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De waterkringloop: elke druppel telt
In 2005 heeft AWW niet alleen een uitstekend resultaat neergezet, maar werd ook de RI-ANT-activiteit
met succes uitgebouwd. Zo zijn we verder op weg naar een integraal waterbedrijf.

Sinds 1 januari 2005 ligt de saneringsverplichting bij de drinkwatermaatschappijen en is de
integrale waterfactuur een feit. Dat AWW op dat vlak een voorloper was, wordt bewezen door
RI-ANT. Reeds sinds 1 juli 2004 staat dit samenwerkingsverband tussen AWW en Aquafin in
voor het rioleringsbeheer van de stad Antwerpen en haar districten.
2005 was een succesjaar voor RI-ANT. Met uitzondering van Edegem en Zwijndrecht beslisten
alle steden en gemeenten in het verzorgingsgebied van AWW om hun rioleringsbeheer toe te
vertrouwen aan RI-ANT. Bovendien traden met Hemiksem, Kapellen, Schoten en Brasschaat
ook enkele gemeenten van buiten het verzorgingsgebied toe. De sterkte van RI-ANT is de
dienstverlening op maat inzake het rioleringsbeheer.
In 2005 hebben we ook onze missie, waarden en doelstellingen herbekeken. Op basis hiervan
werd ons strategisch plan of onze ‘strategy map’ bijgestuurd, om onze belangrijke doelen op
economisch, maatschappelijk en sociaal vlak te kunnen realiseren.
Het gunstig financiële resultaat van 2005 overtreft de verwachtingen en zet de positieve
trend van de vorige jaren verder. In 2006 zal AWW de ingeslagen weg uiteraard verder bewandelen.
Ik wens dan ook alle AWW-werknemers te bedanken voor hun geleverde inspanningen. Zij liggen aan de basis van het goede resultaat en zij vormen het fundament voor een boeiend
2006!

Luc Bungeneers
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AWW, een integraal waterbedrijf
AWW (voluit i.s. Antwerpse Waterwerken o.v.) behoort tot de
grootste integrale waterbedrijven van de Benelux. Wij
produceren en leveren ruim 150 miljard liter water per jaar.
Daarvan is 72 % bestemd voor de inwoners en de industrie
van de Antwerpse regio en 28 % voor andere Vlaamse
drinkwaterbedrijven (Pidpa, TMVW, VMW).   Bovendien zal
AWW in de toekomst ook water leveren aan het Nederlandse
bedrijf Evides. Hiervoor werd een speciale leiding aangelegd.  
AWW wil maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, met een evenwicht tussen economische en maatschappelijke belangen. We bieden totaaloplossingen aan
voor levering en behandeling van water en willen zo erkend
worden als integraal waterspecialist in Vlaanderen.
Drinkwater voor de inwoners van de Antwerpse regio
AWW neemt haar klanten ernstig. De inwoners van de
Antwerpse regio kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle
service. Het garanderen van drinkwater en de controle van
de kwaliteit ervan krijgen de hoogste prioriteit bij AWW. Via
het Klanten Contactcenter (tel. 0800 57089) of de website
(www.aww.be) wordt de AWW-klant gratis geïnformeerd.
Meer dan een waterleverancier
Ook onze industriële klanten nemen we ernstig. Daarom
levert AWW meer dan alleen maar drinkwater. Met specifieke
diensten, maatwerk en consultancy beantwoorden we
immers aan de nieuwe behoeften van de industrie (zie ook
verder ’Water op maat’). We bieden hierbij een uitgebreide
expertise, snelle ‘24 uur op 24’ interventiediensten en een
doorgedreven kwaliteitsbewaking aan.

Verder verzorgen we voor onze industriële klanten de

taak een beroep op RI-ANT, een samenwerkingsverband

analyses van waterstalen. Ook legionellapreventie, risico-

tussen drinkwaterleverancier AWW en afvalwaterzuiveraar

analyses en het opmaken van beheersplannen behoren tot

Aquafin.

het AWW-dienstenpakket. Deze opdrachten brengen we tot
een goed einde in onze geaccrediteerde en erkende laboratoria.  

Water op maat
Brabo Industrial Water Solutions (BIWS), een joint-venture
van AWW met Ondeo Industrial Solutions, verzorgt voor

AWW verzorgt tevens de keuring van de binneninstallatie

bedrijven in de Antwerpse regio de totale watercyclus. Zo

bij klanten.

kan de globale kostprijs voor de klant zo laag mogelijk wor-

Als waterleverancier is AWW verplicht om water te leveren

den gehouden. BIWS levert gedemineraliseerd water met

conform de wettelijke eisen, maar de klant moet er op zijn

nieuwe of bestaande installaties, voert wateraudits uit en

beurt voor zorgen dat deze kwaliteit in zijn binneninstal

optimaliseert door intern hergebruik van water.

latie bewaard blijft. Om dit te waarborgen, wordt elke
binneninstallatie door AWW gekeurd. We helpen onze klan-

