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Ook 2012 werd een economisch turbulent jaar. Het is dan ook met 

fierheid en dankbaarheid dat ik kan melden dat AWW vorig jaar 

opnieuw een positief resultaat kon voorleggen, van 17,25 miljoen euro. 

Daartoe werden diverse  
stappen ondernomen:

• In de productievestigingen werd in 2012 een groot 
aantal – én grote – projecten voltooid. We voltooiden 
de nieuwe UV-installatie in de noorderproductie en 
startten in de zuiderproductie met de bouw van een 
nieuw pompstation.

• Qua aanvoer en distributie werd vooral de aanleg 
– door onze eigen medewerkers – van de drie 
kilometer lange distributieleiding in het kader van de 
Liefkenshoek-spoorverbinding een toonbeeld van 
vakmanschap.

• Ook MOKA, ons mobiel kantoor voor de buitendiensten, 
betekende een grote stap. AWW wordt meer en meer 
een digitaal bedrijf, dat in real time functioneert. 

• Vanuit dezelfde filosofie werd met de medewerkers 
van de afdeling verkoop en inningen, samen met de 
IT-divisie, belangrijke inspanningen geleverd om de 
papierberg en het aantal telefonische contacten te 
laten dalen.

Maar in tijden van kostenbeheersing en alsmaar 
toenemende efficiëntienoden, wisten we ook een bedrijf 
van en voor mensen te blijven. In die zin ben ik dan 
ook bijzonder trots op de sterke daling van het aantal 
arbeidsongevallen. Veiligheid heeft voor mij een dubbele 
connotatie: niet alleen financieel, maar ook – en niet in 
het minst – wat onze medewerkers betreft.

Op deze manier werd AWW zo in 2012 nog meer een 
bedrijf dat moderniseert en investeert om de toekomst 
van onze onderneming op lange termijn te verzekeren. 
Het goede resultaat mag ons echter niet tot gemakzucht 
stemmen:

• Zo moeten we actief blijven in het industrieel segment, 
waarbij we onze marktpositie moeten behouden voor 
waterleveringen in het Antwerpse, maar ook voor extra 
leveringen buiten ons verzorgingsgebied.

• Diversifiëring blijft van het grootste belang.  
Naast het inzetten op het segment van de industrie 
moeten de leveringen aan andere waterbedrijven zeker 
mee groeien, door gebruik te maken van het project 
Aquaduct.

• Het residentieel segment moeten we kostendekkend 
houden; dit realiseren zonder de eindklant grote 
prijsverhogingen door te rekenen, zal blijvende 
inspanningen vergen.

Ook ben ik blij even te kunnen stilstaan bij de andere 
onderdelen van water-link. Induss is vandaag een bedrijf 
dat groeit en bloeit; recent werd gestart met de bouw van 
een nieuwe Deminfabriek in Oostende en Induss haalde 
ook een contract binnen in Wallonië. Ook werd de eerste 
internationale vennootschap een feit, Induss Kazakhstan 
LLP. Dit vormen sleutels op de toekomst. En wat Rio-Link 
betreft stond de verzelfstandiging in 2012 centraal. 

In een bedrijf van en voor mensen, is er ook altijd plaats 
voor een persoonlijke toets. Mijn mandaat als voorzitter 
van de raad van bestuur loopt in 2013 af – maar staat u 
me toch toe ook de prioriteiten voor 2013 mee te geven, 
waarbij AWW zich zal concentreren op volgende drie 
zaken:

• De verdere ontwikkeling van (nieuwe) producten en 
diensten – zo start in 2013 de volledige vernieuwing 
van onze zuiveringslijn in de zuiderproductie, een 
investering die voor meerdere generaties van  
belang is.

Voorwoord van de voorzitter
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• De leveringen aan ander watermaatschappijen 
blijven uitbreiden; ons project Aquaduct zal hier ook 
in 2013 een leidende rol spelen. Door de aanwezige 
productiecapaciteit maximaal te benutten is het 
nodig om nieuw potentieel in kaart te brengen en te 
valoriseren op de markt.

• Het blijvend verhogen van onze eigen efficiëntie, want 
het permanent in vraag stellen van onze werkwijze 
heeft AWW immers tot deze goede resultaten geleid. 
Daar zal AWW in 2013 verder werk van maken. 

Meer dan ooit blijft ons credo ’We kunnen het, we willen 
het, we doen het!” belangrijk in 2013. 

Met genegen groet.

  Luc Bungeneers

Voorwoord van de voorzitter
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	 2012	 2011

Klanten	 		 	

Aantal inwoners van het bediende gebied 640 401 634 121

Aantal drinkwaterklanten 177 685 175 644

Aantal klanten sanering 241 414 223 823

Aantal nieuwe rioolaansluitingen 439 486

Aantal nieuwe drinkwateraansluitingen 740 943

Aantal gesaneerde loden aansluitingen 2413 3012

Tarief per m3 kleinverbruik 1,4052 1,4052

Waterleveringen	 		 	

Totaal geproduceerd volume in m3  139 842 573 138 186 150

Gemiddeld dagvolume in m3 382 400 373 640

Hoogste dagvolume in m3 430 171 428 943

Gefactureerde leveringen residentieel 33 030 121 33 266 956

Gefactureerde leveringen industrie 55 476 658 57 243 950

Gefactureerde leveringen andere waterbedrijven 
(Pidpa, De Watergroep, TMVW, Evides) 46 923 577 44 633 075

Kerncijfers
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Verslag van de revisor

Verslag van de commissaris aan 

de algemene vergadering der 

aandeelhouders van de vennootschap 

Antwerpse Waterwerken OV over de 

geconsolideerde jaarrekening over 

het boekjaar afgesloten op  

31 december 2012.

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 
het getrouw beeld van de geconsolideerde jaarrekening 
evenals de vereiste bijkomende vermeldingen en 
inlichtingen.

Verklaring over de 
jaarrekening  
zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de 
geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2012, opgesteld op basis 
van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel, met een balanstotaal van EUR 366.325 
(000) en waarvan de resultaten-rekening afsluit met een 
winst van het boekjaar van EUR 16.696 (000).

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer:  
het opzetten, implementeren en in stand houden van een 
interne controle met betrekking tot het opstellen en de 
getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening 
die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg 
van fraude of van het maken van fouten, bevat; het 
kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; 
en het maken van schattingen die onder de gegeven 
omstandigheden redelijk zijn. 

