent een
status quo ten opzichte van het vorige jaar.
Tenslotte is er een toename van de handelsvorderingen.
Omwille van de problematiek van facturatie van de bovengemeentelijke activiteiten aan de drinkwatermaatschappijen
werd door Aquaﬁn betalingsuitstel verleend aan 2 drinkwatermaatschappijen in het najaar 2015. Dit betekent dat de extra
ﬁnancieringskost die Aquaﬁn hierdoor oploopt als redelijk
beschouwd wordt.
Indien de algemene vergadering de voorgestelde
winstverdeling aanvaardt, wordt de wettelijke reserve met
0,443 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 2015 bedraagt de post ‘vergoeding Vlaamse
Gewest’ 817 miljoen euro, in grote lijnen een status quo ten
opzichte van 2014. 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 / het Vlaamse Gewest.
De voorziening voor risico’s en lasten neemt licht toe ten
opzichte van 2014. 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. 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 1.915 miljoen euro, inclusief het
gedeelte dat binnen het jaar moet worden terugbetaald.
In 2015 heeft Aquaﬁn voor 320 miljoen euro nieuwe
kredieten op lange termijn opgenomen, inclusief 75 miljoen
euro voor de herﬁnanciering van de retailobligatie welke per
einde september 2015 verviel.
De leningen op korte termijn kenden een toename van
141 miljoen euro per einde 2014 tot 218 miljoen euro per einde
2015. Binnen het ‘commercial paper’ programma ter waarde
van 500 miljoen euro werd voor 210 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
8 miljoen euro opgenomen.
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Commentaar bij
de resultatenrekening
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.
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 m.b.t. bouwkundige rioleringswerken
in het kader van gemeentelijke projecten buiten het kader van
de Beheersovereenkomst.
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.
Na verrekening van de provisies, de waardeverminderingen
en de niet aan het Vlaamse Gewest doorgerekende kosten
en opbrengsten, inclusief het resultaat van de gemeentelijke
activiteiten, wordt de winst voor belastingen 12,21 miljoen euro.
De toepassing van de verhoogde investeringsaftrek
voor energiebesparende investeringen en milieuvriendelijke investeringen voor Onderzoek en
Ontwikkeling heeft een gunstige invloed op
de vennootschapsbelasting.

Voorstel aan
de Algemene
Vergadering
Rekening houdend met de winst na belastingen van het boekjaar van
8.848.308,40 euro en een overgedragen winst van 2.136,55 euro, bedraagt
de te bestemmen winst 8.850.444,95 euro.
• toevoeging aan de wettelijke reserve:
• vergoeding van het kapitaal:
• overgedragen winst:

443.000,00 euro
8.401.984,11 euro
5.460,84 euro

Indien de Algemene Vergadering de voorgestelde winstverdeling goedkeurt, zal op 25 april een bruto dividend
uitbetaald worden van:
• 9,88 euro voor de aandelen die volledig volstort zijn
• 2,47 euro voor de aandelen die niet volledig
volstort zijn
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De Grensmaas
De Grensmaas is altijd een buitenbeetje geweest onder
de Vlaamse rivieren. Het is immers onze enige grote grindrivier
met een unieke visfauna met soorten van snelstromend water
zoals kopvoorn, barbeel, serpeling en sneep. De Maas is een
typische regenrivier met een zeer wisselend debiet. Het Vlaamse
deel van de Maas is bovendien relatief klein: de Maas vormt
over een lengte van 44 km de grens tussen België en Nederland.
Dit gedeelte van de Maas, tussen Lanaken en Kinrooi-Kessenich,
wordt de Grensmaas genoemd. Grootschalige herinrichtingsprojecten verhogen er de habitatkwaliteit.
De waterkwaliteit is voor een zeer groot deel afhankelijk
van de vervuiling van de Waalse Maas. Het is een rivier met
een zeer hoog zelfzuiverend vermogen die zelfs in tijden van
een geringe uitbouw van waterzuiveringsinfrastructuur
gekenmerkt bleef door een hoge soortendiversiteit. De waterkwaliteit van de Grensmaas bleef goed in de periode van 1990
tot nu. Het zuurstofgehalte was er over het algemeen prima.
De ammoniumconcentratie bleef er gemiddeld ver onder de
1 mg/l en daalde in de loop van de jaren nog.

o
e rd
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S neep

Veel impact van de Vlaamse investeringen valt
niet af te leiden uit de graﬁeken met de evolutie van
de zuurstof- en ammoniumgehaltes. Maar dat is niet
zo verwonderlijk gezien ook de bouw van nieuwe grote
RWZI’s in het Waalse gewest geen aanleiding gaf tot
spectaculaire kwaliteitsevoluties. Zowel in Lanaken als in
Kinrooi wordt een biotische index van 9 op 10 opgetekend
door de aanwezigheid van meerdere families kokerjuffers.
Ook dat getuigt van een zeer goede waterkwaliteit.
De laatste 20 jaar verspreidde de rivierdonderpad zich
geleidelijk over de hele Grensmaas. Eerst werd deze
habitatrichtlijnsoort opgemerkt in het meest stroomafwaarts gelegen Kessenich. Een Waals reïntroductieproject
voor Atlantische zalm ‘Saumon Meuse’ gestart in 1987 aan
de universiteit van Luik gaf in 2015 schitterende resultaten.
Er werden minstens 55 volwassen zalmen gevangen in
Lixhe en Roermond, met meerdere exemplaren van
bijna een meter lang. Verder worden er tegenwoordig
grote zeeforellen gevangen. Andere sinds lang
verdwenen trekvissoorten zoals houting, elft, ﬁnt en
steur blijken dan weer niet terug te keren.

HET AANTAL VLAAMSE INWONERS
AANGESLOTEN OP EEN RWZI MET IMPACT
OP DE GRENSMAAS
↘
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Activiteitenverslag
In 2015 werkten we verder aan de uitbouw en de optimalisatie van
de gewestelijke infrastructuur voor waterzuivering. We beheren
deze infrastructuur nauwgezet en behaalden opnieuw mooie
zuiveringsresultaten. Aan de Vlaamse gemeenten bieden
we advies op maat en oplossingen met een visie op
middellange en lange termijn.

39

Uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur
voor het Vlaamse Gewest

42

Bouwactiviteit per bekken in 2015
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Beheer van de zuiveringsinfrastructuur
voor het Vlaamse Gewest

50

Diensten buiten de overeenkomst
met het Vlaamse Gewest

Uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur voor het Vlaamse
Gewest
WAARDE PROJECTENPORTEFEUILLE
op 31 december 2015 (mio euro)
↘

3.566,01
● Opgeleverd

● Gegund en aanbesteed

858,55

● In ontwerp

Aquaﬁn kon in 2015 ondanks de moeilijke economische
situatie de vooropgestelde doelstellingen halen voor aanbestedingen, opleveringen en hydraulische studies. Door initiatieven
als een spreidingsplan voor aanbestedingen, kennisdagen en
overleg rond billijke vergoedingen voor advies- en ingenieursbureaus wil Aquaﬁn de relatie met zijn technische partners
verder aanhalen.
De actieve opdrachtenportefeuille met investeringsprojecten voor het Vlaamse Gewest bedroeg op 31 december
2015 bijna 1,3 miljard euro voor 1.244 projecten. Aquaﬁn leverde
tot die datum 2.800 investerings- en renovatieprojecten op
voor 3,5 miljard euro.
Per 31 december 2015 was Aquaﬁn verantwoordelijk
voor de exploitatie van 293 rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Om het afvalwater naar de zuiveringsinstallaties te
transporteren, heeft Aquaﬁn 5.743 km leidingen in beheer.
Aquaﬁn beheert 1.548 bovengemeentelijke pompstations en
bergbezinkingsbekkens.

↘

415,68

VISIE-ONTWIKKELING OVER DE UITBOUW
EN HET BEHEER VAN DE ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR

Hydronautstudies zijn de aangewezen manier om de
bestaande rioleringsinfrastructuur in kaart te brengen en om
inzicht te krijgen in de hydraulische werking of het fysisch
gedrag van de infrastructuur. Daarnaast hebben hydronautstudies als doel om de toekomstvisie van een rioleringsnetwerk
vorm te geven en om de voorstellen ter optimalisatie te
onderbouwen. In 2015 heeft Aquaﬁn 47 hydronautstudies
opgeleverd voor een totaal bedrag van 3,4 miljoen euro,
volledig volgens de gestelde target. Ook voor 2016 is de
doelstelling 3,4 miljoen euro.

Met zijn brede gebiedskennis kan Aquaﬁn aan het Vlaamse
Gewest concrete voorstellen doen voor projecten die zouden
moeten opgenomen worden op het Optimalisatieprogramma
om te komen tot een goed werkend zuiveringsgebied. In 2015
werden in dat kader 21 RWZI-projectvoorstellen overgemaakt
voor een totaalraming van 55 miljoen euro. Voor transportprojecten dienden we 62 projectvoorstellen in voor in totaal
ruim 112 miljoen euro.
Daarnaast nam Aquaﬁn in 2015 75 zuiveringsgebieden
onder de loep en stelde er herstelprogramma’s voor op die
gekoppeld waren aan nieuwe versoepelingsaanvragen of
aanvragen voor een nieuwe vergunning.

↘ Recordaantal adviezen voor GIP-projecten
Het gemeentelijk investeringsprogramma (GIP) is
een lijst van gemeentelijke rioleringsprojecten die in
aanmerking komen voor subsidiëring door het Vlaamse
Gewest. Het doel is om de gemeenten aan te moedigen
om hun rioleringsnet zo snel mogelijk kwaliteitsvol af
te stemmen op de bovengemeentelijke investeringen.
Aquafin formuleert voor deze projecten een grondig
advies op het ingediende voorontwerp. In 2014 had de
Vlaamse Regering een recordbedrag aan investeringen
op het subsidieprogramma gezet en alle voorontwerpen
moesten door de gemeenten tegen eind januari 2015
bij de VMM ingediend zijn. Op korte tijd heeft Aquafin
dan ook voor maar liefst 275 gemeentelijke rioleringsprojecten zo’n grondig advies opgemaakt.
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↘

OPLEVERINGEN VOLGENS TARGET

AANBESTEDINGSRITME
Vorig jaar leverde Aquaﬁn aan het Vlaamse Gewest 132
projecten op met een totale waarde van bijna 152 miljoen euro,
waarmee de target van 150 miljoen euro ruim gehaald werd.

mio euro
↘
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Een deel van de ingediende projecten zorgde voor de
aansluiting van ongeveer 45.000 IE extra vuilvracht op de
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast werd nog 217 ha
verharde oppervlakte en 180 ha onverharde oppervlakte
afgekoppeld van de riolering. 143 projecten in het kader van
het Lokaal Pact werden opgeleverd.
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OPLEVERINGSRITME
mio euro
↘

↘

AANBESTEDINGEN VOOR HET EERST
GESPREID OVER TWEE JAARHELFTEN

In 2015 bracht Aquaﬁn 128 projecten op de markt voor een
totaal bedrag van iets meer dan de vooropgestelde 160 miljoen
euro om verder te bouwen aan de infrastructuur die nodig is
om de waterkwaliteit in onze beken en rivieren verder te
verbeteren. In de projecten waarvan Aquaﬁn bouwheer is,
werden gelijktijdig nog aandelen van medeopdrachtgevers
aanbesteed voor een totaal bedrag van 60 miljoen euro.
Aquaﬁn blijft met deze volumes één van de grote
opdrachtgevers voor de bouwsector in Vlaanderen. De veelheid
aan betrokken partijen bij onze projecten zorgde de voorbije
jaren telkens voor een piek van aanbestedingen naar het
jaareinde toe, een situatie die voor grote organisatorische
problemen zorgde bij de aannemers. Vorig jaar paste Aquaﬁn
daarom de eerste stap toe van het spreidingsplan waarmee
het in de toekomst wil komen tot een werkbare spreiding
van de aanbestedingen over het hele jaar. Voor het bouwverlof
werd 35% van het totale aanbestedingsvolume op de markt
gebracht, de overige 65% in de tweede jaarhelft. De doelstelling
voor 2016 is om 40% voor het bouwverlof, 40% in de periode
van augustus tot december en 20% in december aan te besteden.
Zo willen we de piek afvlakken die er telkens in december is.
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In 2015 werden zeven nieuwe zuiveringsinstallaties
opgeleverd: in Langemark-Poelkapelle, Alveringem,
Lo-Reninge, Steenokkerzeel, Dentergem, Deinze en
Zonnebeke. Voor nog eens zeven andere RWZI’s werd
een renovatie afgerond: Jabbeke, Gent, Schilde, Beerse,
Leuven, Genk en Diest.
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Bouwactiviteit per bekken in 2015
↘

