AWW, een bedrijf
om trots op te zijn
Jaarverslag 2013
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Voorwoord van de voorzitter
AWW is een bedrijf
om trots op te zijn.

Ik ben Rob Van De Velde,
voorzitter van AWW, een bedrijf om trots op te zijn.
We zijn een moderne organisatie die goede resultaten
boekt. In 2013 behaalden we precies hetzelfde cijfer als in
2012: 17,5 miljoen euro. Niet alleen dat financiële resultaat
is mooi, ook de manier waarop we het bereikten. Dat doet
deugd.
Nog goed nieuws? De steden en gemeenten die al op ons
rekenden, schonken ook in 2013 hun vertrouwen voor de
volgende twaalf jaar.
AWW onderscheidt zich van andere drinkwaterbedrijven
door te focussen op drie doelgroepen: de industrie, andere
waterbedrijven en residentiële klanten (via steden en
gemeenten). Die vereisen elk een specifieke aanpak.
AWW is dan ook geen gewoon drinkwaterbedrijf, maar
een waterproductiebedrijf dat aan elke klant diensten op
maat aanbiedt.
De eerste twee doelgroepen stelden we vorige jaren veilig.
Vandaag focussen we op de toename van residentiële
klanten, via leveringen aan steden en gemeenten. Aan die
klanten garanderen we de laagste prijs, en aan de steden
en gemeenten een hoge return on investment. Dat kan,
dankzij de stijging van onze verkoopvolumes en de daling
van onze bedrijfskosten.
Hoe we dát klaarspelen, ontdekt u in ons jaarverslag. Daar
valt nog meer nieuws te rapen: wat deden we bijvoorbeeld
in Oman? U leest het in dit jaarverslag,
dat u een unieke blik achter de schermen van AWW gunt.

Rob Van De Velde,
voorzitter van AWW.
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Kerncijfers
2013

2012

Inwoners bediende gebied

644 919

640 401

Drinkwaterklanten

181 583

175 644

Watersaneringsklanten

248 736

223 823

Nieuwe rioolaansluitingen

482

439

Drinkwateraansluitingen

751

740

1999

2413

1,4333

1,4052

138 493 875

139 842 573

Gemiddelde dagvolume (in m³)

379 139

382 400

Hoogste dagvolume (in m³)

423 587

430 171

Residentiële leveringen (in m³)

32 503 876

33 030 121

Industriële leveringen (in m³)

53 682 677

55 476 658

Gefactureerde leveringen andere waterbedrijven
(Pidpa, De Watergroep, TMVW, Evides)

47 305 554

46 923 577

133 492 107

135 430 356

Klanten

Gesaneerde loden aansluitingen
Tarief kleinverbruik (per m³)

Waterleveringen
Totaal geproduceerd volume (in m³)

Totaal gefactureerd volume
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De markt - Water voor steden en gemeenten
Onze troeven

1. veilig en betrouwbaar water
2. kostenverlaging
3. laagsteprijsgarantie
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Onze prioriteit? Veilig drinkwater produceren.
Die permanente kwaliteitsgarantie vraagt om
hooggekwalificeerd personeel én hoogtechnologische
apparatuur. AWW investeert in beide. Bovendien is onze
analyse, controle en behandeling van het water grondiger
dan wettelijk verplicht.

33.030.121
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33.266.956
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Volume m3

32.945.184

1. Veilig en betrouwbaar
drinkwater
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De grafiek toont de evolutie van water consumptie
door steden en gemeenten (2009 - 2013).

Onze combinatie van apparatuur en zuiveringstechnieken
is uniek in Vlaanderen – en zelfs in Europa. Want AWW
beschikt over Comprehensive Gas Chromatograph
Mass Spectrometry (GC-GC MS) en over Liquid
Chromatograph-High Resolution Mass Spectrometry
(LC-HR MS). Daarmee voeren we een volledige screening
uit van drink-, grond-, oppervlakte- en afvalwater. (Deze
screeningstechniek wordt trouwens steeds meer de norm
voor de opsporing van onbekende stoffen in water).

Uv-desinfectie in Walem
In 2013 startte de voorbereiding voor uv-desinfectie op
de zuiderproductiesite in Walem. Meteen het sluitstuk van
onze uv-behandeling in álle AWW-drinkwaterinstallaties.
Die aanpak zorgt voor een bescherming tegen giardia en
cryptosporidium. En vormt zo een tweede desinfectiestap
in onze productieketen. De uv-installatie treedt eind 2014
in werking.
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De markt - Water voor steden en gemeenten

2. Kostenverlaging

• Productiviteitsstijging voor distributie:

Binnen AWW heerst een groot kostenbewustzijn, in álle
niveaus van de organisatie. Daardoor zijn onze kosten de
laatste vijf jaar met 6 procent gedaald, terwijl er een inflatie
was van 13 procent. Hieronder leest u onze concrete
inspanningen voor 2013.