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze 
geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen 
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle 
uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
en volgens de in België geldende controlenormen, 
zoals uitgevaardigd door het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat 
onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat, als gevolg van fraude of van het 
maken van fouten.

Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij 
controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging 
van controle-informatie over de in de geconsolideerde 
jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen.  
De selectie van deze controlewerkzaamheden is 
afhankelijk van onze beoordeling welke een inschatting 
omvat van het risico dat de geconsolideerde jaarrekening 
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschatting houden 
wij rekening met de bestaande interne controle met 
betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave 
van de geconsolideerde jaarrekening teneinde in de 
gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden  
te bepalen maar niet om een oordeel over de effectiviteit 
van de interne controle te geven. 

Wij hebben tevens de gegrondheid van de 
waarderingsregels, de redelijkheid van de 
boekhoudkundige ramingen, alsook de voorstelling van 
de geconsolideerde jaarrekening als geheel beoordeeld. 
Ten slotte hebben wij van het bestuursorgaan 
en van de verantwoordelijken de voor onze 
controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en 
inlichtingen verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-
informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen 
van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening 
afgesloten op afsluitdatum een getrouw beeld van het 
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van 
het geconsolideerd geheel, in overeenstemming met 
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel.
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Bijkomende vermeldingen  
en inlichtingen

Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerd 
jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van  
het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de 
volgende bijkomende vermeldingen en inlichtingen op te 
nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze 
verklaring over de geconsolideerde jaarrekening  
te wijzigen:

• Het geconsolideerd jaarverslag behandelt de door 
de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met 
de geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons 
echter niet uitspreken over de beschrijving van de 
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee 
de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen worden geconfronteerd, alsook 
van hun positie, hun voorzienbare evolutie of de 
aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op hun 
toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel 
bevestigen dat de verstrekte gegevens geen 
onmiskenbare inconsistenties vertonen met de 
informatie waarover wij beschikken in het kader van 
ons mandaat.

• De herberekening van de pensioenverplichtingen van 
de consoliderende onderneming, in het kader van de 
oprichting van een onafhankelijk pensioenfonds in het 
jaar 2001, resulteerden in belangrijke bijkomende te 
voorziene bedragen. De opdrachthoudende vereniging 
Antwerpse Waterwerken zal het bestaande tekort, 
conform de voorschriften van FSMA afbouwen over 
een periode die eindigt in 2030. De niet voorziene 
verplichting wordt gedetailleerd in de toelichting van 
de enkelvoudige jaarrekening van opdrachthoudende 
vereniging Antwerpse Waterwerken.

Antwerpen, 8 mei 2013

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris vertegenwoordigd door
Paul De Weerdt, Bedrijfsrevisor.

Verslag van de revisor
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Opnieuw een mooi  
resultaat dankzij  
efficiëntieverbetering  
en kostenverlaging

Het meerjarenplan 2007-2012 kon vorig jaar worden 
geëvalueerd. 

Verder bouwend op de periode 2002-2006, waarin AWW 
erin slaagde de basis te leggen voor een financieel 
gezond bedrijf, is AWW vandaag uitgegroeid tot een 
groot, gezond en performant integraal waterbedrijf 
dat niet alleen drinkwater levert aan de bevolking 
van zijn vennoten, maar ook water en diensten levert 
aan de industrie en drinkwater levert aan andere 
drinkwatermaatschappijen. 

In 2008 werd AWW net zoals zovele andere sectoren 
echter geconfronteerd met de financiële crisis, die 
leidde tot een aantal ongunstige marktomstandigheden 
waarvan de impact groot was en die de financiële 
resultaten onder druk zette. Zo werd het moeilijk 
voor het pensioenfonds om haar beoogd rendement 
te behalen en niet in het minst was er een grote 
opstoot van de inflatie waarbij zowel de energie- 
als personeelskosten van AWW sterk toenamen. 
Uiteraard had een en ander ook zijn impact op de 
geleverde volumes aan de industrie, die zich tot een 
hyperconcurrentiële markt ontpopte. De gevolgen 
daarvan zijn tot op heden voelbaar.

Toch wist AWW hierop strategisch juist in te spelen. In 
de periode 2009-2012 werd de strategie bijgestuurd en 
werd er prioritair ingezet op volgende vier elementen:

• de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

• de samenwerking met andere waterbedrijven

• de waterleveringen uitbreiden

• de efficiëntieverhoging

Belangrijk hierbij ook is dat de focus voornamelijk op 
groei werd gelegd (meer volumes en bijkomende diensten 
leveren) en plaats van te kiezen voor een inkrimpscenario 
waarbij de productiecapaciteit zou worden gereduceerd.

Deze strategie werd succesvol uitgerold in verschillende 
concrete actieplannen. 

De operationele kosten stegen de laatste 6 jaar immers 
niet, marges werden verhoogd, en mee dankzij het slim 
en snel inspelen op een zich wijzigende markt steeg de 
efficiëntie.

Zeker sinds 2009 is AWW er in geslaagd, dankzij de 
inspanningen van iedereen, betere resultaten neer te 
zetten dan aanvankelijk begroot.

Induss wist zich daarbij sterk te profileren met 
competitieve watergebonden producten en diensten 
waardoor we erin slaagden onze marktpositie te 
behouden. Daarnaast loonde de keuze om vooral in het 
segment van de waterbedrijven te blijven groeien;  
over de periode 2007-2012 groeiden de leveringen 
met bijna 12%, werd er een langlopende 
leveringsovereenkomst afgesloten met Evides  
en ook de leveringen aan TMVW namen toe. 

Ook al is het duidelijk dat de hele watersector mee 
omwille van de economische conjunctuur voor 
belangrijke uitdagingen blijft staan, toch bleef de 
omzet van AWW ook in 2012 op niveau en konden de 
aandeelhouders beloond worden met rendementen die 
zeer hoog zijn vergeleken met sectorgenoten.

Introductie
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De markt

AWW in een  
evoluerende markt

Zeker in zwaarder economisch vaarwater is het van 
het allergrootste belang de markt goed te kennen om 
performant in te kunnen spelen op de noden ervan.
AWW maakt in haar bedrijfsvoering een onderscheid 
tussen drie klantensegmenten: residentiële klanten, de 
industrie en de watermaatschappijen. Deze segmenten 
kennen elk hun eigen behoeften en verwachtingen 
waarop door AWW gepast wordt ingespeeld. 