IJZER - BRUGSE POLDERS - GENTSE KANALEN - LEIE

KNOKKE
●
●
HEIST

●
VLISSEGEM
OOSTENDE

BRUGGE ●

WULPEN
●

BRUGSE POLDERS

●
ADINKERKE

STEENKERKE
BEAUVOORDE ●

●

●

● PERVIJZE

●
RUDDERVOORDE ●

KOEKELARE BALIEBRUGGE ●

AVEKAPELLE

KORTEMARK
●

WOUMEN
●

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

MOERBEKE KRUISSTRAAT
●
●
OVERSLAG

●
EEKLO

ZELZATE ●

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

●
WINGENE

●

MOERBEKE ●

GENTSE KANALEN

●
LOKEREN - DOORSLAAR
● EVERGEM

● STEKENE
●
SINAAI

●

● SINT-NIKLAAS

DAKNAMDORP

● GENT

NEVELE ●

HOOGSTADE
TIELT
●
●
● LO ●
LO-RENINGE- STADEN
●
●
●
DEINZE
●
NOORDSCHOTE
BEVEREN AAN
PITTEM
WONTERGEM
●
DE IJZER ● STAVELE
ROESELARE
●
● VLETEREN
●
MARKEGEM
● OLSENE
●
●
ROESBRUGGE ●
LANGEMARK
BIKSCHOTE ●
● INGELMUNSTER
LOVIE
PROVEN ● ●
IEPER
● WAREGEM
MOORSLEDE
ZONNEBEKE
●
POPERINGE
LEIE
WATOU ●
●
● BEVEREN-LEIE
●
●
● VLAMERTINGE
BESELARE ●
● HARELBEKE
●
HEUVELLAND
●
LEDEGEM
HEULE
WESTOUTER-CENTRUM IEPER - HOLLEBEKE
●
●
●
KRUISEKE
●
●
● KEMMEL
MENEN
LOKER
●
MESEN

LEISELE

WATERLAND - OUDEMAN

●

ERTVELDE

GISTEL - MOERE

●

●
MALDEGEM
●

●
●
JABBEKE

IJZER

SINT-LAUREINSSINT-MARGRIETE

●
LAPSCHEURE

●

● LATEM
DEURLE

● in exploitatie genomen in 2015

↘ IJZER

↘ GENTSE KANALEN

Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 31 RWZI’s
● 130 pompstations
● 444 km leidingen
Projecten in uitvoering
Opgeleverde projecten

79,65 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

22

34.108.276 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

9

9.496.090 €

↘ BRUGSE POLDERS

Opgeleverde projecten

Projecten in uitvoering
Opgeleverde projecten

86,02 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

14

24.547.295 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

3

8.061.426 €

↘ LEIE

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

Zuiveringsgraad:
Bovengemeentelijke infrastructuur in beheer:
● 20 RWZI’s
● 100 pompstations
● 374 km leidingen

82,84 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

14

10.164.613 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

7

5.579.065 €

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

80,31 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

23

35.816.976 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

22

19.069.935 €

↘

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

● BOOM

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

● MEISE - OPPEM

● ASSE - BOLLEBEEK

●
DIKKELVENNE

KRUISHOUTEM ●

BOECHOUT

● EDEGEM
●
AARTSELAAR

TEMSE
BORNEM OUDE SCHELDE ●●
●
●
HAMME BORNEM

●
LOKEREN

●

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

ASSE - BEKKERZEEL

● in exploitatie genomen in 2015
* Zottegem - Sint-Maria-Oudenhove

↘ BENEDEN-SCHELDE

↘ DENDER

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

89,84 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

29

39.066.873 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

9

17.992.793 €

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

81,74 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

15

19.243.783 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

11

7.460.406 €

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

65,47 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

16

27.835.632 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

2

2.743.955 €
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↘

DIJLE & ZENNE - 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 - ●
ZUID

DIJLE
●
SINT-PIETERS-LEEUW

● GEEL - MOSSELGOREN
●
MOL

NETE

● GEEL
● WESTERLO

● WOLFSDONK

STEENOKKERZEEL - NOORD
●
KORTENBERG
● LEUVEN

TERVUREN
●

LENNIK - VARENBERGBEEK

● DESSEL

● BIERBEEK
● OUD-HEVERLEE

●
HULDENBERG

●
● BEERSEL

● in exploitatie genomen in 2015

↘ DIJLE & ZENNE

↘ NETE

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

84,08 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

20

35.646.022 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

12

33.584.824 €

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

78,53%

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

17

19.286.836 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

9

9.720.519 €

↘

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 ●
●
●
HASSELT
HALEN
BOORSEM
●
●
● 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 2015

↘ DEMER

↘ MAAS

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

77,47 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

37

62.527.257 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

18

36.727.927 €

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

80,71 %

AANTAL

GUNNINGSBEDRAG

14

14.347.534 €

AANTAL

OPLEVERINGSBEDRAG

3

875.969 €

Verslag van de raad van bestuur

45

46

Jaarverslag 2015

Beheer van de zuiveringsinfrastructuur voor het Vlaamse
Gewest
Hoewel we met 97,6 % van de rioolwaterzuiveringsinstallaties die aan alle normen voldeden, net iets minder
goed scoorden dan in topjaar 2014, zetten we ook in 2015
erg sterke zuiveringsresultaten neer. Alle concentratienormen
werden gehaald, alleen strooide een erg nat voorjaar roet in
het eten voor de verwijderingspercentages. Bovendien hebben
onze rioolwaterzuiveringsinstallaties nooit eerder zo veel
vuilvracht verwijderd dan vorig jaar.

↘

97,6 % VAN DE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES VOLDEDEN IN 2015 AAN
ALLE OPGELEGDE NORMEN

De effluentresultaten van 2015 werden geëvalueerd voor
290 RWZI’s. 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 2015 én waarvoor de Vlaamse Milieumaatschappij een controleprogramma lopende heeft.

In 2015 voldeden 283 installaties of 97,6 % aan alle
opgelegde emissiegrenswaarden (licht groene balken in de
ﬁguur). De graﬁek geeft de evolutie over 10 jaar.
Alle geëvalueerde RWZI’s voldeden aan de normen van
de Europese richtlijn Stedelijk afvalwater die tot april 2004
ook de sectorale normen waren van het Vlaamse Gewest.
De RWZI’s Duffel en Sint-Antelinks kwamen 1 à 2 % te kort voor
het verplichte verwijderingspercentage voor BZV en hetzelfde
kan over de RWZI’s Zelzate, Ledegem, Steenokkerzeel-Noord
en Hove gezegd worden voor het verplichte verwijderingsrendement voor zwevende stoffen. RWZI Ingelmunster kwam
tot slot een halve percent te kort voor het verplichte
verwijderingsrendement voor fosfor. Geen enkele van deze
RWZI’s had een overschrijding van haar concentratienormen,
zelfs geen lichte overschrijding.

EVALUATIE VAN DE RESULTATEN VAN DE RWZI'S T.O.V. DE EUROPESE EN
VLAAMSE NORMEN
%
↘
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● Voldaan t.o.v. alle normen
● Niet voldaan (t.o.v. de strengere normen van de Vlarem Kleine Trein-aanpassingen)
● Niet voldaan (t.o.v. de normen van 2003)
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EVOLUTIE VAN DE VERWIJDERDE VUILVRACHT EN HET ZUIVERINGSRENDEMENT
VAN ALLE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES SAMEN OVER DE VOORBIJE 10 JAAR
↘

Biologisch zuurstofverbruik
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Chemisch zuurstofverbruik
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↘ Verwijderingspercentage
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Fosfor
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Verwijderde vuilvracht
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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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NOOIT EERDER ZOVEEL VUILVRACHT AANGEVOERD
ÉN VERWIJDERD
Al vroeg wist Aquaﬁn dat 2015 een zeer moeilijk jaar voor
rioolwaterzuiveraars ging worden. Het jaar startte immers
volgens het KMI met “zeer abnormaal veel” regen, januari 2015
was de op zes na natste januarimaand ooit. Door de hoge te
verwerken afvalwaterdebieten en de lage inﬂuentconcentraties
waren de behaalde verwijderingspercentages laag in het
voorjaar. Toch werden op dat moment goede effluentresultaten
bereikt, de concentratienormen zijn nooit een probleem
geweest. De rest van het jaar was nodig voor een inhaaloperatie
om alsnog ook aan de verplichte verwijderingspercentages te
voldoen. 2015 was daardoor een jaar van een nog meer
doorgedreven opvolging van het zuiveringsproces. Het was
ook het jaar van extra doseringen van koolstofbronnen voor
de stikstofverwijdering, van ijzer- en aluminiumzouten voor
de chemische defosfatatie en van vlokverzwaarders voor de
nabezinking. Het najaar was klimatologisch bijzonder mild:
november en december waren gemiddeld veel warmer dan
normaal (3,3 ° C hoger dan gemiddeld in november en maar
liefst 5,7° hoger in december). Met een gemiddelde temperatuur
van 9,6 °C werd het vorige record voor december letterlijk
verpulverd. We bleven in 2015 ook gespaard van veel sneeuwval.
Het uiteindelijke resultaat mag er best zijn: de verwijderingspercentages (BZV 98%, CZV 91%, zwevende stoffen 96%, stikstof
82% en fosfor 85%) zijn amper lager dan in succesjaar 2014.
De verwijderingspercentages voor de nutriënten blijven
hiermee met 7% (stikstof) en 10% (fosfor) ruim boven de target
van 75% die de Vlaamse Regering in 1995 vastlegde voor
de totaliteit van de openbare waterzuiveringsinstallaties.
Uiteindelijk bleek ook dat Aquaﬁn nooit meer vuilvracht uit
het behandelde afvalwater had aangevoerd en verwijderd
dan in 2015. Ondanks de 7 RWZI’s die nipt niet voldeden aan
een verwijderingspercentage, kunnen we dus terugblikken
op een goed zuiveringsjaar 2015.
AANGEVOERDE VUILVRACHT IN LIJN MET DE THEORETISCHE
VERWACHTINGEN
De gemeten vuilvrachten die op de RWZI’s aangevoerd
worden, kunnen omgezet worden in het aantal inwoners die al
op de zuiveringsinfrastructuur aangesloten zijn. Het Vlaamse
Gewest telt ruim 6,44 miljoen inwoners. Aangezien in 2015
de zuiveringsgraad meer dan 82% bedroeg zouden er in theorie
5,3 miljoen inwoners moeten aangesloten zijn op een
waterzuiveringsinstallatie. Als we hiervan de Vlaamse
huishoudens aftrekken waarvan het afvalwater in de twee
Brusselse RWZI’s gezuiverd wordt, dan komen we op maximaal
5,2 miljoen inwoners waarvan de vuilvracht verondersteld
wordt aangesloten te zijn op de RWZI’s 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 2015 aangevoerd werden herrekenen
naar deze hoeveelheden, zou er momenteel een vuilvracht van
4,9 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 werkelijk
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 waarvan men uit gaat,
niet te kloppen. Een inwoner zou volgens een EPAS-studie in
opdracht van VMM 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
inwonerequivalenten op basis van 44 g/IE/dag bepaald wordt,
dan is het globale resultaat 5,1 miljoen IE. 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.

↘ 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.

↘

BESTAANDE ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR IN GOEDE
CONDITIE HOUDEN WORDT
STEEDS BELANGRIJKER

Aquaﬁn heeft momenteel meer dan 5.500
kilometer leidingen in beheer voor het Vlaamse Gewest,
waarvan een groot deel ondertussen al een aanzienlijke
ouderdom heeft bereikt. Via het kernproces “betrouwbare en
performante installaties” maakt het bedrijf er een topprioriteit
van om de infrastructuur in optimale vorm te houden en op
die manier de investeringen uit het verleden veilig te stellen.
Grote renovatieprojecten (> 500.000 euro) worden mee
opgedragen via het jaarlijkse Optimalisatieprogramma.
Voor vervangingen en aanpassingen die een investering vragen
tot 500.000 euro, krijgt Aquaﬁn jaarlijks een apart budget
toegewezen. Het Vlaamse Gewest is zich bewust van de
noodzaak van deze ingrepen, waardoor het budget jaar na jaar
stijgt. Anders dan voor de uitbouw van de infrastructuur en voor
de grote renovaties, ligt de investeringsverantwoordelijkheid
voor deze kleinere vervangingen en aanpassingen bij Aquaﬁn.
Hierdoor kunnen we kort op de bal spelen, als exploitant
hebben we immers een goed zicht op wat nodig is om de
infrastructuur in goede conditie te houden. Ook voor de grotere
projecten, die momenteel nog worden opgedragen via het
Optimalisatieprogramma, willen we die verantwoordelijkheid
graag dragen.
HOE BESTEDEN WE HET BUDGET VOOR VERVANGINGEN EN
AANPASSINGEN?
Het signaal om een project te deﬁniëren voor de
vervanging of aanpassing van infrastructuur kan zowel vanuit
onze operationele bedrijfsvoering komen als ingegeven worden
door de wetgeving of vervangingsprogramma’s voor bepaalde
toestellen. Aquaﬁn prioriteert de projecten volgens hun score
op de risicomatrix, die de ernstgraad van de risico’s identiﬁceert
ten aanzien van onze belangrijkste stakeholders: de medewerker, de klant, het bedrijf en zijn aandeelhouders, het publiek,
de omgeving en het milieu. Voor elk gedeﬁnieerd project bepaalt
Aquaﬁn in een voorstudie de raming van alles wat er bij de
uitvoering komt kijken, het doel van het project, de referentietoestand, de beoogde verbetering en hoe we die zullen
aantonen. Elk project dat wordt uitgevoerd, moet Aquaﬁn
vervolgens melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

Omdat we
er zeker van willen zijn dat
we de beschikbare middelen juist hebben ingezet, selecteren
we jaarlijks een aantal vervangings- of aanpassingsprojecten
voor een grondige eindevaluatie. De projecten die het meest in
aanmerking komen voor zo’n eindevaluatie hebben een relatief
hoge kostprijs, zijn nieuwe apparaten of processen of omvatten
een nieuw concept. De eindevaluatie bevat niet noodzakelijk
een ﬁnanciële kostprijsberekening maar onderzoekt eerder of
de aannames uit de voorstudie overeind blijven. In dat geval
kan de verbetering snel structureel uitgerold worden naar
andere soortgelijke situaties. Ook als de eindevaluatie niet
helemaal is wat we ervan verwacht hadden, leren we hieruit
en kunnen we sneller bijsturen.