Zorg voor het milieu

ten trouwens ook bij het oplossen van problemen in binnen-

AWW wil in de toekomst blijvend aandacht besteden aan

installaties, zoals lekken en drukverliezen. AWW wil naar de

het milieu.  Het duurzaam omgaan met het fenomeen ‘water’

toekomst toe deze dienstverlening bovendien nog uit

staat centraal bij de productie van drinkwater, het herge-

breiden.

bruik van waswater en het uitwerken van een nuttige en
economisch verantwoorde oplossing voor de problematiek

AWW heeft tot slot ook oog voor haar omgeving en de be-

van het zuiveringsslib. Tevens willen we lekverliezen in het

wustmaking rond de waarde van ‘drinkwater’. Zo werden aan

distributienetwerk beperken door tijdig te investeren in

alle scholen in het leveringsgebied drinkwaterfonteintjes

het vervangen van oude leidingen en door een optimale

aangeboden en worden grotere, eigentijdse drinkwater-

materiaalkeuze.

fonteinen geplaatst in straten en op pleinen.
Tot slot zijn ook de kwaliteit van de ruwwaterbron en de
Drinkwater en afvalwater staan niet langer los van elkaar

permanente beschikbaarheid van de nodige waterreserves

RI-ANT staat in voor het beheer, het onderhoud en de ver-

een prioriteit voor AWW.

nieuwing van het rioleringsstelsel. Het werkt in opdracht
van steden en gemeenten, die immers eigenaar zijn van het
rioleringsnet op openbaar terrein. Zij krijgen door Europa
voor het beheer van hun riolering erg hoge normen opgelegd die hun impact niet missen. Daarom doen ze voor deze
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125 jaar AWW
In 2006 viert Antwerpen de 125ste verjaardag van zijn openbare drinkwatervoorziening. In 1881 gaf de stad Antwerpen
de waterlevering in concessie aan het Engelse privé-bedrijf
Antwerp Water Works Ltd., dat meteen voor een enorme
uitdaging stond.
Er was immers onvoldoende grondwater voorhanden zodat
de bevoorrading bijna 20 km verder uit de rivieren moest
worden gehaald. Het duurde 30 jaar tot men de zuivering
ervan volledig onder de knie had. Hiervoor werd gebruik gemaakt van eigen innoverende technieken. De waterverkoop
bleef aanvankelijk echter beneden de verwachtingen, zodat
de aandeelhouders lang moesten wachten tot ze een gepast rendement op hun kapitaalsinbreng kregen.
Ook vandaag, exact 125 jaar later, staat Antwerpse Waterwerken (AWW) voor belangrijke uitdagingen. De exponentiële
groei van de waterverkoop uit de jaren 1960 en 1970 is definitief voorbij en net zoals in onze buurlanden stelt zich ook
bij ons de vraag naar schaalvergroting. Dit om de beschikbare middelen optimaal te kunnen benutten. Ook de zorg
voor de toekomst vormt een belangrijke uitdaging. Deze zorg
vertaalt zich in het begrip ‘duurzaamheid’, dat als uitgangspunt geldt voor de Europese en Vlaamse regelgeving.
Net zoals de pioniers uit het verleden gaan ook de huidige
AWW‘ers de uitdaging aan. Op 7 februari 2006 keurde onze
algemene vergadering alvast Het Toekomstplan goed. Dat
plan biedt een antwoord op al de uitdagingen die ons te
wachten staan. Antwerpen blijft op die manier een voortrekkersrol spelen in het Vlaamse waterlandschap!
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Drinkfontein

Raad van Bestuur

Revisor

Luc Bungeneers (voorzitter)

BCVBA Van der Steen, Riské, De Weerdt, Lefebvre &

Walter Damen (ondervoorzitter)

Partners (bedrijfsrevisoren)

Johan Bijttebier (secretaris)

Vertegenwoordigd door: Paul De Weerdt

Marcel Bartholomeeussen, Jan Claes, Erwin Pairon, Joseph
Radart, Youssef Slassi, Ergün Top, Paula Van Peer-Verreet,

Directiecomité

Anneke Vermeiren, Luc Vuylsteke de Laps (vanaf 25/5/05),

Luc Bungeneers (voorzitter)

Guido Weyns, Viviane Wittock (tot 30/11/05), Hugo

Walter Damen (ondervoorzitter)

Voorspoels (tot 25/5/05/overleden op 19/5/05), Johan

Johan Bijttebier (secretaris)

Peeters (vanaf 30/11/05) (Leden)

Marcel Bartholomeeussen

Lid met raadgevende stem (voor de gemeente Kontich):
Karel Laurent (tot juli 2005)

Management

Lid met raadgevende stem (voor de gemeente Edegem):

Pascal Bejstrup (directeur generaal),

Anita Muys (vanaf juli 2005)

Hendrik Seuntjens (directeur Administratie),
Johan Cornelis (directeur Marketing & Verkoop),
Peter De Feyter (directeur Productie)

Adviescomité

Veerle De Witte (directeur Logistiek) leden van het directie

Ignace Vernieuwe (voorzitter)

team

René Van Dessel (ondervoorzitter)
Bart Breugelmans (lid)
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Aanleg aanvoerleiding Evides

Kerncijfers

2005

2004

Klanten
bediende bevolking (per aantal inwoners)