De residentiële klant

Voor de residentiële klant wenst AWW een veilig 
product te leveren dat steeds beschikbaar is. 
Centraal hierbij staat dat we het drinkwater tegen een 
correcte en lage prijs willen aanbieden. Dit kunnen we 
realiseren door onze processen steeds opnieuw te 
verbeteren. Daarnaast slagen we erin door continue 
productiviteitsverbeteringen om de prijzen veel minder 
snel te laten stijgen dan de inflatie. De residentiële 
markt wordt verder nog steeds gekenmerkt door een 
licht dalend verbruik. Ook op het vlak van riolering willen 
AWW en rio-link klanten snel en correct informeren 
en de nodige diensten (aansluitingen, keuringen) aan 
marktconforme tarieven aanbieden. Door de verplichting 
om bij de aanleg van gescheiden rioolstelsels ook 
op privaat terrein afval- en regenwater te scheiden, 
verhoogt de interactie met de residentiële klant.  
Deze is (terecht) nog kritischer voor werken op zijn eigen 
terrein dan op het openbaar domein. 

De industrie

Wat betreft de industrie gaan AWW en Induss continu 
de uitdaging aan om competitieve oplossingen aan te 
bieden. We leveren niet alleen water maar proberen 
klanten ook te ‘ontzorgen’ voor activiteiten die niet 
tot hun core-business behoren. Zo produceren en 
leveren we met Induss I gedemineraliseerd water aan 
de petrochemische bedrijven op de Scheldelaan via 
een eigen leidingennet. Dit zorgt ervoor dat de klanten 
de investeringen niet zelf moeten doen en dat ze ook 
geen redundantie of veiligheid dienen in te bouwen. 
De volumes hangen nauw samen met de economische 
conjunctuur. Hier merken we in 2012 een daling en ook 
voor 2013 valt geen verdere groei te verwachten.

Andere watermaatschappijen

AWW beschikt over een enorme productiecapaciteit 
op basis van oppervlaktewater. Momenteel wordt 
er al een groot gedeelte geleverd aan andere 
watermaatschappijen. We zijn in staat om de juiste 
waterkwaliteit op een continue en betrouwbare manier 
te leveren tegen een goede prijs. Ook de komende jaren 
zal steeds meer water geleverd worden aan andere 
maatschappijen. Bij de uitbouw van dit segment staat 
een bedrijfseconomische reflex steeds centraal.
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Visie

Langetermijnvisie:  
leveringen uitbreiden  
via Aquaduct

Aquaduct

In december 2012 werd met TMVW en Vivaqua een 
langetermijncontract afgesloten voor de levering van 
water. AWW zal vanaf 2019 jaarlijks 4 miljoen m3 leveren 
aan Vivaqua, die op haar beurt 16 miljoen m3 per jaar 
blijft leveren aan TMVW. In de tussenperiode 2013-2018 
zal er al een daling in de leveringen van Vivaqua aan 
TMVW zijn, die opgevangen wordt door meer leveringen 
vanuit AWW.

Ondertussen is de aanleg van toevoerleidingen 
vanuit het productiecentrum Zuid naar TMVW in volle 
voorbereiding, zodat midden 2015 de leveringscapaciteit 
gevoelig verhoogd zal zijn. Het nieuwe pompstation te 
Walem zal eind 2013 klaar zijn.
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Onze sterke fundamenten bewaken

Kwaliteit

Uitbreiding van de UV-installatie

Als bijkomende bescherming van het drinkwater zal AWW  
al zijn productielijnen met UV-desinfectie uitrusten.

UV PCO-één

Na integratie van een UV desinfectiestap in de 
productielijnen Oelegem 2 en Notmeir, werd in 2012 met 
de UV-installatie Oelegem 1 gestart, een investering van 
4.370.000 euro. Dankzij een kordate projectopvolging 
werd de installatie begin december 2012 in dienst 
genomen. Al het drinkwater in het verzorgingsgebied 
AWW en geleverd aan het Waasland en Evides ondergaat 
nu een dubbele desinfectiestap, wat een absolute 
garantie voor veiligheid betekent. De nadesinfectie met 
natriumhypochloriet wordt tot een minimum herleid.

Labo

Permanente analyse

Veilig drinkwater produceren betekent dat niet alleen 
de grondstof (Maaswater) over een goede basiskwaliteit 
moet beschikken, maar dat het daarnaast ook de juiste 
behandelingen ondergaat. Beide zaken worden dan ook 
permanent gecontroleerd. Het laboratorium analyseert 
drink- en oppervlaktewater op een groot aantal (meer 
dan 300!) parameters en voert deze controles uit onder 
de strengste kwaliteitseisen waaronder accreditatie en 
erkenning.

LC-HR Mass Spectrometer

Er bestaan verschillende stoffen die ons drinkwater 
bedreigen, zoals pesticiden, hormoon verstorende 
stoffen en geneesmiddelen. Het is echter niet altijd 
eenvoudig om deze stoffen te bepalen. Hiervoor is 
hooggekwalificeerd personeel én hoogtechnologische 
apparatuur nodig. Het labo van AWW investeerde in 
beide en dit maakt het mogelijk om de stoffen, die 
volgens de wetgeving dienen bepaald te worden te 
meten. Daarenboven kan het labo ook nieuwe stoffen 
bepalen, waarvan we voorheen niet op de hoogte waren 
dat deze ook aanwezig waren in het oppervlaktewater. 
De apparatuur om deze stoffen te bepalen en 
vooral de combinatie van technieken is uniek in het 
laboratoriumlandschap in Vlaanderen en zelfs in Europa. 

AWW bezit immers zowel Comprehensive Gas 
Chromatography Mass Spectrometry (GCxGC-TOF 
MS) als Liquid Chromatograph-High Resolution Mass 
Spectrometry (LC-HR MS). Slechts een handvol labo’s in 
Europa beschikt over deze combinatie. Hiermee kunnen 
we een volledige screening uitvoeren van drink-, grond-, 
oppervlakte- en afvalwaters. Deze screeningtechniek 
wordt ook meer en meer de norm om onbekende stoffen 
in water te ontdekken. 