↘ Pompstations renoveren op basis van
3D scans
Van de oudste pompstations die Aquafin exploiteert,
bestaan vaak geen correcte bouwplannen, laat staan
in digitale versie. Tot voor kort moesten ze voor een
renovatie handmatig worden opgemeten, een arbeidsintensief werk waardoor er maar weinig details in kaart
werden gebracht. In 2015 liet Aquafin voor het eerst
3D laserscans uitvoeren die de binnenkant van het
te renoveren pompstation op korte tijd volledig in kaart
én beeld brengen. Het 3D-beeld wordt vervolgens
ingeladen in de CAD-software waardoor we een
realistische basis hebben om het nieuwe ontwerp op af
te stemmen.

Verslag van de raad van bestuur

49

50

Jaarverslag 2015

Diensten buiten de overeenkomst
met het Vlaamse Gewest
De Vlaamse Regering stimuleert Aquaﬁn om de
opgebouwde kennis te valoriseren bij de gemeenten en de
industrie in Vlaanderen en in het buitenland. Net zoals voor
onze grootste klant, het Vlaamse Gewest, bieden wij onze
andere klanten oplossingen op maat die tegemoet komen aan
hun bezorgdheden. Voor de steden en gemeenten zijn dat drie
belangrijke uitdagingen: voldoen aan de Kaderrichtlijn Water,
omgaan met meer hemelwater door de klimaatverandering en
de rioleringsinfrastructuur in goede staat houden. De lokale
besturen staan meer dan ooit onder grote ﬁnanciële druk.
We helpen hen de juiste keuzes maken zodat elke euro goed
besteed is.

↘

BETROUWBARE PARTNER VOOR
DE UITBOUW EN BEHEER VAN DE
GEMEENTELIJKE ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR

Het is vooral op lokaal niveau dat er nog stevig moet
geïnvesteerd worden om de Kaderrichtlijn Water te halen.
Via het Lokaal Pact neemt het Vlaamse Gewest een deel van
de investeringen van de gemeenten over en draagt ze voor
uitvoering op aan Aquaﬁn. In 2015 droeg het gewest met het
Optimalisatieprogramma 2016 de laatste projecten voor een
bedrag van 100 miljoen euro op in het kader van het eerste
Lokaal Pact. Dat werd ondertussen verlengd en vanaf het
Optimalisatieprogramma 2017 worden daardoor nog eens vijf
jaar lang projecten opgedragen die het gewest overneemt van
de gemeenten. Bovendien verhoogde het Vlaamse Gewest het
totale budget van het tweede Lokaal Pact met 150 miljoen
euro, waardoor er jaarlijks niet voor 100 maar voor 130 miljoen
euro aan projecten worden toegevoegd aan het Optimalisatieprogramma.
Ondanks het verderzetten van het Lokaal Pact en de
verhoging van het budget voor deze projecten, zullen de steden
en gemeenten nog heel wat inspanningen moeten leveren.
Als riooloperator op de gemeentelijke markt, helpt Aquaﬁn
hen bij het prioriteren en uitvoeren van projecten. We bekijken
samen met onze klant waarvan hij wakker ligt en stellen
oplossingen op maat voor die inspelen op zijn bezorgdheden.

Gemeenten kunnen via een langlopende dienstverleningsovereenkomst rioleringstaken laten uitvoeren door Aquaﬁn.
Ze kunnen na een marktbevraging een rechtstreekse concessieovereenkomst met Aquaﬁn afsluiten of ze kunnen kiezen voor
één van de samenwerkingsverbanden die Aquaﬁn is aangegaan
met water-link (rio-link) en De Watergroep (Riopact).

↘ 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.

↘ RioPACT
Riopact is de business unit voor rioleringsactiviteiten
van drinkwaterbedrijf De Watergroep en Aquafin.
Gemeenten kunnen er enerzijds voor kiezen om vennoot
te worden en hun rioleringsstelsel en alle rioleringsgebonden taken over te dragen aan Riopact. Anderzijds
kunnen ze kiezen voor een samenwerking waarbij
Riopact enkel diensten levert, terwijl de gemeente
eigenaar blijft van het stelsel en beslist welke taken
uitgevoerd worden. Riopact is actief in Oost- en WestVlaanderen, Vlaams-Brabant en in enkele Limburgse
gemeenten. In 2015 hebben De Watergroep en Aquafin
voor Riopact een gezamenlijke ambitie gedefinieerd
en duidelijk vastgelegd wat ze willen betekenen voor
de gemeenten: “Samen maken we een gezonde wateromgeving waar het goed leven is”.

↘

DEFINITIEVE VLAAMSE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN VOOR SCHELDE EN
MAAS

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021
goed. Ze gaf hiermee groen licht voor de maatregelen en acties
die in de plannen werden opgenomen om de toestand van de
waterlopen en het grondwater te verbeteren en om Vlaanderen
beter te beschermen tegen overstromingen. De stroomgebiedbeheerplannen lagen tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 in
openbaar onderzoek. Gemeenten, rioolbeheerders en burgers
konden in die periode opmerkingen indienen. Aquaﬁn stond
72 klantgemeenten bij met advies in het kader van het
openbaar onderzoek. Nadat het onderzoek werd afgesloten,
werden de opmerkingen verwerkt en werden de stroomgebiedbeheerplannen voorbereid voor de deﬁnitieve goedkeuring door
de Vlaamse Regering. De zoneringsplannen, die de scheidingslijn
aangeven tussen collectief en individueel te zuiveren gebied,
zijn nu aan hun tweede versie toe. Voor de gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen is het de eerste keer dat er een deﬁnitieve
versie beschikbaar is. Deze plannen beschrijven welke concrete
projecten moeten worden uitgevoerd om de zoneringsplannen
te realiseren. De stroomgebiedbeheerplannen gelden voor de
volgende zes jaar, dan worden ze opnieuw herbekeken.

↘

GEMEENTEN HEBBEN VERTROUWEN
IN AANPAK AQUAFIN

Ons lijstje met klantgemeenten breidde vorig jaar uit
met drie nieuwe namen. Menen koos voor een samenwerking
met Riopact, Turnhout ondertekende een concessieovereenkomst
met Aquaﬁn en Wemmel zal ad hoc rioleringsopdrachten
bestellen via een langlopende dienstverleningsovereenkomst.
Boom en Merelbeke verlengden hun dienstverleningsovereenkomst met 5 jaar, Wetteren verlengde de concessie
met 10 jaar.
Eind 2015 had Aquaﬁn 102 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.
VRAAG NAAR HEMELWATERPLANNEN STIJGT
Onze visie “Een leefomgeving in harmonie met water”
zegt het helemaal: water is een element dat we nodig hebben
en dat we maar beter goed integreren in onze samenleving.
Buien worden intenser en in combinatie met een nog steeds
toenemende verharde oppervlakte zorgt dat voor lokale
wateroverlast.

PERCENTAGE INWONERS PER SAMENWERKINGSVORM
↘

13 %
● Concessie

26 %
● Rio-link

● Riopact

49 %

13 %

● Langlopende dienstverleningsovereenkomst
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↘

ONTWIKKELING VAN NIEUW PRODUCT
“ASSET MANAGEMENT”

Riolen die instorten of verstoppen veroorzaken meestal
heel wat ecologische of maatschappelijke schade, of misschien
wel allebei. Bovendien loopt de kostprijs van een herstelling al
snel op. Steden en gemeenten doen er dan ook goed aan om
hun rioleringsinfrastructuur preventief te inspecteren en waar
nodig in te grijpen. De ervaring die Aquaﬁn heeft met het
beheer van de gewestelijke zuiveringsinfrastructuur heeft het
in 2015 verwerkt in een plan van aanpak voor asset
management dat werkt op lokaal niveau. Het uitgangspunt is
dat de beschikbare middelen op het juiste moment en op de
juiste plaats worden ingezet. Want niet elke riool is even
kritisch en vereist dezelfde opvolging. Met het product asset
management wil Aquaﬁn zijn klanten helpen bij het bepalen
en oplossen van de meest risicovolle knelpunten. In 2016 zal
dit product worden voorgesteld aan de klantgemeenten.
AQUAPLUS DIVERSIFIEERT BINNENLANDS KLANTENBESTAND
EN KIEST VOOR SCHERPE BUITENLANDSE FOCUS

Anderzijds krijgen we
steeds meer te maken met langdurige droge periodes waardoor de grondwatertafel zakt en
de bodem verdroogt. Met het hemelwaterplan ontwikkelde
Aquaﬁn een methodiek waarmee het de gemeenten de
gepaste maatregelen op korte en middellange termijn kan
voorstellen om anders om te gaan met hemelwater. Het plan
bevat zowel generieke maatregelen, die de gemeente overal
kan toepassen, als oplossingen voor speciﬁeke locaties.
Waar mogelijk doen we suggesties om de beleving van water
in de omgeving te vergroten.
De bezorgdheid bij de gemeenten rond het toenemende
volume hemelwater waarmee ze te maken krijgen, blijkt
bijzonder groot. Na de voorstelling van een eerste testcase
voor Wetteren, steeg de vraag naar hemelwaterplannen snel.
De aanleiding is soms een probleem van bestaande wateroverlast, maar meestal willen de opdrachtgevers een visie op
het omgaan met hemelwater voor de toekomst. In 2015 kregen
we maar liefst 12 nieuwe bestellingen binnen.

Via dochterbedrijf Aquaplus NV valoriseert Aquaﬁn zijn
kennis bij de binnenlandse industrie en in buitenlandse projecten.
In het binnenland richt Aquaplus zich op bedrijven met een eigen
waterzuiveringsinstallatie en zijn contracten op lange termijn
het streefdoel. De focus ligt op de exploitatie van de zuiveringsinfrastructuur, al kunnen de bouwopdracht en de ﬁnanciering
van een nieuwe of gerenoveerde installatie ook deel uitmaken
van het project. In 2015 kon Aquaplus het vertrouwen van een
aantal industriële klanten behouden en kon het de diversiﬁëring
in zijn klantenbestand uitbreiden. Op de markt van de industriële
waterzuivering onderscheidt Aquaplus zich van andere spelers
doordat het oplossingen aanreikt die op een creatieve en
kostenefficiënte manier gericht zijn op het halen van constante,
goede zuiveringsresultaten. Daardoor kunnen de klanten de
zorg voor de zuivering van hun afvalwater loslaten.
In het buitenland startte Aquaplus in 2015 met een
omvangrijk asset management project in Oman. De bestaande
zuiveringsinfrastructuur moest er niet alleen in kaart gebracht
worden, ook de toestand ervan moest onderzocht worden.
Verder zal Aquaplus in dit project aanbevelingen formuleren
voor onderhoud en investeringen om de infrastructuur de
komende tien jaar in goede vorm te houden. Dit project loopt
door in 2016. In China kon Aquaplus innovatieve technologieën
installeren voor een meer efficiënte bedrijfsvoering op enkele
nieuwe waterzuiveringen.