565.837

559.756

aantal drinkwaterklanten

145.778

146.485

188.000

116.341

145.778

146.485

aantal klanten watersanering
aantal drinkwateraansluitingen
aantal rioolaansluitingen
aantal klanten met vast recht
aantal klanten met watermeter

188.000
25.469

39.667

120.309

106.818

aantal nieuwe rioolaansluitingen

198

43

aantal nieuwe drinkwateraansluitingen

460

455

13.917

15.399

7.647

8.106

1.28

1.21

aantal bemeterde aansluitingen
aantal gesaneerde loden aansluitingen
tarief per m3 kleinverbruik

Waterleveringen
gemiddeld dagvolume in m3

411.601

402.762

hoogste dagvolume in m3

511.898

452.600

150.315.868

147.637.783

algemeen totaal in m3
leveringen kleinverbruik

43.186.551

46.591.737

leveringen industrieel verbruik

65.082.996

60.721.127

leveringen aan andere watermaatschappijen

42.046.321

40.324.919

316.049

370.504

87.506

64.950

2.384

2.364*

509

524

(Pidpa, VMW, TMVW)
leveringen zeevaart in m3
leveringen binnenvaart in m3
lengte leidingennet in km

Personeel
aantal medewerkers in actieve dienst
*in het jaarverslag 2004 stond een foutje (2392) het juiste cijfer is 2364

AWW jaarverslag 2005
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Werf Schijfwerpersstraat Antwerpen; vernieuwen aanvoerleidingen drinkwater en rioleringen

verslag van de Raad van bestuur
MISSIE, DOELSTELLINGEN EN WAARDEN

DE VOORNAAMSTE REALISATIES IN 2005

Bij de uitwerking van het toekomstplan zette AWW in 2005

Doel: AWW als integraal waterspecialist

verdere stappen in de evolutie naar een strategisch gerich-

• In 2005 hebben we RI-ANT verder uitgebouwd met toe-

te organisatie.

treding van de stad Mortsel, de gemeenten BoechoutVremde, Hove en de gemeenten Brasschaat, Hemiksem,

De missie van AWW:

Kapellen en Schoten vanaf 1 januari 2006.

• Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

• In het kader van het programmadecreet van 24/12/2004,

met een evenwicht tussen economische en sociale belang

staat AWW vanaf 2005 in voor de aanrekening van de bo-

en.

vengemeentelijke saneringsbijdragen.

• Totaaloplossingen aanbieden voor de levering en de behandeling van water.

• In 2005 werden onze productieprocessen in de Zuiderproductielijn doorgelicht in samenwerking met de afdeling procestechnologie.

De doelstellingen van AWW
Maatschappelijk:

Doel: een continu, kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod van

Een continu aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare dien-

diensten en producten

sten en producten op het vlak van drink- en rioolwater.

• De procesgerichte organisatie wordt ondersteund door
geïntegreerde ICT-tools. ( Atlas project)

Economisch:
- Erkend worden als integraal waterspecialist in Vlaanderen.
- Een gegarandeerd rendement voor de aandeelhouders

• Binnen logistiek werd een masterplan voor aanvoerleidingen uitgewerkt.
• Onze klanten krijgen een transparante en eengemaakte
waterfactuur.

realiseren.
Doel: een gegarandeerd rendement
Sociaal:
Samenwerken in een motiverende organisatie.

• De industriële klanten namen in 2005 een recordvolume
aan drinkwater af.
• In januari 2005 werd tussen AWW en het Nederlandse wa-

De waarden van AWW
Wederzijds respect & gelijkwaardigheid
Openheid

terbedrijf Evides een overeenkomst afgesloten voor de
levering van water.
• Een grote hoeveelheid kernactiviteiten hebben wij in ei-

Eerlijkheid

gen beheer uitgevoerd in plaats van ze door de aannemer

Integriteit & ethiek

te laten uitvoeren.

AWW jaarverslag 2005
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• De beheersbare salariskosten worden van kortbij opgevolgd.
Doel: samenwerken in een motiverende organisatie
• AWW voerde een tevredenheidsenquête uit bij haar personeelsleden met een actieplan om de zwakke punten te
verbeteren.
• Er werden initiatieven genomen met betrekking tot rookstopbegeleiding.
Commissaris-revisor
De commissaris heeft boven zijn mandaat nog 20.952 EUR
gefactureerd. Deze prestaties werden geleverd in het kader van nieuwe activiteiten (BIWS, RI-ANT, ééngemaakte
waterfactuur, …).
Onze resultaten in 2005
AWW sluit het boekjaar af met een positief resultaat van
2,4 Mio euro, wat aanzienlijk beter is dan verwacht.
In de tabel worden de resultaten van 2005 kort vergeleken
met die van het vorige jaar. Om de vergelijking met vorig
jaar transparant voor te stellen werden de activiteiten met
betrekking tot de gemeentelijke sanering en de bovengemeentelijke sanering niet in het overzicht meegenomen
met uitzondering van de vergoedingen die voor deze activiteiten worden doorgerekend.
Commentaar bij de tabel:
1) De omzet van de bestaande activiteiten is aanzienlijk gestegen zonder prijsverhoging voor de huishoudelijke
klanten. Vooral de leveringen aan de grote industriële
klanten kenden in 2005 een forse stijging.  Bovendien zijn
ook de vergoedingen in het kader van de bovengemeentelijke sanering en de gemeentelijke sanering in de omzet opgenomen.
Werf Schijfwerperstraat Antwerpen