Als dusdanig wordt het AWW-labo ook in toenemende 
mate een partner van de Vlaamse instellingen in de 
bescherming van o.a. het oppervlaktewaternet.  
Bij AWW combineren we onze kennis immers met een 
permanent monitoringsysteem, waarbij dagelijks 
24u-stalen worden geanalyseerd. Dit moet ons toelaten 
snel dreigingen te onderkennen en eventueel bij een 
zware contaminatie van het oppervlaktewater de 
watervangen te sluiten.



AWW Jaarverslag 2012 12

Marge verhogen &  
diversifiëring voortzetten 

Ervaring en knowhow

Door onze expertise werden volgende  
zaken gerealiseerd:

Mobiele units

In opdracht van Induss werden in de zuiderproductie twee 
pompcontainers gebouwd voor de inzet in een project 
in een kerncentrale. Deze twee twintigvoetcontainers 
worden ingezet voor de voeding van een UF gevolgd 
door RO-behandeling (ultrafiltratie gevolgd door reverse 
osmose) voor de productie van gedemineraliseerd water. 
Omdat het hier een onbemande installatie betreft, werd 
de installatie failsafe uitgevoerd. Door de inzet van 
technici uit beide productiecentra konden deze containers 
op een tijdspanne van zes weken ontworpen en gebouwd 
worden.

Aanpassing pomping Pidpa Mechelen

Op vraag van onze klant Pidpa wordt een volledige 
upgrade van het pompstation Walem 2, gedeelte Mechelen 
uitgevoerd. De bestaande pompen worden vervangen 
door nieuwe pompen die uitgerust zijn met frequentie 
gestuurde hoogrendementsmotoren. Op deze manier 
kunnen wij op dynamische wijze op de wisselende vraag 
van de klant inspelen.

Kosten verlagen 
Kostendekking  
residentieel segment

Dit segment kostendekkend houden zonder grote 
prijsstijgingen voor de klant betekent een permanente 
opdracht. AWW voerde in 2012 een aantal actieplannen 
uit of verder uit:

Elektronische facturatie en printing

Om de kosten te drukken werd onze klanten voorgesteld 
om e-mail te gebruiken voor de ontvangst van facturen en 
meterleesbrieven. Reeds 30.000 klanten gingen hier op in. 
Tevens werd de printing geöptimaliseerd met een nieuwe 
leverancier, met structurele besparingen als resultaat.

Klantentelefonie

In 2012 bleef de telefonie, het mailverkeer en de 
briefwisseling op een hoog niveau, ondanks diverse 
acties om deze werkbelasting te doen dalen. Om dit 
efficiënter op te vangen werden verschillende acties 
opgestart. Zo gaan we de klantentelefonie terug met 
eigen mensen opvangen volgens het SPOC-principe 
(Single Point of Contact), zodat nutteloze tussenstappen 
worden vermeden. Ondersteunend wordt de website 
meer klantgericht en directer gemaakt, met onder 
andere de introductie van een e-loket.

Inningen

De problematiek van wanbetalingen, versterkt door 
de economische crisis, bleef veel aandacht en energie 
vragen. Een strikt maar correct inningsbeleid werd 
in praktijk gebracht. Dit leidde tot sterk verhoogde 
ontvangsten aan de klantenbalie. We volgen hierbij de 
wettelijke regels van OCMW-consultatie zodat in sociale 
situaties een aangepaste oplossing wordt gevonden.
Preventiecampagne winter

AWW lanceerde een informatiecampagne om klanten te 
behoeden voor schade door bevroren leidingen.
Tijdens de winterprik zond AWW gedurende een week 
een informatief filmpje uit op de regionale zender ATV. 
Dit werd gecombineerd met een brochure en tips op de 
website en facebook.

De verhoopte win-win situatie voor zowel de klant 
(minder schade) als voor AWW (minder interventies) bleef 
niet uit, want het aantal bevroren watermeters daalde 
spectaculair: 19 gevallen t.o.v. 301 in de winter van het 
jaar daarvoor.

MOKA & introductie Barcodes in Magazijn

Vanaf juni 2012 verwerken onze herstelploegen de 
uitgevoerde opdrachten zowel voor drinkwater als 
riolering volledig digitaal, met behulp van draagbare 
computers en MOKA-software (MObiel KAntoor).
Niet alleen gebeurt de administratieve verwerking 
zo veel sneller en efficiënter, bovendien verhoogt de 
datakwaliteit aanzienlijk: het manueel overtikken van 
gegevens behoort definitief tot de verleden tijd.
Beide factoren laten toe om veel sneller en nauwkeuriger 
op vragen van de klant in te spelen. 

Ook de introductie van barcodes in de magazijnen en 
het gebruik van scanapparatuur verhoogt de picking-
efficiëntie en de datakwaliteit.

Onze sterke fundamenten bewaken
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GIS-viewer

Ook de introductie van de GIS-viewer op de riolerings- 
en drinkwaterdatabank leidt tot een hogere efficiëntie: 
door het snel en gebruiksvriendelijk raadplegen van 
de beschikbare informatie over het net (drinkwater 
en riolering), vermindert het aantal onnodige 
verplaatsingen en kunnen klanten ter plekke beter 
geïnformeerd worden.

Samengevat zorgen beide projecten voor een 
aanzienlijke productiviteitsstijging.

Energiekost mee 
beïnvloeden 

Procedure windmolens

Het hoeft geen betoog dat energie duur is, ook  
voor AWW.

Elektriciteit is onontbeerlijk om onze productiecentra 
continu te doen draaien en vormt tegelijk een belangrijke 
kost. Deze kost wensen we zo laag mogelijk te houden 
en bovendien draagt AWW ook het milieu hoog in het 
vaandel.

Daarom lanceerde de afdeling aankoop de procedure 
‘Ontwerp, bouw, financiering en exploitatie van 
windturbines ten behoeve van AWW’. 

Hierin wordt aan de inschrijvers gevraagd om een 
aantal windmolens te plaatsen, zowel in de Noorder- als 
Zuiderproductie. 

Dit kan een jaarlijkse potentiële besparing betekenen, 
maar uiteraard moeten tal van instanties bereid zijn AWW 
hiervoor de nodige vergunningen te verlenen. Speciaal 
voor dit project werd daarom een special task force 
team opgericht, waarin iedereen op zijn/haar vakgebied 
een belangrijke bijdrage levert om nog verder samen te 
werken aan duurzaamheid én kostenbewustzijn.