↘ Bomen krijgen functie in een hemelwaterplan
In onze hemelwaterplannen trachten we het water zo
veel mogelijk ter plaatse te houden en het te laten
infiltreren in de bodem. Vorig jaar introduceerden we
op dat vlak een voor Vlaanderen nieuw concept dat nog
meer voordelen combineert. Bomen langs lanen en
dreven hebben vaak te lijden onder gebrek aan water en
de nodige voedingsstoffen in de bodem. Om aan zuurstof
te geraken, gaan hun wortels op zoek naar holle ruimten
onder de grond. Die vinden ze bijvoorbeeld in rioolbuizen.
Wortelingroei is een van de belangrijkste oorzaken van
rioolverval. Door een slimme aanplanting met grind
en stenen kan het hemelwater veel beter infiltreren,
rechtstreeks naar de boomwortels. De bomen blijven
gezond, de wortels tasten de riool niet aan én het
hemelwater krijgt extra infiltratiemogelijkheden.
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Een eerste keerpunt kwam er doordat de grootindustrie
van de Antwerpse haven massaal investeerde in afvalwaterzuivering. Dit zorgde in goed 10 jaar tijd voor de kentering,
geholpen door de getijden die tweemaal daags spoelen met
vers zeewater. Zwart water werd stilaan groen water. In het
begin van de jaren ’90 was bijna alle ammonium uit het water
verdwenen ter hoogte van de Nederlandse grens. Het zuurstofgehalte liet er dan nog wel te wensen over (zie graﬁeken).
In 1991 zette de Europese richtlijn Stedelijk afvalwater de
krijtlijnen uit om ook het stedelijke afvalwater te verzamelen
en te zuiveren. Het Vlaamse Gewest richtte Aquaﬁn op en startte
een grootschalige inhaaloperatie met zware investeringen
in waterzuiveringsinfrastructuur. Oudere installaties werden
gerenoveerd, nieuwe installaties werden gebouwd. De toename
van het aantal inwoners dat werd aangesloten op een
rioolwaterzuiveringsisntallatie met impact op de Schelde is te
volgen op de graﬁek. Ook de Brusselse en Waalse gewesten en
Noord-Frankrijk deden grote investeringen. De toename van
het zuurstofgehalte van het Scheldewater in Hemiksem
vanaf 2007 was vooral het resultaat van de opstart van RWZI
Brussel-Noord maar de verbetering van de waterkwaliteit
en de afname van de organische vervuiling waren al veel
langer ingezet. Vooral de gunstige evoluties van de zuurstofen ammoniumconcentratie stroomafwaarts Dendermonde
spreken boekdelen.

eh

De waterkwaliteit van Schelde komt van erg ver. Eerst was
er het jarenlange aftakelingsproces met als absoluut dieptepunt 1973, toen de Schelde geregeld zwart kleurde.

Ze

De Schelde

on

d

In 1995 waren de eerste tekenen van biologisch
herstel zichtbaar. Met het koelwater van de kerncentrales van Doel werden massale hoeveelheden
garnalen en vissen opgepompt. De zeevis en de
estuariumsoorten vonden de Beneden-Schelde terug.
De rivierprik trok met honderden terug de Schelde op tot
in Oudenaarde. Een paar zeeprikken werden gevangen
in fuiken. Een platvis trok vanuit de zee de Dender maar
ook de Netes op tot in Geel en Grobbendonk. Spiering is
ondertussen massaal terug van weg geweest. Finten of
meivissen komen druppelsgewijze terug met als apotheose
een indrukwekkend groepspaaien vorig voorjaar in de
Schelde ter hoogte van Bornem-Branst. En nog meer dan
de terugkeer van een visbestand in de Schelde en haar
zijrivieren, spreekt de terugkeer van de visetende zoogdieren
tot de verbeelding. Sinds 1990 breidt de gewone zeehond
zich uit in de Westerschelde, de Nederlandse BenedenSchelde. Jaarlijkse tellingen maken de vooruitgang
duidelijk: de schamele 3 gespotte exemplaren van 1991
zijn er in 2014 al 156 geworden. En wat meer is, deze
Westerschelde zeehonden doen geregeld de Vlaamse
Beneden-Schelde aan. Ook de bruinvis, een kleine
walvis volgt de trekkende vissen Vlaanderen binnen.
Filmbeelden toonden vorig jaar de aanwezigheid
van meerdere otters aan in het Scheldeland.

HET AANTAL VLAAMSE INWONERS
AANGESLOTEN OP EEN RWZI MET IMPACT
OP DE ZEESCHELDE
↘
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Niet alleen met wat we doen,
ook met hoe we de dingen
aanpakken willen we een verschil
maken en een meerwaarde betekenen
voor de samenleving. In al onze
processen streven we een zo duurzaam
mogelijke bedrijfsvoering na, al is er zeker
nog ruimte om daarin verder te groeien.
Voor zijn omgeving en zijn medewerkers
hanteert Aquafin een mensgerichte aanpak
met de nadruk op communicatie en
openheid. Voor wie bij Aquafin werkt, is de
maatschappelijke relevantie van onze
kernactiviteiten vaak een belangrijke
drijfveer. Meewerken aan propere
waterlopen en water in harmonie
brengen met de omgeving, geven
veel voldoening.

Engagementen naar stakeholders
als leidraad
Propere waterlopen en een leefmilieu in harmonie met water, dat is waar we bij Aquaﬁn elke dag aan werken. Hoe we dat
willen doen, hebben directie en medewerkers samen vastgelegd in onze bedrijfswaarden. Ook voor onze stakeholders moet het
glashelder zijn wat ze van Aquaﬁn mogen verwachten. Daarom heeft het bedrijf vier duidelijke engagementen geformuleerd,
die weergeven wat onze stakeholders van Aquaﬁn mogen verwachten. Intern fungeren ze als ijkpunten voor onze medewerkers
zodat zij zelf snel de juiste beslissingen kunnen nemen in elke situatie.
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

↘ Zichtbaar en toegankelijk
↘ Uitnodigend en constructief

MEDEWERKERS
↘ Jobs met een maatschappelijke betekenis
↘ Jobs die technische kennis met menselijke
warmte combineren

↘ Hergebruik van eindproducten is een prioriteit

↘ Een omgeving waarin creativiteit en
klantgerichtheid centraal staan

↘ Open en eerlijk communiceren over milieuzaken

↘ Een eigentijdse leer- en werkomgeving

↘ Energie besparen waar mogelijk, maar nooit
ten koste van het milieuresultaat

↘ Waarden vormen identiteit
Met onze bedrijfswaarden willen we aantonen wie
we zijn en waarvoor we staan. In 2015 verscherpten
we onze waarden en maakten we ze intern concreet
voor alle medewerkers. We vatten de identiteit van
Aquafin als volgt samen: “We werken aan propere
waterlopen voor de volgende generaties, met de
verwachtingen van onze klanten voor ogen. We zijn
ondernemend, maar altijd open en respectvol voor
iedereen.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
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Elke euro van de
aandeelhouder wordt
goed besteed
Omdat ons engagement naar de aandeelhouder helder is,
behoefde het geen bijkomende verduidelijking. Aquaﬁn houdt
de belangen van de aandeelhouder steeds voor ogen, maar
wel in evenwicht met die van de andere stakeholders. In elke
beslissing die we nemen, vergewissen we ons ervan dat elke
euro goed besteed is. Het werken volgens de ISO 55001norm helpt ons bovendien in het houden van onze focus,
het beheersen van risico’s en het benutten van nieuwe
kansen. We beheren de zuiveringsinfrastructuur die ons
werd toevertrouwd zoals een goede huisvader en zorgen
voor de ﬁnanciering van projecten aan de best mogelijke
voorwaarden. Daar slagen we in door onze goede relaties
met de Europese Investeringsbank, de Belgische banksector
en andere investeerders.

In 2015 brachten we als eerste Belgisch
bedrijf een groene obligatie op de markt,
waardoor we een nieuw segment beleggers
aantrekken. Door een actief rentemanagement
kunnen we dan weer de ﬁnancieringslasten
optimaliseren die verbonden zijn aan langetermijnleningen.

Onze kennis als voordeel
voor de klant
Zowel het Vlaamse Gewest als de gemeenten staan nog
voor belangrijke uitdagingen. Vlaanderen werkt hard aan
de realisatie van de Kaderrichtlijn Water, en daarnaast zullen
we in de toekomst rekening moeten houden met meer
hemelwater door de klimaatverandering. Bovendien vraagt
een verouderende infrastructuur alsmaar meer aandacht en
een degelijke opvolging.
De ﬁnanciële middelen die nodig zijn om deze uitdagingen
het hoofd te bieden, zijn echter beperkt. Ook bij de gemeenten
is de ﬁnanciële druk erg hoog. Aquaﬁn ondersteunt hen
met deskundig advies om de juiste keuzes te maken en hun
middelen in te zetten voor een optimaal resultaat:
•

•

Voldoen aan de Kaderrichtlijn Water: vanuit onze
uitgebreide gebiedskennis leveren we relevante input
zodat het Vlaamse Gewest kan bepalen welke projecten
prioritair moeten uitgevoerd worden om de werking van
het zuiveringsgebied te verbeteren of om bijkomende
vuilvracht aan te sluiten. Gemeenten adviseren we welke
projecten het snelst impact genereren om de Kaderrichtlijn
Water dichterbij te brengen. De projecten die aan ons
worden opgedragen, voeren we nauwgezet uit met
aandacht voor de speciﬁeke behoeften van onze klanten.
We zetten al onze kennis en ervaring in om de projecten
zo snel mogelijk te realiseren.
Anders omgaan met hemelwater: in Vlaanderen neemt
het aantal km² verharde oppervlakte nog steeds toe.
Bijgevolg krijgt hemelwater steeds minder de gelegenheid
om in de bodem te dringen. Bovendien voorspellen
klimaatmodellen dat we in de toekomst rekening moeten
houden met nog fellere buien in de zomer en langdurigere
neerslag in de winter. De hemelwaterplanmethodiek van
Aquaﬁn geeft lokale besturen inzicht in de maatregelen
die ze kunnen toepassen op korte en middellange termijn
om water meer ruimte te geven in het openbaar domein.
We reiken concrete oplossingen aan om water en
omgeving in balans te brengen en bieden suggesties om
met water de belevingswaarde voor de burger te vergroten.

•

Rioleringsinfrastructuur in goede vorm houden: het
ondergrondse patrimonium springt niet meteen in het
oog, maar als het faalt leidt dat dikwijls tot zware
ecologische, ﬁnanciële en maatschappelijke schade.
Anderzijds is niet elke riool kritisch en vereist niet de hele
infrastructuur eenzelfde inspectiefrequentie. Aquaﬁn
werkte een aanpak uit voor asset management die de
pijlen richt op de meest kritische knelpunten en rekening
houdt met de beschikbare middelen. Voor de manier
waarop we de assets van het Vlaamse Gewest beheren,
werden we in 2015 gecertiﬁceerd volgens ISO 55001. In 2016
zal Aquaﬁn deze methodiek opnemen in het dienstenpakket naar zijn klantgemeenten.

↘ Lokale aannemers voor afkoppelingswerken
Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
moeten ook de woningen langs het traject het
hemelwater van hun perceel afkoppelen van de riool.
Voor deze werken kunnen ze een beroep doen op de
aannemer die de rioleringswerken in de straat uitvoert.
De ervaring leert dat het echter om een heel ander soort
werk gaat, dat een specifieke en meer verfijnde aanpak
vereist. Daarom selecteerde Aquafin een aantal kleinere,
lokale aannemers die per project via een mini-competitie
worden aangesteld om de afkoppelingswerken uit
te voeren. Ze kunnen hun kostprijs vaak scherper stellen
en zijn meestal vertrouwd met de gemeente, wat voor
de bewoners een voordeel is.
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↘ ISO55001
Aquafin staat voor een goed beheer van de assets voor
de waterzuivering in Vlaanderen doorheen de volledige
levenscyclus. Voor een structurele verankering in de
organisatie heeft het bedrijf de ISO55001-standaard
ingevoerd als managementsysteem voor al haar activiteiten.
In 2015 ontving Aquafin het ISO55001-certicaat voor een
periode van drie jaar met een jaarlijkse tussenevaluatie.
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.

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 zijn
leveranciers
Aquafin wil met zijn 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.

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.

“Met de gemeenten die met ons samenwerken, leggen we
de prioriteiten vast voor het onderhoud en de uitbouw van
hun stelsel. We leveren onderbouwd advies, maar steeds
met respect voor hun wensen en gevoeligheden.”
Tania De Bie, accountmanager

Respect voor het milieu
↘

VERLIES VAN VUILVRACHT UIT
DE RIOLERING VOORKOMEN

Ook bij de uitvoering van infrastructuurprojecten willen
we de bestaande stromingswegen voor afvalwater naar
de zuiveringsinstallatie behouden. Daarom wordt al in de
studiefase vastgelegd wat er moet gebeuren om de afvalstromen tijdens de werken te garanderen zodat er geen
ongezuiverd afvalwater naar de waterlopen gaat. Ook de
afspraken rond het bemalen van de werkzone, om droog te
kunnen werken, worden al gemaakt tijdens de studiefase.
Het aantal projecten waarbij het bemalingswater moet
afgevoerd worden via de riolering, is erg beperkt. In veruit
de meeste gevallen wordt een oplossing gevonden waarbij
dit grondwater verderop weer kan inﬁltreren of afvloeit naar
een waterloop.