AWW

Act 05 Jaar

Act 04 Jaar

Verschil

omzet
kosten goederen / materialen / aannemer
totale kosten onderhoud
energiekosten
kosten diensten
personeelskosten
beheersbare personeelskosten
niet beheersbare personeelskosten
afschrijvingen en waardeverminderingen
Operationeel resultaat
Divers bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat voor concessievergoeding
Concessievergoeding
Resultaat na concessievergoeding

109.317.793
-7.327.841
-13.604.842
-3.998.993
-3.936.562
-56.434.102
-39.230.005
-17.204.096
-8.714.347
15.301.108
-1.718.194
1.246.454
178.969
15.008.336
-12.544.190
2.464.147

105.527.351
-6.269.855
-13.234.975
-3.361.029
-3.776.361
-57.518.155
-39.063.528
-18.454.627
-9.717.643
11.649.333
239.496
927.147
19.218
13.012.889
-12.265.963
746.926

3.790.442
-1.057.985
-369.866
-637.964
-160.201
1.084.053
-166.477
1.250.530
1.003.296
3.651.775
-1.957.690
319.307
159.751
1.995.447
-278.226
1.717.221

2) De kosten van materialen, aannemer en onderhoud zijn
gestegen door volgende factoren:

1
2
2
3
4

5
6

6) In de diverse bedrijfskosten werd een voorziening aangelegd voor een bodemsanering in Notmeir.

• Toename verbruik chemicaliën door mindere kwaliteit
van ingenomen water
• Toename van captatievergoeding omdat meer ruw water
werd ingenomen
• Meer uitgevoerde werken in het distributienet door de
aannemer en grotere onderhoudskosten in productie
3) De energiekosten zijn toegenomen door de prijsevolutie.

Bestemming van het resultaat
Door het consequent uitvoeren van de strategie was ook
het resultaat van 2005 aanzienlijk beter dan verwacht. Dit
maakt het mogelijk om een extra dividend uit te keren aan
de aandeelhouders (0,3 Mio Euro) en een toevoeging te
doen aan de beschikbare reserves (2 Mio Euro) om opgelegde investeringen te kunnen financieren.

4) De beheersbare personeelskosten zijn toegenomen door
een onverwachte indexering van de lonen in september

Goedgekeurd in zitting van 29 maart 2006

2005. De niet –beheersbare salariskosten waren in 2004

De Raad van Bestuur

hoger door extra dotaties aan het zilverfonds.

Luc Bungeneers, Walter Damen, Johan Bijttebier,

5) De afschrijvingslasten zijn gedaald door gebouwen in

Marcel Bartholomeeussen, Jan Claes, Erwin Pairon

Oelegem (chemische zuivering ) die in 2004 een laatste

Johan Peeters, Joseph Radart, Youssef Slassi

keer werden afgeschreven en door een laag investerings-

Ergün Top, Paula Van Peer-Verreet, Anneke Vermeiren

niveau dat in 2005 is gerealiseerd.

Luc Vuylsteke de Laps, Guido Weyns
AWW jaarverslag 2005
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Opnames TV-spot RI-ANT.

Klanten
De ééngemaakte factuur

Dankzij de inzet van alle departementen werd deze klus

Sinds 1 januari 2005 zijn de Vlaamse drinkwatermaat-

echter vlekkeloos geklaard. Diverse acties werden met

schappijen niet alleen verantwoordelijk voor de levering

succes afgerond:

van drinkwater, maar ook voor de sanering ervan na het ge-

- nieuwe vormgeving voor de facturen;

bruik door hun klanten. Dit gebeurt door het geleverde en

- aanpassingen in het aanrekenen van de individuele tarie-

gebruikte water via de riolen terug te verzamelen en te
zuiveren. Om de bijhorende extra kosten te dekken, mogen
de maatschappijen via de waterfactuur een bijdrage aan
rekenen. Zo ontstond de ‘integrale waterfactuur’.

ven voor grootverbruikers;
- aanpassingen in het aanrekenen van de sociale en ecologische vrijstellingen;
- duidelijke communicatie met de klanten;
- opstarten van nieuwe processen rond het verwerken van

De sanering van het door de watermaatschappijen geleverde drinkwater werd opgelegd in een decreet van de
Vlaamse Overheid. De regeling omvat twee componenten:

de vrijstellingen;
- het opvangen van het grote aantal telefonische vragen
van klanten.

- de gemeentelijke sanering, m.a.w. het verzamelen van het
afvalwater via riolen en rioolaansluitingen;

Vandaag is iedereen stilaan vertrouwd geraakt met de één-

- de bovengemeentelijke sanering, met het transport van

gemaakte, integrale waterfactuur. Dit jaar wordt het geheel

het afvalwater en de zuivering ervan in de zuiverings

trouwens nog verder geoptimaliseerd voor eigen waterwin-

stations van Aquafin (de vroegere milieuheffing).

ners en grootverbruikers.