Onze sterke fundamenten bewaken
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Human resources 

Kanteling bedrijfscultuur

Van ondergaand naar ondernemend

AWW verkeert al lang niet meer in de comfortabele 
monopoliepositie van weleer, een positie die er echter 
ook voor zorgde dat ondernemerschap niet steeds 
typerend was voor de dagelijkse werking. Dat is nu 
gewijzigd: samen met de economische context is ook de 
bedrijfscultuur van AWW sterk geëvolueerd. 

Vandaag de dag werkt AWW op basis van een doordachte 
visie die op gezette tijden geëvalueerd wordt, 
stellen we ambitieuze doelen en leggen we een grote 
vastberadenheid aan de dag om dit alles te realiseren. 
We stellen ‘het evidente’ van onze interne werking 
systematisch in vraag, we anticiperen op evoluties en 
nieuwe behoeften in de externe omgeving, we betreden 
nog niet begane paden en nemen overwogen risico’s om 
de mogelijkheden ten volle te benutten.

Resultaten

Om deze nieuwe geest van werken kracht bij te zetten, 
gebruikt AWW de slogan ’We kunnen het, we willen het,  
we doen het’. Een slogan die onze bedrijfscultuur niet 
langer ‘top-down’, maar ook ‘down-top’ maakt, want ze 
moet worden gedragen door alle medewerkers.

De wijziging in cultuur met de bijhorende slogan bleef 
geen dode letter. Het voorbije jaar werden immers enkele 
opmerkelijke prestaties geleverd. Zo realiseerde AWW 
een fenomenale daling van het aantal arbeidsongevallen, 
zowel met als zonder werkverlet. Dit is geen toeval, want 
er werd bijzonder veel positieve aandacht geschonken 
aan het veiligheidsgedrag. 

In de productievestigingen werden bovendien verschillende 
grote projecten binnen tijd en budget afgerond. De nieuwe 
UV-installatie in de noorderproductie is daar een mooi 
voorbeeld van. Binnen aanvoer en distributie waren er 
ook heel wat realisaties, zoals de al geciteerde (zie o.a. 
voorwoord voorzitter) aanleg van een drie kilometer 
lange distributieleiding in het kader van de Liefkenshoek-
spoorverbinding. En met de invoering van MOKA, het mobiel 
kantoor voor de buitendiensten, werd resoluut gekozen 
voor een digitale werking waarbij alles zich in real time 
afspeelt. Vermeldenswaard is ook dat het absenteïsme 
voor het eerst in jaren gedaald is.

Stimuli

Het behalen van verschillende uitdagende doelstellingen 
werd ook gestimuleerd door de productiviteitspremie, 
waarbij iedere medewerker voor elke behaalde 
doelstelling een mooie bonus kon meepikken.  
De invoering van dit soort premie scherpt de 
gedrevenheid extra aan. 

AWW heeft een hele evolutie doorgemaakt. Het is een 
bedrijf dat moderniseert en investeert en resoluut kiest 
voor een cultuur van ondernemerschap en van grote 
professionele uitdagingen. 

Natuurlijk is het verlangen naar werkzekerheid nog 
steeds heel prominent aanwezig bij onze medewerkers. 
En dat biedt AWW ook, want het maakt AWW als 
werkgever alleen maar interessanter. Wij geloven immers 
dat de garantie voor zekerheid op de lange termijn in de 
uitmuntende prestaties van onze medewerkers ligt.

Productiviteit

In beide productiesites werden de afdelingen 
buitendienst, zelfsturend team en werkhuis 
samengevoegd en centraal aangestuurd door de 
werkleiders Onderhoud Productie. 

De medewerkers worden op die manier flexibel ingezet 
in functie van de meest prioritaire taken, rekening 
houdend met hun competenties. Voor vaak terugkerende, 
arbeidsintensieve taken werd geïnvesteerd in definitieve 
oplossingen en medewerkers worden mee in dit kader 
aangespoord zich bij te scholen. 

Dankzij deze inspanningen bleven de productiekosten 
onder controle. Ook in 2013 wordt uiteraard verder 
ingezet op het optimaal benutten van de talenten van 
onze medewerkers.

Onze sterke fundamenten bewaken
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Induss IV 

Nauwelijks twee jaar na de oprichting, bouwt Induss een 
vierde productiesite. Na de chemiecluster in Antwerpen 
(Induss I) en Gent (Induss II en III) is Oostende (Induss IV) 
de derde haven in België waar Induss actief is. Induss 
IV voorziet Proviron, waar onder andere biodiesel 
geproduceerd wordt, van gedemineraliseerd water.  
De werken startten eind november 2012.

Induss V

Induss heeft in december 2012 een opdracht verworven 
voor de opstart van het pilootproject Induss V, met 
inname van (Maas)water, de zuivering ervan en het vullen 
van buffertanks voor een energiecentrale.  
Het project had o.a. als criterium dat de opstart in 
februari 2013 moest gebeuren. Het pilootproject loopt 
van 2013 tot 2016 met nadien als optie de bouw van een 
nieuwe waterbehandelingsinstallatie. 

Laadstation 24/7: bulkwater 
afhalingen voor vrachtwagens

Induss breidt het actieterrein van zijn demin water 
leveringen via vrachtwagens uit.
Om onze klanten meer tegemoet te komen qua 
flexibiliteit, ging Induss in zee met buur Solvic.

Het onbemande laadstation van Solvic – een systeem 
waar men 24/7 (dus ook in het weekeinde) zonder 
interventie kan laden – onderging enkele aanpassingen. 
In december 2012 waren kaai 3 & 4 operatief voor de 
vrachtwagens om gedemineraliseerd water te tanken. 

Induss heeft nu laadstations in Antwerpen (Induss I) en 
Gent (Induss II) waar tankwagens tot 28 m³ demin water 
kunnen afhalen. 

Induss internationaal

Induss richtte haar eerste internationale vennootschap 
op: Induss Kazakhstan LLP met een kantoor in Almaty, de 
vroegere hoofdstad van Kazachstan. 

Kazachstan is een land met enorme natuurlijke 
rijkdommen en met een groot potentieel voor verdere 
industrialisering. Door de oprichting van Induss 
Kazakhstan LLP geven we een duidelijk signaal aan de 
Kazakse overheid dat we sterk geloven in het potentieel 
van het land en in onze slaagkans. Drie mega projecten 
liggen op de onderhandelingstafel. De uitdagingen zijn 
groot, maar de ambities van AWW zijn dat eveneens: de 
projecten zijn immers nog complexer dan Induss I aan de 
Scheldelaan, want naast de voorziening van proceswater 
zullen we in Kazachstan ook de stoom, het afvalwater en 
het hergebruik van water opzetten. Dit alles wil Induss 
doen in samenwerking met de Kazakse overheid. 