↘

INSPANNINGEN OM ENERGIE
TE BESPAREN

Hoewel bij het ontwerp van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties rekening wordt gehouden met een rationeel
energiegebruik, vraagt het waterzuiveringsproces en dan
voornamelijk de beluchting, veel energie. Aquaﬁn zoekt
continu naar manieren om het verbruik te doen dalen en heeft
zichzelf als doel gesteld om tegen 2020 20 % te besparen op
primaire energie in vergelijking met het referentiejaar 2010.
Veel projecten die een aanzienlijke energiebesparing zouden
opleveren, hebben echter een hoge investeringskost en
kunnen enkel opgedragen worden via het Optimalisatieprogramma van het Vlaamse Gewest. Anderzijds doen we
alles wat binnen ons eigen bereik ligt om deze doelstelling
te halen. Zo nemen multidisciplinaire teams binnen Aquaﬁn
sinds 2010 jaarlijks vijf installaties onder de loep die tot de
hoogste energieverbruikers horen. In 2015 hebben we de RWZI’s
in Houthalen, Lichtaart, Geel, Ninove en Tervuren doorgelicht
en acties geformuleerd met het oog op een lager verbruik.

Verder zijn een 100-tal van onze grootste rioolwaterzuiveringsinstallaties uitgerust met een ﬁjnbellenbeluchting,
de meest energievriendelijke beluchting op de markt. Waar dit
nog niet het geval is en de gelegenheid zich voordoet,
bijvoorbeeld bij een uitbreiding of renovatie, vervangen we de
oude beluchting door een ﬁjnbellenbeluchting. Het nadeel
van dit systeem is dat het rendement ervan kan dalen door
veroudering of verstopping. Om toch het maximale rendement
te behouden, startten we in 2015 met een asset management
plan voor deze ﬁjnbellenbeluchters op basis van inspecties,
onderhoud en tijdige vervanging.
Niet alleen grote ingrepen leiden tot een lager energieverbruik. Ook door een intensieve dagelijkse opvolging van
het zuiveringsproces realiseert Aquaﬁn meerdere, weliswaar
kleinere verbeteringen. Vorig jaar maakten we werk van een
gedetailleerde rapportering per zuiveringsinstallatie, waardoor
de technisch medewerkers ter plaatse het reële verbruik ten
opzichte van het theoretische verbruik van dichtbij kunnen
opvolgen.
Een andere doelstelling uit onze energiebeleidsverklaring
is een besparing van 20 % op transport tegen 2020 met het
oog op een lagere CO2-uitstoot. Naast gezuiverd afvalwater
brengt het zuiveringsproces ook slib voort. Actief slib is het
hoofdingrediënt van de biologische zuivering maar heeft de
eigenschap snel aan te groeien waardoor er een overschot
ontstaat. Het slib dat niet opnieuw gebruikt wordt in het
zuiveringsproces, wordt elders gedroogd of verbrand en moet
dus over de weg getransporteerd worden.
Om het volume zo beperkt mogelijk te houden, is het van
belang dat het slib zo geconcentreerd mogelijk is. Of met
andere woorden, dat het droge stofgehalte zo hoog mogelijk
is. Daarom wordt het slib zo veel mogelijk ter plaatse ingedikt
en ontwaterd. In 2015 haalden we voor het vloeibaar slib met
een droge stofgehalte van 4,81 % ruim de doelstelling die op
4,6 % lag. Voor het ontwaterd slib is er een doelstelling per
ontwateringsinstallatie. Hier lag het gemiddelde van alle
installaties met 27,13 % iets lager dan vorig jaar. De samenstelling
van het slib speelt hierbij een belangrijke rol.
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↘

AFVALWATER ALS ENERGIEBRON

Onze energiebeleidsverklaring stelt niet alleen dat we
besparen op het verbruik van primaire energie. We legden ons
ook de doelstelling op om zelf 13 % groene stroom te produceren.
Dat doen we door het vergisten van slib, het restproduct van
het waterzuiveringsproces. Aquaﬁn heeft 17 installaties waarin
de organische fractie van het slib deels afgebroken en omgezet
wordt tot biogas. De productie van groene stroom stijgt jaar
na jaar omdat we steeds meer slib vergisten door optimalisatie
van de vergisters. In 2015 produceerden we in totaal net geen
12 miljoen kWh groene stroom. Eén installatatie haalde op zich
zelfs de kaap van 2 miljoen kWh, of de hoeveelheid die we tien
jaar geleden met alle installaties samen produceerden.
De groene stroom afkomstig van onze slibvergistingen vervangt
op de rioolwaterzuiveringsinstallaties zelf voor een deel de
elektriciteit die we anders van het net zouden halen.
In Deurne gebruikt Aquaﬁn de warmte uit het
geproduceerde biogas voor de verwarming van de slibdrooginstallatie. De plaatsing van een nieuwe brander in 2015
zorgt ervoor dat we nu nog meer warmte uit het biogas
kunnen halen en dus minder moeten bijverwarmen met
aardgas. We konden er vorig jaar zelfs voor het eerst een
dagproductie pellets produceren zonder aardgas, volledig op
eigen warmteproductie uit biogas.

STIJGING PRODUCTIE
GROENESTROOM PER JAAR
kWh
↘
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Van het slib dat niet vergist werd en het slib dat overblijft
na de gisting, werd in 2015 36 %, of 33.364 ton droge stof,
gedroogd in een van onze eigen slibdrooginstallaties in Deurne,
Houthalen of Leuven. 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”. Het slib dat gedroogd wordt, heeft een droge
stofgehalte van ongeveer 90 % en wordt onder de vorm
van pellets geleverd aan de cementindustrie. Daar vervangt
het fossiele brandstoffen als co-brandstof in cementovens.
Vorig jaar leverde Aquaﬁn bijna 31.000 ton pellets voor
deze toepassing, goed voor 10 % van de benodigde energie.
De lichte daling in het volume geleverde pellets ten opzichte
van vorig jaar kan verklaard worden door een merkelijk lagere
slibproductie over het ganse jaar, wellicht toe te schrijven aan
het droge weer na het natte voorjaar.
Het ontwaterd slib dat niet gedroogd werd, vorig jaar
59.460 ton droge stof, werd voor het grootste deel verbrand in
de slibverbrandingsinstallatie die Aquaﬁn in Brugge beheert.
De rest werd verbrand in externe verbrandingsinstallaties.
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AANDEEL SLIBDROGING EN
-VERBRANDING
↘

64 %
● Verbranding

36 %

● Droging

De 36% van het slib dat gedroogd wordt, levert
30.939 ton gedroogde slibpellets op als brandstof
voor cementovens.

↘

RECUPERATIE VAN GRONDSTOFFEN

De zuivering van huishoudelijk afvalwater evolueert
steeds meer naar een circulaire economie. Naast de recuperatie
van energie biedt het de mogelijkheid om een aantal stoffen
die zich in het afvalwater bevinden, terug te winnen.
Menselijke urine is bijvoorbeeld rijk aan fosfor, een mineraal
waarvan de reserves wereldwijd stilaan uitgeput geraken maar
dat wel een belangrijk onderdeel is in de voedselketen. Na een
testperiode om fosfor te recupereren uit het zuiveringsslib,
richt Aquaﬁn zich nu meer op studies rond fosforwinning in de
verwerkingsfase van het slib. In 2015 verleende afvalstoffenmaatschappij OVAM aan Aquaﬁn een grondstoffenverklaring
die het mogelijk maakt om struviet dat uit het zuiveringsslib
gehaald wordt, ook effectief als kunstmestof te gebruiken.
Struviet is een mineraal dat ontstaat uit het neerslaan
van fosfor.
Het afvalwater van de huishoudens dat op de zuiveringsinstallaties behandeld wordt, bevat nog in belangrijke mate
cellulose, afkomstig van toiletpapier. Door middel van een
testopstelling met een ﬁjnzeef onderzoekt Aquaﬁn de
mogelijkheden om de cellulose te recupereren. Er bestaan
toepassingen waarbij deze stof gebruikt wordt voor de
productie van isolatiematerialen en bioplastic.

↘ SHARON-technologie combineert energiebesparing met lagere slibproductie
In de loop van 2015 nam Aquafin op zijn site in Leuven
voor het eerst een installatie met SHARON-technologie
in gebruik voor de behandeling van slibwater.
SHARON staat voor Stable High rate Ammonia Removal
Over Nitrite en is gericht op een kostenefficiënte
verwijdering van stikstof uit deelstromen met zeer hoge
concentraties aan ammonium en/of Kjeldahl-stikstof.
De technologie haalt verwijderingsrendementen van
80 % en meer. Terwijl op een klassieke zuivering
ammonium via nitraat omgezet wordt in stikstofgas,
gebeurt dit in het SHARON-proces via nitriet in plaats
van nitraat. Op die manier kan er in vergelijking met het
klassiek zuiveringsproces niet alleen aanzienlijk
bespaard worden op beluchtingsenergie, maar ook op
de benodigde hoeveelheid koolstof voor denitrificatie.
Ook de slibproductie is lager. Dit betekent op
verschillende vlakken een belangrijke kostenbesparing.
De installatie werd in het voorjaar van 2015 opgestart
en voldoet aan alle verwachtingen. Mogelijk kan deze
technologie in de toekomst nog op andere locaties
ingezet worden.

Daarnaast is organisch afval rijk aan koolstof, nog een
stof die kan gerecupereerd worden uit het afvalwater en die
we daarna kunnen omzetten in biokool. Biokool heeft als
brandstof potentiële toepassingen in de industrie, de landbouw
en milieutechnologie.
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“We bouwen een vertrouwensband op met de gemeenten
en denken proactief met hen mee. Zo bieden we hen
een dienstverlening op maat.”
Margot De Keulenaer, medewerker Binnendienst

↘

HERGEBRUIK VAN AFVALWATER

Het afvalwater ondergaat op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquaﬁn een mechanische en biologische
zuivering. Na dat proces wordt het in de meeste gevallen
geloosd in een waterloop. Maar het is ook geschikt om onder
bepaalde omstandigheden kostbaar drinkwater te vervangen.
Zo gebruikt een intercommunale composteerinstallatie het voor
de bevochtiging van het compost. Een kleine voorbehandeling
van het gezuiverd afvalwater volstaat ook om het te gebruiken
als koelwater of proceswater in de industrie en ruimﬁrma’s
zetten het in als reinigingswater. Aquaﬁn heeft met verschillende
Vlaamse bedrijven en intercommunales overeenkomsten lopen
voor de aanlevering van effluent.

Het is zelfs mogelijk om nog verder te gaan en van het
gezuiverde afvalwater weer drinkbaar water te maken. Dat vraagt
uiteraard een ver doorgedreven zuivering in verschillende
stappen. Drinkwaterbedrijf IWVA in Koksijde bijvoorbeeld,
neemt effluent af van onze rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Via ultraﬁltratie, omgekeerde osmose en een periode van
inﬁltratie in de duinen, maakt het bedrijf er drinkwater van.
Ook in de industrie is er zo’n toepassing. Een vleesverwerkend
bedrijf, waarvan ons dochterbedrijf Aquaplus de waterzuivering
exploiteert, waardeert het gezuiverd afvalwater op de site verder
op tot drinkwater dat gebruikt wordt in de vleesverwerking.
De uitstekende en constante kwaliteit van het gezuiverde
afvalwater draagt in belangrijke mate bij tot de smaak en
de kwaliteit van de producten van het bedrijf.

WATERZUIVERING ALS
RECYCLAGEPROCES

Huishoudelijk afvalwater

Gezuiverd afvalwater
naar de waterloop

Zuiveringsinstallaties

Toevoer naar
drinkwaterproducent
↘ Basis voor drinkbaar water
↘ Ultrapuur water

Productie van
slibkorrels
↘ Cementindustrie

Recuperatie van fosfor
↘ Meststoffen

C
Recuperatie van
koolstof
↘ Actief kool

Recuperatie van
cellulose
↘ Bioplastic
↘ Isolatiematerialen

Productie van
elektriciteit
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Oog voor
de omgeving
Aquaﬁn is er zich van bewust dat de infrastructuurwerken die
het uitvoert, hinder veroorzaken voor buurtbewoners, handelaars
en doorgaand verkeer. Toch zijn onze werken nodig om het
afvalwater van de huishoudens te verzamelen en te transporteren
naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie zodat het geen schade
toebrengt aan het milieu. Om het draagvlak voor onze werken
te vergroten, informeren we de buurtbewoners uitgebreid
over deze noodzaak. Tegelijk hebben we begrip voor hun
bezorgdheden en doen we er met ons Minder Hinder-beleid
alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken.
De maatregelen die we hiervoor op de werf willen zien, zijn
opgenomen in de bestekken voor onze technische partners
en dit zowel voor aanleg en bouwkundige herstelling
van riolering als voor de bouw en renovatie van
zuiveringsinstallaties.