Door dit decreet moest AWW ook haar facturatie herbekijken. Op zeer korte tijd moesten we ons facturatiesysteem
aanpassen om de bijdrage te kunnen aanrekenen. Bovendien dienden we voor het verbruik voortaan één integraal
watertarief uit te werken, dat in feite liefst drie componenten moest dekken   (levering drinkwater, gemeentelijke
sanering en bovengemeentelijke sanering).

Algemene voorwaarden voor
watervoorziening en watersanering
Door de nieuwe wetgeving en de invoering van de nieuwe
activiteit ‘rioleringsbeheer’ was een aanpassing van onze
algemene voorwaarden noodzakelijk.  Deze algemene voorwaarden leggen de rechten en plichten vast van enerzijds
AWW en anderzijds de op het openbaar waterdistributienet
en rioleringsnet aangesloten klanten. De tarieven werden
duidelijk weergegeven in een aparte klantencommunicatie,
o.a. op de website.

AWW jaarverslag 2005

19

Producten en diensten voor de industrie

Naast de stad Mortsel en de gemeenten Boechout-Vremde

Onze industriële klanten namen in 2005 een recordvolume

en Hove, hebben ook Brasschaat, Hemiksem, Kapellen en

drinkwater af. De economische hoogconjunctuur en de

Schoten op 1 januari 2006 hun vertrouwen gegeven aan 

opstart van nieuwe installaties waren daar beslist niet

RI-ANT.   Door deze nieuwe activiteiten heeft AWW er zo’n

vreemd aan.

72.000 klanten bijgekregen.

Brabo Industrial Water Solutions (BIWS), de joint-venture
van AWW en Ondeo Industrial Solutions, stond in 2005 in

AWW steekt de grens over

voor de demiwaterproductie en condensaatbehandeling

Op 18 januari 2005 werd tussen AWW en het Nederlandse

van de chemiereus Degussa Antwerpen.

waterbedrijf Evides een overeenkomst gesloten i.v.m. de
beschikbaarstelling en de levering van water.

Voor een aantal industriële klanten werden tevens voorstellen uitgewerkt voor demiwaterleveringen en slibverwerking.

Evides ontstond in 2004 uit de fusie van Delta waterbedrijf
en waterbedrijf Europoort. Het hoofdkantoor bevindt zich

RI-ANT

in Rotterdam en het bedrijf heeft 12 locaties waar water

Sinds juli 2004 staan wij, samen met onze partner Aquafin,

gezuiverd wordt.

in voor het volledige rioleringsbeheer van de stad
Antwerpen. De bewoners kunnen daardoor op één adres

Het leveringsgebied strekt zich uit van het zuidwestelijk

terecht voor al hun ‘waterzaken’.

deel van Zuid-Holland en Zeeland tot een aantal gemeenten in Noord-Brabant. Ruim 45 % van de totale afzet is voor

Onze interventiedienst staat dag en nacht klaar om tech

rekening van de industrie. Dit maakt dat ‘bedrijfszekerheid’

nische storingen te verhelpen. Ook zorgen we voor herstel-

een belangrijke factor is voor Evides.

lingen en de vernieuwing van de rioolaansluitingen op
openbaar terrein. Bij nieuwbouw zorgt AWW voor zowel de

De ligging van de transportnetten van beide partijen en de

drinkwateraansluiting als de rioolaansluiting. Vanaf 2005

productiecapaciteit van AWW hebben er toe bijgedragen

hebben we tevens het onderhoud van de Antwerpse riool-

dat in april 2006 een aanvoerleiding vanaf BASF naar het

kolken verzorgd.

opjaagstation van Evides in Rilland (NL) zal worden gerealiseerd. Dit maakt noodleveringen vanuit AWW mogelijk.

Behalve aan de stad Antwerpen hebben we deze diensten
aangeboden aan onze andere gemeenten-vennoten en aan

Op termijn wordt gedacht aan permanente waterleveringen

gemeenten die aan ons drinkwaterverzorgingsgebied

van AWW naar Evides.

grenzen.
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Overleg bij de optimalisatie van onze productieprocessen.

Processen
Optimalisatie van onze productieprocessen

- De bestaande voorzuivering in de klassieke productielijn

Om permanente waterleveringen vanuit AWW aan Evides te

kan echter niet volstaan en moet vervangen worden door

kunnen realiseren, moeten de verschillende kwaliteitseisen

een meer performante installatie;

van het drinkwater in Belgie en Nederland op elkaar worden
afgestemd.
Vermits AWW niet alleen voor haar toekomstige klanten in

- Om aan alle toekomstige eisen te voldoen, moet bovendien een nieuwe techniek, met name UV–desinfectie, geïntroduceerd worden.