MVO/Mileucharter

Induss I & Induss II nemen deel aan het MVO/
Milieucharter van hun respectievelijke provincies.  
Dit MVO/Milieucharter is een project van Voka – de 
Kamers van Koophandel. Het project wil een impuls geven 
aan kleine en middelgrote bedrijven om hun bestaande 
milieu en/of MVO-situatie te verbeteren. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maakt 
integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van Induss:  
wij houden bij het uitvoeren van onze opdracht rekening 
met de zorg voor het milieu, de maatschappij en de mens.

3 nieuwe onafhankelijke 
bestuurders 

De raad van bestuur heeft in het kader van corporate 
governance drie onafhankelijke bestuurders benoemd  
op basis van hun kennis, ervaring en netwerk.  
Het gaat om Dirk Boogmans, John Dejaeger en Marc 
Stordiau. De onafhankelijke bestuurders betekenen 
voor het management een strategisch klankbord 
bij het nemen van belangrijke beslissingen en laat 
hen toe in alle discretie aan onafhankelijke ervaren 
vertrouwenspersonen raad te vragen. Induss zorgde 
er op die manier voor dat ze een belangrijk hulpmiddel 
heeft om bedrijfsblindheid tegen te gaan.

Induss
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Naast een druk investeringsjaar aan het einde van de gemeentelijke 

legislatuur, werden in 2012 belangrijke stappen gezet om rio-link 

verder te verzelfstandigen.

Structuur

TMVW besliste in 2012 om voorlopig geen werk te 
maken van de integratie van de AquaRio-servicelijn in 
rio-link. Rio-link focust zich dan in eerste instantie ook 
op de Antwerpse regio en neemt daar de uitvoering 
van de saneringsplicht van de AWW-vennoten op zich. 
Via water-link blijft TMVW wel vertegenwoordigd in de 
aandeelhoudersstructuur en de raad van bestuur van 
rio-link. 

Eind 2012 werd de uitvoering van de saneringsplicht 
daadwerkelijk overgedragen van AWW naar rio-link. 
Rio-link sloot op haar beurt overeenkomsten met 
AWW en Aquafin om zich te verzekeren van voldoende 
gemotiveerde en gespecialiseerde mensen.  
Vanaf 1 januari 2013 werd het dagelijks bestuur 
toevertrouwd aan Heleen Geeraert als CEO.  
Door rechtstreeks vanuit rio-link onderaannemers of 
leveranciers te contracteren, wordt ook meer visibiliteit 
gecreëerd bij onze externe partners. 

Rio-link wil een kwalitatief rioolbeheer aanbieden 
tegen een verantwoorde kostprijs. Door een nauwe 
samenwerking met de gemeentebesturen, willen we 
verder werken aan onze reputatie van betrouwbare 
partner met een hoge graad aan expertise. 

Rio-link in het straatbeeld

Sinds begin 2012 werd rio-link meer en meer zichtbaar in 
het straatbeeld: niet alleen op de voertuigen, maar ook 
op de werf infoborden, telkens wanneer rio-link alleen of 
met andere partners werken uitvoert. En gewerkt wordt 
er: operationeel was 2012 opnieuw een jaar waarin zeer 
sterk geïnvesteerd werd in nieuwe rioleringen. 

In de meeste randgemeenten werden heel wat werken 
beëindigd in aanloop naar de voorbije verkiezingen in 
oktober. Daarnaast vatte rio-link nog tal van nieuwe 
dossiers aan: in 50 projecten werden de werken op het 
terrein in 2012 gestart. Daarnaast werd er, vooral in de 
stad Antwerpen, flink aanbesteed: 33 nieuwe dossiers 
werden aan een aannemer toegewezen. 
In de stad Antwerpen werd rio-link daarmee bijna het 
slachtoffer van het eigen succes: om de nodige middelen 
voor de nieuwe projecten eind 2012 en in de loop 
van 2013 te kunnen voorzien, werd in het najaar een 
overbruggingsfinanciering afgesloten. AWW stelt 10 
miljoen euro ter beschikking van rio-link om de periode 
2012-2015 financieel te overbruggen.

Ook op het vlak van exploitatie staat rio-link niet stil: 
om jaarlijks bijna 4000 herstellingen aan de bestaande 
riolen en aansluitingen in goede banen te leiden, 
werden de mobiele ploegen het voorbije jaar uitgerust 
met MOKA’s (mobiel kantoor). Op die manier trachten 
we de uitvoering van de herstellingsopdrachten en 
terugkoppeling ervan beter op te volgen. 

Begin dit jaar werd ook een nieuwe viewer op de 
rioleringsdatabank in gebruik genomen: niet alleen 
voor de eigen medewerkers, ook voor aannemers en 
gemeenten is het belangrijk dat ze steeds de meest 
actuele informatie op het gebied van riolerings-  
en drinkwaterleidingen kunnen raadplegen.

Eind 2012 tenslotte werd ook werk gemaakt van een 
nieuwe website, waar niet enkel de gemeenten snel 
relevante informatie kunnen terugvinden, maar waar ook 
voor de burger de nodige info, specifiek geldend voor zijn 
gemeente, raadpleegbaar is.

Rio-link



AWW Jaarverslag 2012 17

2013

In 2013 staat rio-link voor heel wat uitdagingen. 
Er is enerzijds de kennismaking met de nieuwe 
gemeentebesturen en de afstemming over de 
toekomstige investeringsopdrachten, maar anderzijds 
wil rio-link ook haar beste beentje voorzetten om de 
dienstverlening nog verder op punt te stellen, zodat eind 
2013 elke gemeente met volle overtuiging kiest om de 
samenwerking met rio-link ook de volgende jaren verder 
te zetten. Op die manier wil rio-link de imperatieven 
en realisaties van 2012 dus in het achterhoofd houden 
en verder realiseren. Dit betekent het (sterk gestegen) 
investeringsniveau aanhouden, het verhogen van de 
efficiëntie wat exploitatie betreft en het nog verder 
verbeteren van de dienstverlening aan de gemeenten en 
dus niet in het minst aan de residentiële klanten.