↘

KWALITEIT WORDT EEN
GUNNINGSVOORWAARDE

Voor de uitvoering van het Minder Hinder-beleid is Aquaﬁn
in belangrijke mate afhankelijk van zijn technische partners.
Het bedrijf besteedt dan ook veel aandacht aan de relatie met
deze partners. Via kennisdagen en een nauwe samenwerking
op de werf willen we hen doordringen van onze omgevingsgerichte aanpak. Van een klant-leverancier relatie zijn we de
laatste jaren gegroeid naar relatie waarin alle partijen meer
als projectpartners samenwerken. Ieder heeft zijn eigen rol
en verantwoordelijkheden, maar we werken wel naar een
gezamenlijk doel. Daarom moedigen we aan dat er op de werf
wordt meegedacht in het belang van het project en de
omgeving.
Aquaﬁn zette met medewerking van de sector een eigen
kwaliteitsmetingsysteem op poten dat aannemers die werken
voor ons uitvoeren, beoordeelt op vier criteria: kwaliteit,
veiligheid, omgeving en publiek en milieu. De objectiviteit van
het systeem wordt voor een groot deel geborgd doordat veruit
de meeste criteria concrete vaststellingen zijn. Voor slechts enkele
punten is geen volledige objectiviteit mogelijk. Maar door
de veelheid van scores en de input van verschillende partijen
binnen het project, wordt ook hier een eerlijke beoordeling
verzekerd.

↘ Awards verrassen en bevestigen
In 2015 reikte Aquafin voor de negende keer een
award uit voor de aannemer die bij de uitvoering
van onze projecten het meest kwaliteitsvol, veilig en
omgevingsvriendelijk tewerk ging. De top drie bestond
uit namen die nooit eerder op het podium stonden.
Aannemer Gemoco nv uit Munsterbilzen werd laureaat.
Bij de advies- en ingenieursbureaus was het opnieuw
Astro-Plan uit Aalst dat met de award naar huis ging.

Gemoco nv

Op vijf tijdstippen in de looptijd van het project is er een
evaluatie voorzien: bij de start van de werken, twee keer
tijdens de uitvoering, bij de voorlopige oplevering en bij de
deﬁnitieve oplevering. De aannemer krijgt dus meermaals
de kans om bij te sturen als dat nodig blijkt. In 2015 werd de
vragenlijst gestandaardiseerd en beschikbaar gesteld via een
gebruiksvriendelijke webtool. Tot nog toe gebruikte Aquaﬁn
de resultaten van deze beoordelingen gedeeltelijk voor de
toekenning van de Minder Hinder award. Vanaf 2016 en als
de wetgeving hiervoor groen licht heeft gegeven, wil het
bedrijf met de resultaten rekening houden bij de gunning van
opdrachten, wat voor aannemers een extra stimulans is om
kwaliteitsvol te werken.

↘

UITGEBREIDE COMMUNICATIE OVER
DE WERKEN

Een belangrijk onderdeel van het Minder Hinder-beleid
van Aquaﬁn is de werfcommunicatie. Wie te maken krijgt met
werken in zijn buurt, moet tijdig en correct geïnformeerd
worden. Al in de ontwerpfase van een project organiseert
Aquaﬁn een eerste infoavond waarop het doel en het traject
van de werken worden toegelicht. Minstens een week voor de
werken starten, volgt een tweede infoavond met concrete
informatie rond fasering en praktische organisatie. Ook op
onze website is deze algemene werﬁnformatie te vinden.
Eens de werken gestart zijn, informeert Aquaﬁn de
omwonenden over de planning en het verdere verloop van de
werken. Het is de taak van de aannemer om hen op de hoogte
te houden van zeer lokale planningen op korte termijn, zoals
over de toegankelijkheid van opritten en alternatieve locaties
voor huisvuilophaling. Om de aannemers te ondersteunen in
deze communicatie stelt Aquaﬁn via een digitaal platform een
set van standaardbrieven ter beschikking waarvan in 2015
volop gebruik gemaakt is.
Via tevredenheidsonderzoeken na aﬂoop van een project
willen we van de buurtbewoners te weten komen hoe ze
de werken ervaren hebben. We peilen onder meer naar de
communicatie-inspanningen van Aquaﬁn en de aannemer,
de bereikbaarheid van hun woningen en het herstel van
privaat en openbaar domein.
Daarnaast verstuurde Aquaﬁn 59 persberichten naar
de lokale pers in verband met infrastructuurwerken.

110
52

infoavonden
georganiseerd

tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd
bij 5.696 buurtbewoners
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359 ONTVANKELIJKE KLACHTEN IN 2015
Verdeling van de meest voorkomende klachten (> 5% van het totale klachtenbeeld)
↘

13,09 %
Werven:

9,75 %

9,47 %

6,96 %

6,41 %

9,58 %

5,56 %

● herstel bebouwd privaat domein ● lawaai- en trillingshinder ● toegankelijkheid en netheid van de werf
● herstel openbaar domein ● informatie en communicatie

Infrastructuur: ● wateroverlast ● geurhinder

↘

AANSPREEKPUNTEN VOOR DE BURGER

Het eerste aanspreekpunt voor wie in zijn buurt werken
heeft van Aquaﬁn, is de werﬂeider op de werf zelf. Hij vangt de
praktische vragen en bezorgdheden op die te maken hebben
met de werken. Op weekdagen van 8 uur tot 19 uur is het
Contactcenter van Aquaﬁn telefonisch bereikbaar, maar een email sturen kan natuurlijk altijd. Het Contactcenter zorgt
ervoor dat de burger een antwoord krijgt op zijn vraag,
rechtstreeks of na raadpleging van een interne dienst.
Soms kan de tussenkomst van de ombudsdienst nodig zijn.
In 2015 registreerde de ombudsdienst 359 ontvankelijke klachten,
dat is bijna 10 % minder dan het jaar voordien. De reden van
de klachten zijn zeer divers maar er kunnen toch een aantal
belangrijke categorieën onderscheiden worden. Zo’n 13 % van
het totaal aantal ontvankelijke klachten heeft te maken met
een onvoldoende herstel van het bebouwd privaat domein.
Binnen deze categorie was 43 % van de klachten afkomstig uit
de tevredenheidsonderzoeken die Aquaﬁn organiseert op het
einde van een project. Op het moment van dit tevredenheidsonderzoek moet de rondgang met de aannemer om de
openstaande punten te overlopen, meestal nog plaatsvinden.
Dat is goed, want dan kunnen de opmerkingen uit het
tevredenheidsonderzoek meegenomen worden in de rondgang.
Anderzijds is het logisch dat niet alle private percelen op dat
moment al volledig hersteld zijn omdat uit de rondgang kan
blijken dat er nog aanpassingen nodig zijn op het openbaar
domein die een impact hebben op de afwerking van de private
gronden. Dit verklaart grotendeels het belangrijke aandeel van
deze categorie in het totale klachtenbeeld. Toch werd opnieuw
de aandacht op dit onderwerp gevestigd en werd afgesproken
om de afwerking van percelen consequent als agendapunt op te nemen tijdens het wekelijks werfoverleg.

In totaal werden door de ombudsdienst 251 klachten als
gegrond en 17 als deels gegrond beschouwd. Hiervan werden
er 247 of 98 % volledig opgelost en nog eens 6 of 0,02 % deels
opgelost. De overige klachten zijn nog in behandeling.

↘

CONTACT MET HET BREDE PUBLIEK

Wanneer ze geen Aquaﬁn-werken in de buurt hebben,
komen burgers doorgaans niet rechtstreeks in contact met het
bedrijf. Toch vinden we het belangrijk dat zij weten wat onze
missie is en dat ze onze activiteiten kunnen plaatsen in het
grotere doel. Als onze infrastructuurwerken niet de eerste
kennismaking zijn met Aquaﬁn, is de kans op meer draagvlak
voor deze werken groter. We willen er dan ook voor zorgen
dat het grote publiek ons voornamelijk kent omwille van
onze maatschappelijke relevantie.
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Hevige zomeronweders en langdurige
regen in de winter leiden regelmatig tot
water op straat en ondergelopen kelders.
Bijna 11 % van alle ontvankelijke klachten
in 2015 hadden te maken met wateroverlast waarvoor de burger Aquaﬁn
verantwoordelijk achtte.

In elk geval neemt Aquaﬁn elke klacht serieus en onderzoekt
het de oorzaak. Waar de wateroverlast (mede) veroorzaakt
werd door een falen van de infrastructuur, werd steeds een
gepaste oplossing uitgewerkt. Meer dan de helft van de
klachten over wateroverlast hadden te maken met water in de
kelder nadat Aquaﬁn gewerkt had in de straat. Meestal is in
dit geval de kelder niet waterdicht waardoor het grondwater er
insijpelt. De oude lekke buis werd immers vervangen door een
nieuwe waterdichte, waardoor het grondwater een andere weg
zoekt. In de folder die we bezorgen voor de werken starten,
informeren we de burger over dit verschijnsel. Sinds vorig jaar
nemen we deze informatie nadrukkelijk op in de infobrieven
voor eigenaars van woningen met een verhoogd risico.

↘

GROEPSBEZOEKEN

Groepen kunnen een geleid bezoek aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie aanvragen via onze website. Vorig jaar
vonden er 614 van zo’n gratis groepsbezoeken met gids plaats.
Op nieuwe, kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties
nodigen we de buurtbewoners uit om een kijkje te komen
nemen. Ze krijgen er een rondleiding door Aquaﬁnmedewerkers en kunnen van dichtbij kennis maken met het
waterzuiveringsproces. In 2015 organiseerden we 9 van deze
zogenoemde burenbezoeken, met telkens positieve reacties.
Het is een kleinschalige activiteit die de kans biedt op
persoonlijk contact met de buren van onze installatie en met
de lokale overheden.

↘

LAATSTE BIG JUMP

In 2015 organiseerde Natuurpunt voor de laatste keer de
Big Jump, waarmee aandacht wordt gevraagd voor propere
waterlopen. Aquaﬁn was net als de voorbije jaren opnieuw
hoofdsponsor van het evenement. Op 30 verschillende locaties
in heel Vlaanderen sprongen op 12 juli 2015 om 15 uur 2884
mensen in beken en rivieren. Deze laatste editie trok nog eens
13.000 toeschouwers die de springers kwamen aanmoedigen.
Aquaﬁn was op 7 locaties aanwezig met een stand die bemand
werd door eigen medewerkers. De locaties werden gekozen in
functie van het aantal springers de voorbijgaande jaren en de
persaandacht die daarmee gepaard ging. Eén-weervrouw
Sabine Hagedoren was boegbeeld van de campagne vorig jaar
die Aquaﬁn veel aandacht opleverde.

↘ Vochtige doekjes
onder de aandacht
Steeds
vaker
raken
leidingen en pompen in onze
waterzuiveringsinfrastructuur
verstopt door vochtige doekjes die
in het toilet werden doorgespoeld,
terwijl ze hier niet voor bedoeld zijn. De kosten om de
verstoppingen te ruimen en de beschadigde pompen te
herstellen, lopen al snel hoog op. Aquafin werkte op
federaal niveau mee aan een Koninklijk Besluit dat een
pictogram oplegt voor vochtige doekjes die niet mogen
doorgespoeld worden. Als de doekjes niet voldoen aan
enkele welbepaalde tests, moeten ze vanaf 1 juli 2016
het pictogram op de verpakking hebben. Om het grote
publiek zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van
de problematiek én het nieuwe pictogram vroeg Aquafin
aan gemeenten om de informatie op te nemen in hun
infoblad en verspreidden we de boodschap gericht via
de meest relevante perskanalen. Deze actie was een
groot succes.

“Op de werf is een eerlijke communicatie met de buurt
van groot belang. Ook binnen het projectteam dat we
vormen met onze technische partners, zorgt openheid
voor een vlotter verloop van de werken.”
Johan Smet, projectmanager
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↘ CHAP’EAU VOOR DE OTTER!
Op zondag 27 september 2015 vierden we de terugkeer van de otter tijdens de 2de editie van Chap’eau.
Aquaﬁn organiseert dit evenement jaarlijks samen met de
gemeenten, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Vlaamse
Gewest, de aannemers, advies- en ingenieursbureaus en
andere partners die meewerken aan propere waterlopen.
Dit keer waren de polders van Kruibeke het decor want hier
werd de otter na een afwezigheid van meer dan 30 jaar
opnieuw gespot. Dat de otter weer opduikt, is het levende
bewijs van de verbeterde waterkwaliteit in en rond het
Scheldebekken. Chap’eau bracht 1100 mensen die propere
waterlopen belangrijk vinden samen in Kruibeke.
Aannemers, studiebureaus en gemeenten maar ook
Natuurpunt, VMM, Agentschap Natuur en Bos, Waterwegen
en Zeekanaal en de provincie Oost-Vlaanderen namen deel
met een infostand.