Nederland, maar uiteraard ook voor haar klanten in

Op basis van deze conclusies werden inmiddels de nodige

Vlaanderen de best mogelijke drinkwaterkwaliteit wil waar-

actieplannen uitgewerkt. De introductie van dergelijke

borgen, werd in 2005 een procesverbeteringsproject op

nieuwe technologieën vereist immers een uitgebreid voor-

gestart met de volgende doelstellingen:

traject van studiewerk, proeven op laboschaal en piloot

- Vastleggen, op basis van de strengste en meest recente

testen. Pas daarna kan uiteindelijk overgegaan worden tot

internationale normen, aan welke kwaliteitseisen ons

het definitief ontwerp en de realisatie.

drinkwater in de toekomst zal moeten voldoen;
- Nagaan welke aanpassingen aan de bestaande zuiverings

AWW werkt in dit project grensoverschrijdend samen met

processen nodig én mogelijk zijn om deze kwaliteits

Evides, dat al over een uitgebreide ervaring in het gebruik

doelstellingen te kunnen bereiken;

van UV–desinfectie beschikt. Ook op Europees vlak is er

- Nagaan welke nieuwe zuiveringstechnologieën eventueel

trouwens belangstelling voor het project. AWW bekwam

moeten ingezet worden om de toekomstige kwaliteits

immers Europese steun in het kader van het INTERREG III A

eisen te bereiken.

programma, EUREGIO BENELUX MIDDENGEBIED voor de

Om dit te realiseren werd in een eerste fase een groot-

financiering van een deel van de werkzaamheden.

scheepse doorlichting van de productieprocessen in de
Zuiderproductielijn uitgevoerd. Dit gebeurde in samen
werking met een gespecialiseerd internationaal advies
bureau Black & Veatch. Een gelijkaardige doorlichting van
de processen in de Noorderproductielijn werd begin 2006
afgerond.
Uit de doorlichting van de Zuiderproductielijn kon al een
aantal belangrijke lessen getrokken worden:
- Een optimalisering van de bedrijfsvoering kan reeds een
belangrijke stap naar de nieuwe kwaliteitseisen betekenen;
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Atlas

Masterplan Aanvoerleidingen

Om tot een strategische organisatie te komen, is het van erg

AWW heeft in 2005 een investeringsplan opgesteld

groot belang dat we blijven evolueren naar een ’proces

voor het leidingennet. Dit ‘Masterplan Aanvoerleidingen

gerichte organisatie’.

2005’ werd uitgewerkt op basis van de analyse van de te 

Essentieel hierbij is dat de processen verder in kaart ge-

verwachten residentiële en professionele verbruiken tij-

bracht worden om ze te kunnen bewaken, te meten en verder

dens de komende vijf jaar.

te optimaliseren.
Deze analyse was mogelijk dankzij een state-of-the-art netIn een volgende fase kunnen deze processen dan ondersteund

simulatiepakket: ‘Infoworks’ van Wallingford Software. Dit

worden door de juiste geïntegreerde ICT-tools: het Atlas

softwarepakket werd aangekocht in 2004. We kunnen er op

project (ERP-implementatie: Axapta van Microsoft).

basis van verbruikspatronen levensechte simulaties mee

De implementatie van dit project verloopt in verschillende

maken van het gedrag van het net, drukken en debieten.

fases. In het najaar van 2005  beten Financiën, Aankoop, HRM
en de magazijnen de spits af. In het laatste kwartaal van 2005

Het vergde heel wat tijd en expertise om alle gegevens van

werden nog enkele laatste aanpassingen gedaan en onder-

de AWW-leidingen in dit systeem in te voeren en om het net-

tussen werkt iedereen van deze diensten met het nieuwe

werkmodel op punt te stellen.   Maar dankzij deze inspan-

systeem.

ningen heeft AWW nu een krachtig instrument in handen, dat
toelaat om aanpassingen in het net te simuleren en om hun

In de afdelingen Marketing & Verkoop en Logistiek werden de

draagwijdte nauwkeurig te kunnen inschatten.

geïntegreerde processen nog verder geanalyseerd en in
kaart gebracht. In de tweede helft van 2005 werd al gestart

Deze analyse heeft ons inzicht geschonken in te verzwaren

met de functionele analyse en prototyping door de externe

leidingen en eventuele zwaktes in het net. We leerden ook

partners (Edan en Itineris). De evolutie naar het ‘integraal

waar extra leidingen en/of lokale of globale drukver

waterbedrijf’ bezorgde beide afdelingen echter heel wat ex-

hogingen noodzakelijk zijn om voldoende druk en debiet te

tra werk. Zo werkte Marketing & Verkoop aan de geïntegreer-

garanderen aan zowel onze residentiële als onze profes

de waterfactuur. Daarom werd extra tijd uitgetrokken om de

sionele klanten. Dit alles in functie van de potentiële meer-

processen van deze afdeling duidelijk in kaart te brengen. Dit

verbruiken die de komende vijf jaar verwacht worden.

gebeurde ook voor de afdeling Logistiek, waar we hebben
geopteerd om de processen nog verder te bekijken om zo tot

Op basis van deze studie gaan we - indien de meerverbruiken

een efficiëntere werking en een betere planning te komen.

gerealiseerd worden - de komende vijf jaar zowel investeren

Deze twee elementen hebben ervoor gezorgd dat we de

in aanvoerleidingen naar Linker-Schelde-Oever als in lokale

opstartdatum van begin januari 2006 hebben moeten door-

drukverhogingstations, zoals in Burcht en  Hoboken. Dit

schuiven naar juni 2006. Meteen krijgen de werknemers ook

wordt gecombineerd met een aangepast drukregime.