Rio-link
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AWW in de wereld: Protos

De werking van de niet-gouvernementele organisatie 
Protos vzw richt zich met het credo ‘water maakt vrij’  
op het belang van water in diverse ontwikkelingslanden. 

AWW water-link steunt sinds begin 2008 een Protos–
programma in twee gemeenten van de hoofdstad 
Bamako van Mali. Sinds 2010 kadert dit engagement 
binnen een ruimere samenwerking met de VMM (Vlaamse 
Milieu Maatschappij) en de Vlaamse Overheid (binnen het 
Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling).

In de tweede week van februari 2012 organiseerde de 
VMM en AWW water-link een uitwisselingsbezoek voor 
vijf Malinese vertegenwoordigers die verantwoordelijk 
zijn voor het water en het sanitatie ontwikkelingsplan in 
hun gemeente. Naast de leerrijke uitwisseling over het 
waterbeleid in Mali en Vlaanderen, bezocht de delegatie 
ook een aantal grote en kleine waterzuiveringsstations. 
AWW water-link leidde de delegatie rond in haar 
installaties in Walem. Ook al werd de week waarin de 
Malinese delegatie ons bezocht de koudste van de 
vorige winter (wat een echte shock betekende voor de 
delegatie omdat men in Mali geen temperaturen onder 
de 25°C kent), toch werd het bezoek als een groot succes 
beschouwd.

Engagement
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AWW wil de toekomst 
veilig stellen en zet volop 
in op milieuverantwoord 
ondernemen.

Zonnepanelen

Vanzelfsprekend wordt deze visie ook doorgetrokken in 
de eigen interne werking.

In de zomer van 2012 werden de garage en het 
technische gebouw aan de Mechelsesteenweg in 
Antwerpen daarom uitgerust met 162 zonnepanelen.
Het betreft hier een installatie met een totaalvermogen 
van 40 kWp. Deze panelen zouden jaarlijks zo’n 32.000 
kWh elektriciteit moeten produceren wat naast de 
opbrengst van de groenestroomcertificaten er ook 
voor zorgt dat we minder stroom van het openbare net 
moeten afnemen.

Op deze wijze verkleint AWW eveneens zijn ecologische 
voetafdruk. Sinds de indienstneming van de panelen op 
1 augustus 2012 werd zo tot op heden (dd. 12/2/2013) al 
een uitstoot van 8175 kg CO2 vermeden.

Nieuw procedé slibverwerking

Tijdens de drinkwaterbereiding worden vlokken, 
bestaand uit vlokmiddelen, algen en andere zwevende 
deeltjes, verwijderd tijdens de primaire voorzuivering én 
de na-geschakelde filtratiestappen. 

Deze massa vormt het drinkwaterslib en wordt tijdens 
het zuiveringsproces opgevangen en daarna opgeslagen. 
Pas een half jaar (Notmeir) tot een jaar later (Oelegem) 
komen externe aannemers op onze locaties het slib 
verwerken. Het komt er op neer dat het slib door een 
centrifuge ingedikt tot een vaste massa, die daarna 
getransporteerd wordt en benut in de cementindustrie. 
Deze externe activiteit van verwerking, wegtransport en 
afzet vormt een belangrijke operationele kost.

In de toekomst zal AWW het slib continu verwerken. 
Daarnaast zal AWW de verwerking niet langer 
uitbesteden maar in eigen beheer nemen AWW 
investeert daarom zowel in het noorden als in het 
zuiden in de aankoop van de nodige infrastructuur voor 
slibstockage, -indikking, -ontwatering en -transport. 
Verder zal de verwerking zelf niet zo arbeidsintensief 
zijn. Op een aantal noodzakelijke controles na verloopt 
het proces bijna volautomatisch.

Milieu
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Wie zijn wij?

In 1881 werd AWW, als drinkwaterbedrijf voor 
Antwerpen, opgericht onder de naam ‘Antwerp 
Waterworks’. Ook vandaag voorziet AWW nog steeds de 
600.000 inwoners van Antwerpen en randgemeenten  
en ook het industriegebied aan de haven van Antwerpen 
van water.

Ondertussen werden de activiteiten sterk 
gediversifieerd en is AWW geëvolueerd naar een 
integraal waterbedrijf dat alle facetten van de 
waterhuishouding aanbiedt.

AWW levert zo ook drinkwater aan andere waterbedrijven 
waaronder Pidpa, De Watergroep, TMVW en het 
Nederlandse Evides. 

AWW is daarmee uitgegroeid tot één van de grootste 
waterproducenten van de Benelux. 

Wat doen wij?

In 2012 produceerde en leverde AWW 140 miljoen 
kubieke meter water, dit is het equivalent van 140 miljard 
liter. Daarvan ging 43% naar de industrie, 32% naar 
andere Vlaamse en Nederlandse drinkwaterbedrijven en 
25% naar de inwoners van de Antwerpse regio.

Voor de industrie biedt AWW nationaal en internationaal 
haar ‘water-expertise’ aan. Via Induss beantwoordt AWW 
aan de vraag om hun watercyclus op een professionele, 
duurzame en economische wijze verantwoord te 
beheren.

Via rio-link beheert AWW samen met Aquafin het 
rioleringsnet in de steden Antwerpen en Mortsel en in 
de gemeenten Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, 
Hemiksem, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Kontich, 
Kalmthout en Ranst.

Over AWW
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Waar is AWW actief?

Hemiksem

Aartselaar

Hoboken

ANTW _ 2020

Wilrijk

Verrebroek

Kieldrecht

Doel

Burcht

Zwijndrecht

Kallo

Hoboken

ANTW _ 2050

ANTW _ 2000

ANTW _ 2018

ANTW _ 2060

ANTW _ 2030

Ekeren

ANTW _ 2040

Waarloos

Kontich

Edegem

Berchem

Mortsel

Hove

Boechout

Vremde

Borgerhout
Deurne

Merksem

Schoten

Kapellen

Brasschaat

Kalmthout

Melsele

Emblem

Broechem

Ranst

Oelegem

Waterlevering (AWW)

Rioolbeheer (RI-ANT)

Combinatie waterlevering/rioolbeheer (AWW & RI-ANT)

Industrie-waterdiensten (Havengebied)

Over AWW
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Organisatie en structuur

Water-link

Water-link vormt het structureel samenwerkingsverband 
tussen AWW en TMVW. Water-link wil de uitvoering 
van het integraal waterbeheer van AWW en TMVW 
zo doelmatig en doeltreffend mogelijk organiseren. 
Synergie- en schaalvoordelen worden waar mogelijk 
benut en in het kader van Aquaduct worden de 
gezamenlijke productie- en transportfaciliteiten 
optimaal op elkaar afgestemd en ingezet. 