↘ SOLIDAIR MET HET ZUIDEN
Hoewel het werkterrein van Aquaﬁn Vlaanderen is, sluiten
we onze ogen niet voor waterproblemen elders in de wereld.
Het bedrijf verleende zijn medewerking aan Zuiddag door
studenten die dat wensten een dag tewerk te stellen en in ruil
hiervoor een bijdrage te storten aan de organisatie.
Naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart
stippelden verschillende scholen in Vlaanderen een “Walk for
water” uit langs locaties die met water te maken hebben.
Ook hieraan nam Aquaﬁn actief deel door de scholen op onze
installaties kennis te laten maken met het waterzuiveringsproces. We waren ook aanwezig met een infostand op het
slotevenement in Brussel.

In 2015 sponsorden we een project van Young Water
Solutions in Bangladesh. Met onze bijdrage plaatsten lokale
jongeren pompen op zonne-energie om het opgepompte
water tot in de heuvels te krijgen. Een beter bereik van water
draagt bij tot betere sanitaire voorzieningen. Young Water
Solutions is een fonds binnen GoodPlanet dat jongeren
ondersteunt in hun initiatieven om de lokale waterproblemen op te lossen.

Aquaﬁn steunt ook projecten van Protos, een ngo die zich
inzet om mensen toegang te geven tot drinkwater, sanitaire
voorzieningen en water voor landbouw. In 2015 ontvingen we
een delegatie uit Benin die als onderdeel van een opleiding in
het kader van Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling
een bezoek bracht aan enkele van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Omdat de deelnemers in zeer landelijke regio's
wonen in Benin, lag de focus vooral op “extensieve” zuiveringssystemen zoals rietvelden en biorotoren.
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Zorg voor medewerkers
↘

HUIS VAN WERKVERMOGEN ALS BASIS
VOOR HR-BELEID

INZETTEN OP COMPETENTIES

Aquaﬁn zet zich elke dag in voor het welzijn van zijn
medewerkers. Wie zich goed voelt in zijn vel en zijn job graag
doet, presteert niet alleen beter maar houdt het werken ook
langer vol. Voor Aquaﬁn heeft “welzijn” een veel ruimere
betekenis dan alleen maar gezondheid of een goede werkprivé balans. In 2015 introduceerde het bedrijf het “huis van
werkvermogen” als metafoor voor de bouwstenen die nodig
zijn om zich goed te voelen op het werk. Op elk van deze
bouwstenen zet Aquaﬁn in met concrete acties. Deze acties
kwamen voor een groot deel voort uit het welzijnsonderzoek
dat het bedrijf in 2014 organiseerde in samenwerking met
SD Worx.
WERK MET NUT VOOR DE MAATSCHAPPIJ
Aquaﬁn hanteert een systeem
van verloning dat afhangt
van het soort functie,
de competenties van de medewerker
en de manier waarop hij/zij invulling
geeft aan prestaties en bedrijfswaarden.
Verloning is echter slechts één element
in het totale vergoedingspakket.
Naast de extralegale voordelen, doorgroeimogelijkheden en mogelijkheden
in het kader van de werk-privé balans,
kiezen medewerkers voor Aquaﬁn als
werkgever omdat ze zich goed kunnen
vinden in de missie en visie van het
bedrijf. Meewerken aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie
met water, is voor velen ook een
persoonlijke doelstelling.

We willen onze medewerkers volop kansen bieden om
zich verder te ontwikkelen. Dat is niet alleen motiverend voor
de medewerkers, maar ook een voorwaarde voor de lerende
organisatie die Aquaﬁn wil zijn. Daarom stimuleren we
initiatieven zoals jobcrafting, jobrotatie, loopbaanplanning,
informele leervormen en kennisdeling. Daarnaast heeft het
bedrijf een goed uitgewerkt opleidingsaanbod dat afgestemd
is op de verschillende doelgroepen in de organisatie. De voorbije
twee jaar organiseerde Aquaﬁn 4.732 opleidingsdagen,
de veiligheidsopleidingen niet meegerekend. Dat komt neer
op een gemiddelde van 4,71 dagen per medewerker.

Een ontwikkelingscyclus met jaarlijks terugkerende
plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
helpt de leidinggevenden om de medewerkers
in hun team te coachen in het halen van
hun doelstellingen en hun verdere
Werkvermogen
groei.

In 2015 werkte het management
rond het toegankelijker maken van
informatie. Er werden ook afspraken
Normen en waarden
gemaakt rond het bewaren en
structureren van informatie en welke
bronnen als formeel dan wel informeel
Competenties
beschouwd worden binnen het bedrijf.
De verslagen van punten die werden
Gezondheid
besproken op het directiecomité zijn
beschikbaar voor alle medewerkers
en worden veel geraadpleegd. LeidingWerk-privé balans
gevenden krijgen een mondelinge
toelichting over deze punten zodat ze de
© Vlaamse overheid
vragen van hun medewerkers kunnen
beantwoorden. Via de jaarlijkse nieuwjaarsboodschap, het tweemaandelijks
UITGESPROKEN NORMEN EN WAARDEN
personeelsmagazine en het intranet kan iedereen tot slot op de
hoogte blijven van de evolutie van het bedrijf en haar omgeving.
Mensen en organisaties hebben een eigen identiteit nodig
om energiek en effectief te kunnen functioneren. Waarvoor we
ZORG VOOR EEN GOEDE GEZONDHEID
staan en waarin we geloven is opgenomen in onze missie en
visie. Wat we als bedrijf willen uitstralen, is beschreven in onze
In januari 2015 implementeerde Aquaﬁn in overeenvier waarden: open, klantgericht, ondernemend en respectvol.
stemming met de wetgeving een beleid rond psychosociaal
Deze waarden vormen samen met onze engagementen naar
welzijn, waarin ook rekening werd gehouden met de resultaten
de stakeholders een kompas voor de medewerkers in de
uit de welzijnsenquête van 2014. Naast een interne
uitvoering van hun dagelijkse taken. Opdat iedereen zou weten
vertrouwenspersoon werd een externe preventieadviseur
hoe hij de bedrijfswaarden van Aquaﬁn kan laten leven, zijn ze
psychosociale aspecten aangesteld. Eén van de aandachtsin 2015 concreet gemaakt door een grote groep medewerkers.
punten binnen het welzijnsbeleid was vorig jaar “werkbaar
werk”, vooral voor medewerkers die fysieke arbeid verrichten.
Om deze arbeid letterlijk lichter te maken, werden allerlei
hulpmiddelen getest, geëvalueerd en geïmplementeerd.

Werk
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AANDACHT VOOR WERK-PRIVÉ BALANS
Eén van de grootste troeven van Aquaﬁn als werkgever
zijn de uiteenlopende mogelijkheden om werk en privé beter
op elkaar af te stemmen. Satellietkantoren in Leuven, Herentals
en Drongen en tientallen ﬂexplekken verspreid over Vlaanderen
laten toe om op afstand te werken en zo lange reistijden te
vermijden. Ook thuiswerk kan occasioneel. Dankzij de ﬂexibele
werktijden kunnen medewerkers hun werktijd beter afstemmen op hun privéleven. Uiteraard gelden zowel voor het
plaatsonafhankelijk als het tijdsonafhankelijk werken afspraken
om de doelstellingen en de verbondenheid met het bedrijf
niet in het gedrang te brengen.

↘ Bike to work
Als bedrijf met een milieugerelateerde doelstelling,
stimuleert Aquafin zijn medewerkers om de woon-werk
verplaatsing zo veel mogelijk op een duurzame manier
te maken. Oproepen voor een "bike to work" worden
altijd talrijk opgevolgd. In december 2015 wonnen we
zelfs de "Bike to work Winter Trophy" voor bedrijven in
de categorie van 800 tot 3500 werknemers!

↘

VEILIG WERKEN IS PRIORITAIR
↘ Aquafin respecteert UN Global Compact

Aquaﬁn hecht veel belang aan de veiligheid van zijn eigen
medewerkers en die van de mensen die voor ons werken.
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.
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 2015 registreerden we 20 arbeidsongevallen met
werkverlet. De ernstgraad van deze ongevallen was lager dan
voorgaande jaren, maar gaat nog niet ver genoeg. In 2016
wordt veiligheid verder onder de aandacht gebracht.
De afdeling Preventie en Bescherming voerde in 2015
indienststellingsonderzoeken uit voor 9 nieuwe en 6 gerenoveerde rioolwaterzuiveringsinstallaties, 4 nieuwe kleinschalige
installaties, 74 nieuwe en 4 gerenoveerde pompstations,
4 bekkens met pompen en 16 2DWA-projecten. De afdeling
voerde bovendien 11 veiligheidsaudits uit op bestaande installaties
of naar aanleiding van verbeterings- of aanpassingswerken.
Voor 158 infrastructuurprojecten is gestart met de veiligheidscoördinatie bij ontwerp.

Aquafin engageert 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 zijn 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.

“Goede zuiveringsresultaten neerzetten vinden we
vanzelfsprekend en soms vraagt dat extra inspanningen,
ook buiten de werkuren. Omdat het altijd nog beter kan,
moedig ik mijn team aan om mogelijke verbeteringen of
vernieuwingen voor te stellen.”
Mark Bieseman, teamcoördinator Operaties
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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 2015

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 2015, over de resultatenrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2015 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 2015, opgesteld op grond van het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
met een balanstotaal van € 3.382.598.869,11 en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar
van € 8.848.308,40.
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’s”) 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, ten einde 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 2015, 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 Staatsblad 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.
• 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, 4 april 2016
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door

Patrick Rottiers
Vennoot*
* Handelend in naam van een BVBA
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Balans en resultatenrekening
BALANS NA WINSTVERDELING
(in euro)
↘

ACTIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

20/28

3.202.994.259

3.125.063.903

22/27

3.201.455.531

3.124.029.378

Terreinen en gebouwen

22

219.252.293

202.100.148

Installaties, machines en uitrusting

23

2.676.055.238

2.600.933.477

Meubilair en rollend materieel

24

1.668.064

1.799.674

Leasing en soortgelijke rechten

25

Overige materiële vaste activa

26

1.206.669

1.367.598

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

27

303.273.266

317.552.489

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

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

275.992

28

1.538.728

1.034.525

280/1

1.425.336

921.133

280

1.425.336

921.133

284/8

113.392

113.392

284

100.062

100.062

285/8

13.330

13.330

29/58

179.604.610

163.952.104

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

97.824.118

99.672.411

Bestellingen in uitvoering

37

97.824.118

99.672.411

40/41

36.277.439

22.124.651

Handelsvorderingen

40

32.814.114

17.842.532

Overige vorderingen

41

3.463.324

4.282.119

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Geldbeleggingen
Overige beleggingen

50/53

45.715

51/53

45.715

Liquide middelen

54/58

6.256.159

4.835.869

Overlopende rekeningen

490/1

39.246.894

37.273.458

20/58

3.382.598.869

3.289.016.007

TOTAAL DER ACTIVA

(in euro)
↘

PASSIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

10/15

1.049.358.104

1.047.346.104

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

21.440.855

20.997.855

Wettelijke reserve

130

12.841.336

12.398.336

Beschikbare reserve

133

8.599.519

8.599.519

Overgedragen winst

14

5.461

2.137

Kapitaalsubsidies

15

817.011.782

815.446.107

16

3.558.577

3.256.000

160/5

3.558.577

3.256.000

160

941.193

865.371

163/5

2.617.384

2.390.629

17/49

2.329.682.188

2.238.413.902

17

1.766.503.649

1.594.322.058

170/4

1.766.298.804

1.594.125.114

1.766.298.804

1.593.722.883

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

Kredietinstellingen

173

402.230

Overige schulden

178/9

204.844

196.944

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

551.298.398

629.491.373

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

148.292.946

294.891.173

Financiële schulden

43

228.593.548

148.900.788

430/8

228.593.548

148.900.788

44

61.955.852

73.110.291

Kredietinstellingen
Handelsschulden
Leveranciers

440/4

61.955.852

73.110.291

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

46

91.584.773

92.195.657

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

45

12.469.295

12.221.593

450/3

4.155.251

4.191.638

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

8.314.045

8.029.955

Overige schulden

47/48

8.401.984

8.171.871

Overlopende rekeningen

492/3

11.880.141

14.600.472

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

3.382.598.869

3.289.016.007

Belastingen

Jaarrekening
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RESULTATENREKENING
(in euro)
↘
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