nog iets meer tijd voor opleiding om de processen in de
nieuwe omgeving aan te leren.
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Onze medewerkers
Tevredenheidsonderzoek bij ons personeel
Omdat AWW de jongste jaren enkele belangrijke en nood

2) leiderschap: opleidingstraject voor de directie,
het management en de leidinggevenden;

zakelijke veranderingen onderging, wilden we te weten

3) aanpakken van a-sociaal gedrag;

komen hoe onze medewerkers hier tegenaan keken. We ver-

4) duidelijkheid omtrent de invulling van de rollen en

namen ook graag welke verdere acties nog nodig zijn. Daarom werd er beslist om een tevredenheidsonderzoek bij de

bevoegdheden;
5) doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

AWW-medewerkers uit te voeren.
Voor een aantal van deze items werden reeds in het najaar
Dankzij de hoge respons (62 % stuurde een ingevulde

van 2005 enkele acties ondernomen. Andere knelpunten

vragenlijst terug) geeft dit tevredenheidsonderzoek een

zullen in de loop van 2006 en 2007 verder aangepakt wor-

duidelijk beeld van hoe onze medewerkers AWW beoorde-

den.

len. AWW behaalde trouwens een People Performance Index
(PPI) van 63 %, wat zich net onder het algemeen gemiddelde

In 2007 gaan we dan de geleverde inspanningen evalueren.

situeert.

Zo willen we te weten komen in welke mate onze acties de
resultaten van het tevredenheidsonderzoek in de positieve

Uit het onderzoek blijkt dat ons personeel vooral belang

zin zullen hebben beïnvloed.

hecht aan de volgende topics: de taak, de directie, opleidingen/toekomstperspectieven/evaluatie en welzijn. Het aan-

Rookstopbegeleiding

pakken van de zwakke punten van deze topics   zal een

Sinds 1 januari 2006 moeten alle werkplekken wettelijk

onmiddellijke en snelle impact hebben op de globale

verplicht rookvrij zijn. De vroegere ‘hoffelijkheidsregels’

tevredenheid.

werden vervangen door een nieuw K.B., dat vooral het passief meeroken een halt toeroept en het recht op een rook-

Als sterke punten van AWW ervaren onze medewerkers

vrije plek garandeert. De kwalijke gevolgen van zowel het

vooral de ter beschikking gestelde werkmiddelen, de extra

actieve tabaksgebruik als van het passief roken zijn

legale voordelen en het loon.   Als zwakke punten werden

vandaag immers voldoende bewezen. Niet-rokende werk-

vooral de interne communicatie, de relatie tussen de direc-

nemers formuleren bovendien meer en meer gezondheids-

tie, de leidinggevenden en de medewerkers en de interne

klachten.

doorgroeimogelijkheden vermeld.
Concreet betekent dit dat alle werkruimten en sociale voorOp basis hiervan heeft de directie een actieplan uitgewerkt

zieningen voortaan vrij moeten zijn van tabaksrook. Er

over vijf belangrijke domeinen :

kan dus niet meer gerookt worden in de werkplaatsen,

1) verbetering van de interne communicatie;

burelen, refters, toiletten, kleedkamers, douches en
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verbindingsruimten zoals gangen en trapzalen. Ook liften,

De Waterspiegel

hangars, garages, werfketen, vrachtwagens, bestelwagens

Met het oog op het jubileumjaar ‘125 jaar AWW’, heeft AWW

en auto’s van de werkgever vallen onder de nieuwe wet

mee haar schouders gezet onder ’De Waterspiegel’. Dit

geving. Dit verbod geldt zowel overdag als ‘s nachts en

project wil het trendy plein voor het Koninklijk Museum

zowel voor eigen werknemers als voor bezoekers, leveran-

voor Schone Kunsten in Antwerpen nog aantrekkelijker

ciers, klanten en dienstverleners. Enkel de ruimten in open

maken, niet alleen voor de omwonenden, maar ook voor alle

lucht (bijvoorbeeld de binnenkoer in Antwerpen) vallen niet

Antwerpenaars en toeristen die de stad bezoeken.

onder het rookverbod.
‘De Waterspiegel’ vraagt om een investering van 700.000
De wetgever laat wel de mogelijkheid open om onder zeer

euro en daarom groeide het idee om partners uit de open-

strikte voorwaarden ‘rookkamers’ in te richten. Gezien dit

bare en de privésector samen te brengen. Dankzij het op

veel praktische bezwaren stelt, heeft AWW - net zoals

gezette

trouwens de stad Antwerpen en vele andere bedrijven - be-

Gemeenschap, de Provincie Antwerpen, de stad Antwerpen,

samenwerkingsverband

tussen

de

Vlaamse

slist om dergelijke kamers niet te voorzien.

KBC, Vooruitzicht en AWW zal het project gerealiseerd worden in de loop van 2006.