Induss

Induss is de commerciële dochter van water-link. 
In de bijzonder competitieve industriewatermarkt 
verzorgt Induss het volledige waterbeheer van de 
industrieklanten. 

Daartoe heeft Induss al waterproductiebedrijven 
gebouwd in de Antwerpse en Gentse havengebieden.

Rio-link

Rio-link is de saneringsdochter van water-link. Het staat 
in voor de uitvoering van de saneringsverplichtingen 
van AWW en de operationele investerings- en 
exploitatieactiviteiten, dit in partnerschap met Aquafin. 
Rio-link verzorgt zo in de praktijk de opvang en afvoer 
van het gebruikte water, de recuperatie en de buffering 
van regenwater.

Ondeo 
Industrial Solutions

BIWS
naamloze vennootschap

water-link

Induss
naamloze vennootschap

rio-link
naamloze vennootschap

coöperatieve vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid

AQF

AWW TMVW

100% 33%67%

49,9% 49,9%50% 50%

Over AWW
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Ons mission statement

AWW is een integraal waterbedrijf dat wil groeien door 
totaaloplossingen aan te bieden voor de levering en 
behandeling van water. In dit proces wil AWW duurzaam 
ondernemen met respect voor het evenwicht tussen 
economische en maatschappelijke belangen.

Strategische prioriteiten  
= concrete acties

Een strategie moet ook stap voor stap worden 
uitgevoerd met concrete acties.

Daarom werd binnen onze missie de focus op drie 
strategische prioriteiten gelegd.

1. Producten en diensten 
ontwikkelen:

Rioleringen uitbouwen (rio-link)

• Het sterk gestegen investeringsniveau aanhouden 

• verhogen van de efficiëntie op het gebied van 
exploitatie

• verbetering van de dienstverlening naar de gemeenten 
en de residentiële klanten

Industriële diensten uitbouwen (Induss)

• Realisatie geplande Indussvestigingen 

• Nieuwe projecten ontwikkelen, zowel nationaal  
als internationaal 

2. Leveringen aan andere 
watermaatschappijen uitbreiden:

Aquaduct

• Nieuw pompstation in het productiecentrum Zuid 
realiseren

• Nieuwe productielijn in het productiecentrum Zuid 
(start in 2014)

• Ondersteuning bij vergunningen, grondverwerving en 
aanleg van leidingen

• Extra leveringen op korte termijn mogelijk maken

Potentieel van extra leveringen in Vlaanderen benutten

• Valoriseren van bestaande productiecapaciteit

• Bedrijfseconomische reflex centraal stellen

Over AWW
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3. Onze efficiëntie verhogen:

Verkoopkosten doen dalen 

• Insourcen van klantencontactcenter

• Oproepen naar het klantencontactcenter efficiënter 
aanpakken

• Website klantgerichter maken

Productiviteit buitendienst verhogen 

• Werkvoorbereiding en planning

• Betere werkafspraken

• Gebruik van mobiele toepassingen

Productiviteit van de productie verhogen 

• Verbeteren onderhoudsplanning

• Optimale benutting capaciteit werkhuizen

• Energiekosten verminderen

• Automatisering van de installaties

Kostenbewustzijn ondersteunen 

• Standaardisatie bij materiaalkeuzen

• Harmoniseren processen

• Samenwerking voor uitbouw IT-oplossingen

Over AWW
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Bestuur 

Samenstelling Raad van Bestuur, Directiecomité, Management, Revisor 

Raad van Bestuur

Luc Bungeneers (voorzitter)
Luc Thiessen (ondervoorzitter)
Marcel Bartholomeeussen (secretaris)

Gerald Adriaensen, Jo Ampe, Jos Bergmans, Luc Bouckaert, Bruno Byl, Nicole Damen, Seppe De Blust (vanaf 1 oktober 
2012), Davina De Herdt, Philip Heylen, Ronny Kruyniers, Guy Lauwers, Eva Mangelschots, Patrick Paredaens, Arnold 
Peeters, Ronny Sabo, Youssef Slassi (tot 30 september 2012), Jeroen Truyens, Jac Van Gansen, Jan Van Hooydonck, 
Myriam Van Honste, Begga Van Linden, Willy Verstreken, Robert Voorhamme, Christophe Wuyts (leden).

Lid met raadgevende stem (voor de gemeente Aartselaar): Liliane Mariën.

Directiecomité

Luc Bungeneers (voorzitter)
Luc Thiessen (ondervoorzitter)
Marcel Bartholomeeussen (secretaris)
Youssef Slassi (tot 30 september 2012)
Myriam Van Honste
Robert Voorhamme (vanaf 1 oktober 2012)
Ronny Sabo (waarnemer Pidpa)

Management

Ivan Geilenkotten (CEO water-link)
Johan Cornelis (directeur Verkoop en Distributie)
Koen De Schutter (directeur Financiën)
Ann Van Houcke (directeur Human Resources)

Revisor

Grant Thornton Belgium ( vroegere PKF Bedrijfsrevisoren), vertegenwoordigd door Paul De Weerdt

Over AWW
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Algemene informatie 

AWW
Reg. 02/06/03
Burg. Ven. A65
Ondernemingsnummer: 0204.923.881
Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging
Productie van drinkwater: gecertificeerd volgens ISO 9000 
Labo: erkend en geaccrediteerd volgens EN 17025

Hoofdkantoor

Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen
fax 03 244 05 99 info.antwerpen@water-link.be
 www.water-link.be

Voor al uw vragen

Klantencontactcenter:
tel. 078/35 35 09
klant.aww@water-link.be

Op werkdagen van 8 tot 16 uur en op donderdag tot 17uur

Voor dringende interventies

Permanentie
tel. 03 244 05 44
24 uur op 24, 7 dagen op 7

Rio-link

Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen
tel. 078/35.35.09 klant.aww@rio-link.be
 www.rio-link.be

Induss

Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen
tel. 03 609 01 60 www.induss.eu

Contact en informatie