70/74

466.957.916

457.026.965

70

464.274.248

495.468.132

en in de bestellingen in uitvoering

71

-1.848.293

-43.411.970

Andere bedrijfsopbrengsten

74

4.531.961

4.970.803

60/64

375.959.807

367.514.786

60

96.120.657

93.334.750

600/8

96.120.657

93.334.750

Diensten en diverse goederen

61

49.661.955

51.048.058

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

68.461.355

67.291.007

630

156.393.379

151.129.722

631/4

-330.046

2.020

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

302.577

-159.227

Andere bedrijfskosten

640/8

5.349.930

4.868.455

9901

90.998.109

89.512.179

75

31.032.553

14.194.558

751

31.018.133

14.144.115

752/9

14.419

50.443

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

109.821.451

92.860.477

650

77.288.456

78.330.936

652/9

32.532.995

14.529.542

9902

12.209.211

10.846.260

76

4.208

763

4.208

66

183.457

661

183.457

9903

12.213.419

10.662.803

67/77

3.365.111

2.065.389

670/3

3.752.454

2.306.634

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen
voor belastingen

77

387.343

241.244

Winst van het boekjaar

9904

8.848.308

8.597.413

9905

8.848.308

8.597.413

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

8.850.445

8.605.008

9905

8.848.308

8.597.413

14P

2.137

7.594

691/2

443.000

431.000

6920

443.000

431.000

14

5.461

2.137

694/6

8.401.984

8.171.871

694

8.401.984

8.171.871
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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

238.406.545

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

8161

Overboeking van een post naar een andere

8181

4.373.770

8191

260.868.855

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

18.088.539

8321P

36.306.397

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8271

1.048.370

Overboeking van een post naar een andere

8311

4.261.795

8321

41.616.561

22

219.252.293

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192P

4.388.444.499

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

8162

24.466.442

Overboeking van een post naar een andere

8182

204.460.281

8192

4.617.371.223

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

8322P

1.787.511.022

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

8272

153.804.963

8322

1.941.315.985

23

2.676.055.238

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193P

18.001.505

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

747.295

8193

18.748.800

8323P

16.201.831

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

8273

878.905

8323

17.080.736

24

1.668.064

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Overboeking van een post naar een andere
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8194P
8184

4.373.770
-4.373.770

8324P

4.097.778

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8274

164.016

Overboeking van een post naar een andere

8314

-4.261.795

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

8324
25
250

TOELICHTING
(in euro)
↘

STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8195P

6.448.396

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

336.197

8195

6.784.593

8325P

5.080.799

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

8275

497.125

8325

5.577.923

26

1.206.669

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8196P

317.552.489

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

8166

190.181.058

Overboeking van een post naar een andere

8186

-204.460.281

8196

303.273.266

27

303.273.266

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

2.438.294

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8361

499.995

8391

2.938.289

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Meerwaarde per einde van het boekjaar
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8411
8451
8521P

1.517.161

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

8471
8481

4.208

8521

1.512.953

280

1.425.336

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
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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 2015
eigen vermogen:
1.425.336 euro
nettoresultaat:
4.193 euro

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand

53

45.715

8686

45.715

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa
Voorafbetaalde kosten

102.724

Projecten buiten overeenkomst

1.107.523

Over te dragen herfinancieringskosten

12.497.274

Kosten uitgifte onder pari

205.902

Aankoop VMM deel eigen vermogen

15.002.807

Overlopende rente

10.330.664

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

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

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

1.065.818

Voorziene kosten voor verzekeringsdossiers

30.000

Voorziene kosten geschillen diverse projecten

1.392.720

Voorziene kosten afvoer slib

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN

128.846

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

148.292.946

Kredietinstellingen

8841

148.292.946

42

148.292.946

Financiële schulden

8802

674.331.515

Kredietinstellingen

8842

674.331.515

Overige schulden

8902

204.844

8912

674.536.359

Financiële schulden

8803

1.091.967.289

Kredietinstellingen

8843

1.091.967.289

TOTAAL DER SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN
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 1.091.967.289

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

9073

4.155.251

9077

8.314.045

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

8.791.022

Overlopende interest rentemanagement

2.700.080

Overige overlopende posten

389.039

Jaarrekening
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TOELICHTING
(in euro)
↘

BEDRIJFSRESULTATEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

9086

970

947

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

9087

906

884

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9088

1.453.630

1.432.695

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

620

48.101.058

47.438.987

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

621

14.550.582

14.389.306

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

622

3.189.748

3.160.862

Andere personeelskosten

623

2.479.880

2.164.096

Pensioenen

624

140.088

137.756

635

75.822

-23.831

Geboekt

9112

406.739

356.197

Teruggenomen

9113

736.785

354.177

Toevoegingen

9115

838.755

1.137.281

Bestedingen en terugnemingen

9116

536.178

1.296.508

640

4.847.013

4.265.530

641/8

502.917

602.925

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

6

8

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten

9097

6,9

7,9

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9098

12.748

13.793

617

359.007

383.836

Kosten voor de onderneming

FINANCIELE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIELE RESULTATEN
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Overige financiële opbrengsten

14.419

50.443

2.646.112

1.920.315

11.229

17.528

29.875.653

12.591.699

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

TOELICHTING
(in euro)
↘

BELASTINGEN EN TAXEN

Codes

Boekjaar

9134

3.752.454

9135

3.752.454

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen,
zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Notionele intrestaftrek

3.756.267

Verworpen uitgaven

2.109.873
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

133.773.979

122.830.613

Door de onderneming

9146

73.154.536

76.923.211

9147

13.734.987

13.628.246

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

331.744.973

Aankoopverplichtingen gronden

3.424.346

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENLANDSE REGELINGEN
Tegoeden contracten drinkwatermaatschappijen

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN

1.901.390.710

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

280/1

1.425.336

921.133

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen
Op hoogstens één jaar

280

1.425.336

921.133

9291

348.320

177.875

9311

348.320

177.875

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

9505

49.680

95061

7.875

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten
uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris
Andere controleopdrachten

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten
uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris verbonden is
Belastingadviesopdrachten

95082

205.525

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

-239.194.507
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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

735,6

605,4

130,2

Deeltijds

1002

226,0

101,9

124,1

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1003

906,0

683,0

223,0

Voltijds

1011

1.182.854

982.001

200.853

Deeltijds

1012

270.776

123.451

147.325

Totaal

1013

1.453.630

1.105.452

348.178

Voltijds

1021

55.245.943

45.418.022

9.827.922

Deeltijds

1022

13.075.324

6.062.259

7.013.066

Totaal

1023

68.321.268

51.480.280

16.840.988

1033

1.055.095

799.658

255.436

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Tijdens het vorige boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

884,1

667,5

216,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

1.432.695

1.088.554

344.141

Personeelskosten

1023

67.153.251

50.911.970

16.241.281

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

1.044.923

792.301

252.623

SOCIALE BALANS
↘

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
Codes

Voltijds

Deeltijds

Totaal
in voltijdse
equivalenten

105

739

231

912,8

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

732

230

905,2

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

7

1

7,6

101

687,4

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

Volgens het geslacht en opleidingsniveau
Mannen

120

611

Lager onderwijs

1200

1

Secundair onderwijs

1201

366

69

418,9

Hoger niet-universitair onderwijs

1202

161

23

177,8

Universitair onderwijs

1203

83

9

89,7

121

128

130

225,4

Secundair onderwijs

1211

33

39

90,0

Hoger niet-universitair onderwijs

1212

46

59

60,9

Universitair onderwijs

1213

49

32

74,5

Bedienden

134

738

231

911,8

Andere

133

1

Vrouwen

1,0

Volgens beroepscategorie

UITZENDKRACHTEN

Codes

1,0

Uitzendkrachten

TIJDENS HET BOEKJAAR
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

6,9

Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren

151

12.748

Kosten voor de onderneming

152

359.007
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SOCIALE BALANS
↘

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP
TIJDENS HET BOEKJAAR
Codes

Voltijds

Deeltijds

Totaal
in voltijdse
equivalenten

205

52

3

54,2

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

47

2

48,6

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

5

1

5,6

305

29

3

31,4

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

28

3

30,4

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

1

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

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
1,0

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

341

Afdanking

342

3

Andere reden

343

Codes

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR
DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

1

0,8

1

1,8

25

1

25,8

Mannen

Codes

Vrouwen

1

3,0

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

5801

709

5811

219

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

14.243

5812

4.197

5803

1.548.100

5813

480.390

58031

1.507.398

58131

444.266

Nettokosten voor de onderneming
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032

147.338

58132

67.553

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

106.636

58133

31.428

Aantal betrokken werknemers

5821

98

5831

151

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

1.038

5832

426

Nettokosten voor de onderneming

5823

471.270

5833

193.399

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:
aangekocht gebouwen
(voorheen in leasing):
renovatie aangekochte gebouwen
(voorheen in leasing):
inrichting aangekochte gebouwen
(voorheen in leasing):
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 10 %

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.

lineair 5 %
lineair 14,25 %
lineair 6,67 %
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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.
↘

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.

↘

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.

VOOR RENOVATIE VAN VMM-INSTALLATIES

- overige investeringen m.b.t.
renovatie dienstgebouwen:
- overige investeringen m.b.t.
inrichting dienstgebouwen:

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.

lineair 5 %
lineair 14,25 %

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.

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.

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).
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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: 1.901.390.710,22 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
↘

JURIDISCHE GESCHILLEN

↘

VERZEKERINGSDOSSIERS

RWZI DEURNE - INSTORTING TUSSENMUUR

ONVOLDOENDE BETONWAPENING RWZI DEURNE

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.

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.

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.

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.

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.
Eind september 2015 legde de gerechtsdeskundige
zijn voorverslag neer. In dit verslag werd de aansprakelijkheid als volgt verdeeld: 85 % aansprakelijkheid in hoofde van de aannemer (80 % ingevolge
gebrekkige uitvoering en 5 % wegens onvoldoende
controle) en 15 % (controle) in hoofde van het studiebureau. Deze partijen hebben in hun commentaar
op dit verslag hun aansprakelijkheid proberen te
reduceren. Hierbij wezen ze ook in de richting van de
bouwheer (Aquaﬁn). Begin januari 2016 heeft Aquaﬁn
deze argumenten weerlegd. Als volgende stap zal de
deskundige zijn eindverslag neerleggen.

Jaarrekening
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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 ten opzichte van zijn langetermijnﬁnanciers 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 langetermijn kredietverleners van Aquaﬁn optreedt, betaald worden.
Langetermijnkredieten met een originele looptijd langer dan
of gelijk aan 5 jaar vallen onder deze overeenkomst.
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Verklarende woordenlijst
↘ (an)aeroob

aeroob: met zuurstof - anaeroob: zonder zuurstof

↘ 2DWA-stelsel

rioleringsstelsel dat gedimensioneerd is om twee maal het debiet afvalwater bij
droog weer te kunnen transporteren

↘ actief rentemanagement

het (geheel of gedeeltelijk) afdekken van een ﬁnancieel risico van een investering
door middel van een andere investering, dit om marktrisico's af te dekken

(hedging)
↘ afkoppelen

de aansluiting van regenwater of oppervlaktewater van het rioleringsstelsel ongedaan
maken

↘ biokool

stof die ontstaat uit een verwarmingsbehandeling van biomassa en die kan gebruikt
worden als brandstof

↘ computational ﬂuid

dynamics (CFD)

studie van de stroming van vloeistoffen en gassen en daaraan gerelateerde verschijnselen
zoals warmteoverdracht en chemische reacties

↘ concentratienorm

maximale waarde van een stof die mag voorkomen in het gezuiverd afvalwater mag bevatten

↘ defosfatatie

het verwijderen van fosfaat uit het afvalwater

↘ IE

één inwonersequivalent (IE) is de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die één persoon per
dag produceert. Vaak wordt voor IE een waarde van 150 liter aangenomen, wat hoger ligt
dan de 120 liter die elke Vlaming verbruikt, omdat ook rekening wordt gehouden met het
sanitaire afvalwater van scholen, ziekenhuizen, ….

↘ Kaderrichtlijn Water

Europese richtlijn die de watervoorraden en de waterkwaliteit in de lidstaten veilig wil
stellen en de gevolgen van overstromingen en droogtes wil afzwakken. De richtlijn
verplicht de lidstaten duurzaam om te springen met water. Daarvoor moeten de lidstaten
beheerplannen opstellen per stroomgebied.

↘ Lokaal Pact

overeenkomst die de Vlaamse Regering in 2008 afsloot met de gemeenten en provincies,
waarin o.a. is opgenomen dat het Vlaamse Gewest een deel van de investeringen in
de uitbouw van het gemeentelijk rioolstelsel overneemt van de gemeenten en voor
uitvoering opdraagt aan Aquaﬁn

↘ optimalisatieprogramma

jaarlijkse lijst van projecten die het Vlaamse Gewest voor uitvoering opdraagt
aan Aquaﬁn

↘ risicomatrix

geeft de risico's weer t.o.v. onze belangrijkste stakeholders op basis van
blootstelling, ernstgraad en waarschijnlijkheid

↘ stroomgebiedbeheerplannen deze plannen bevatten concrete acties die Vlaanderen zal nemen om de

toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en
bescherming te bieden tegen overstromingen
↘ struviet

mineraal dat ontstaat uit het neerslaan van fosfor

↘ SWAP

omschakeling van een vaste rentevoet naar een variabele
of omgekeerd

↘ verwijderingspercentage

percentage van een stof in het afvalwater dat wordt
verwijderd tijdens het zuiveringsproces

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