AWW heeft trouwens de komst van 1 januari niet afgewacht.
Een vijftigtal collega’s volgde binnenshuis een rookstop-

De Waterspiegel wordt de kroon op het werk bij de voltooi-

cursus. Op de meeste werkplekken werden er ook afspraken

ing van de Leopold De Waelplaats. Het gaat om publieke

gemaakt en heel wat werkruimten waren in de praktijk al

kunst in de beste zin van het woord. Het statige museum

voor 1 januari rookvrij. Tot slot werden in de loop van

gebouw zal volledig tot zijn recht kunnen komen en het

december alle asbakken uit de gebouwen verwijderd en

kunstwerk zal de verbinding vormen tussen oud en nieuw,

werd er een twintigtal buitenasbakken geïnstalleerd.

tussen het Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten
Antwerpen en het Museum voor Hedendaagse Kunst
Antwerpen.

Aandeelhouders
RI-ANT gemeenten
Via het rioleringsbeheer verwelkomt AWW een aantal
nieuwe gemeenten als vennoot. Het gaat om Kapellen,
Schoten en Brasschaat, die trouwens een mooi aansluitend
geheel vormen.
In het zuiden trad Hemiksem toe. Ook nieuw is dat de
gemeenten Kontich en Boechout voor AWW kozen om
het rioleringsbeheer in hun deelgemeenten Waarloos en
Vremde te verzorgen.
Hierdoor nam het aantal vennoten toe van 8 tot 12. De
nieuwe vennoten zullen op afdoende wijze worden ver
tegenwoordigd in onze bestuursorganen.
Het werkingsgebied van AWW werd hierdoor ongeveer één
derde groter. In totaal wonen er 37.000 gezinnen, goed voor
109.000 mensen.

Reinigen kolken

Bedrijfsrevisoren
ANTWERPSE WATERWERKEN

dende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Insti-

Opdrachthoudende vereniging

tuut der Bedrijfsrevisoren.

Mechelsesteenweg 64
2018 Antwerpen

Verklaring zonder voorbehoud over de jaarrekening
De voormelde controlenormen eisen dat onze controle zo

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VER-

wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate

GADERING DER AANDEELHOUDERS VAN DE OPDRACHT-

van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen

HOUDENDE VERENIGING ANTWERPSE WATERWERKEN

afwijkingen van het materieel belang bevat.

OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2005.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve  en boekhoudkundige organisa-

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen,

tie van de vennootschap, alsook met haar procedures van

brengen wij u verslag uit over de uitvoering van de contro-

interne controle. De verantwoordelijken van de vennoot-

leopdracht die ons werd toevertrouwd.

schap hebben onze vragen naar opheldering of inlichtingen
duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van steekproe-

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over

ven de verantwoording onderzocht van de bedragen opge-

het boekjaar afgesloten op 31 december 2005, opgesteld

nomen in de jaarrekening. Wij hebben de waarderingsre-

op basis van de in België wettelijke en bestuursrechtelijke

gels,

voorschriften, met een balanstotaal van EUR 256.683.593,40

gemaakt door de vennootschap en de voorstelling van de

de

betekenisvolle

boekhoudkundige

ramingen

en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van

jaarrekening globaal beoordeeld. Wij zijn van mening dat

het boekjaar van EUR 2.464.146,79. Wij hebben eveneens

deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het

de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door

uitbrengen van ons oordeel.

het Wetboek van Vennootschappen vereist zijn.
Naar ons oordeel, rekening houden met de in België toeHet opstellen van de jaarrekening, de beoordeling van de

passelijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften,

inlichtingen die in het jaarverslag dienen te worden opge-

geeft de jaarrekening van de Opdrachthoudende Vereni-

nomen, alsook het naleven door de vennootschap van het

ging Antwerpse Waterwerken afgesloten op 31 december

Wetboek van Vennootschappen en de statuten, vallen on-

2005 een getrouw beeld van het vermogen, van de financi-

der de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

ële toestand en van de resultaten van de vennootschap.

Onze controle van de jaarrekening werd uitgevoerd over-

Bijkomende verklaringen en inlichtingen

eenkomstig de wettelijke bepalingen en de in België gel-

Wij vullen ons verslag aan met volgende bijkomende verkla-
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ringen en inlichtingen die niet van aard zijn om de draag-

genomen. De resultaatverwerking die aan de algemene

wijdte van onze verklaring te wijzigen:

vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de
wettelijke en statutaire bepalingen.

- De herberekening van de pensioenverplichtingen, in het
kader van de oprichting van een onafhankelijk pensioenfonds in het jaar 2001, resulteerden in belangrijke bijko-

Antwerpen, 7 april 2006

mende te voorziene bedragen. De opdrachthoudende Vereniging Antwerpse Waterwerken zal het bestaande tekort,

PKF bedrijfsrevisoren

conform de voorschriften van de Controledienst de Ver-

Commissaris

zekeringen afbouwen over een periode van 18 jaar (IAS 22

Vertegenwoordigd door

jaar). De niet voorziene verplichting wordt gedetailleerd
in de toelichting.
- Het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen
en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons

Paul De Weerdt

echter niet uitspreken over de beschrijving van de voor-

Bedrijfsrevisorr

naamste risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar
voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte  gegevens geen
evidente tegenstrijdigheden vertonen met de informatie
waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.
- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in
België van toepassing zijnde wettelijke en beursrechtelijke voorschriften.
- Voor het overige dienen wij u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten
of het Wetboek van Vennootschappen zou zijn gedaan of
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