Distributie zette maximaal in op de rendementsverhoging
van de eigen ploegen. Resultaat: de productiviteit steeg
structureel naar 94,3 procent. Concrete inspanningen? De
focus op de werkvoorbereiding, het materiaal aan de man
brengen en de doorgedreven automatisering met laptops
in de werkwagens.

• Verhoging van de efficiëntie:

• Productiviteitsstijging voor productie:

- De klantentelefonie gebeurt weer intern. Dat is heel wat
goedkoper dan het outsourcen van deze activiteit.
- Onze verkoopkosten daalden met 630.000 euro
tegenover vorig jaar. Dat is het resultaat van 3 gerichte
acties.
- Lagere drukwerkkosten door e-mail verzending van
facturen en meterbrieven
- Minder gratis water door controle van de
klantengegevens
- Hogere inning van vaste kosten door controle van het
aantal wooneenheden.
• Besparing op aankoopdossiers:
We bespaarden 1.507.145 euro op aankoopdossiers, dankzij
technieken die zijn toegestaan in de onderhandelingsprocedure. Bovendien integreerden we de nieuwe wet voor
overheidsopdrachten (wat geen sinecure was).
Het belangrijkste dossier van 2013? Ongetwijfeld dat
van de windturbines voor de sites van onze Noorder- en
Zuiderproductie. Het plaatsen van windmolens zou ons
jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro energiekosten kunnen
besparen.

Onze productiekosten daalden met 6 procent, goed
voor een besparing van 550.000 euro. Dat kwam door
extra te letten op operationele kosten voor energie,
chemicaliën, slibverwerking, mechanische en elektrische
werkzaamheden. Daarnaast bouwden onze werkhuizen in
recordtempo nieuwe zuiveringsinstallaties voor Induss.

3. Laagsteprijsgarantie
AWW heeft altijd al een lage prijs voor drinkwater
gevraagd. Vanaf 2020 garanderen we onze klanten
zelfs de laagste prijs. Dat kunnen we dankzij de stijging
van onze verkoopvolumes en de daling van onze
bedrijfskosten. Residentiële klanten krijgen dus de
laagsteprijsgarantie, en de gemeente- en stadsbesturen
een hoge return on investment. Dat biedt aantrekkelijke
perspectieven voor de gemeenten bij de keuze van hun
drinkwaterleverancier. Om onze troeven in de kijker te
zetten, lanceerden we de campagne ‘Zet de schaar in uw
waterfactuur’. De gemeente Boechout ging er als eerste
op in: vanaf 2020 rekent zij voor haar deelgemeente
Vremde op water-link als drinkwaterleverancier.
Ook andere gemeenten en steden toonden al hun
interesse.
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De markt - Water voor de industrie
AWW en Induss zoeken voortdurend naar competitieve oplossingen voor de
industrie. We leveren niet alleen water aan deze klanten, maar nemen ook
activiteiten over die niet tot hun corebusiness behoren.

Volume m3
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De grafiek toont de evolutie van water consumptie
door de industrie (2009 - 2013).

	
  

Induss II: Ontwerptekening van de nieuwe RO-skid,
met in detail de twee voedingspompen.

Induss II: uitbreiding
In de Gentse haven breidde de installatie van Induss II op
de productiesite uit van 210 m3/h naar 300 m³/h,
en van 3 naar 4 productielijnen.
Redenen van de uitbreiding:
• de toegenomen vraag van bestaande klanten
• de mogelijkheid om nieuwe klanten aan te sluiten
• de vrijwang van de leveringszekerheid

De uitbreiding van de installatie gebeurde zónder de
productie stil te leggen.
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Induss II: Ontwerptekening van de nieuwe omgekeerde
osmose-(RO)-skid.
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De markt - Water voor de industrie
Induss IV: ingebruikname

Duurzaam ondernemen

In juni werd Induss IV operationeel op het terrein van het
Oostendse chemiebedrijf Proviron.

Bij Induss staat duurzaamheid hoog in het vaandel.
Induss I behaalde het certificaat voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) van de provincie
Antwerpen.

Induss: internationalisering
Induss sleepte een eerste buitenlandse opdracht in
de wacht. Want we maakten een voorstudie voor de
inplanting van industriële zones in de haven van Duqm
(Oman). Ook legden we contact met prospects in
Oekraïne, Oezbekistan en Kazachstan.

Jaarverslag 2013

Induss II behaalde het certificaat voor zijn algemeen
milieubeleid en specifieke milieuprestaties van de provincie
Oost-Vlaanderen.
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De markt - Water voor andere watermaatschappijen
Ons groeiende verkoopvolume? Dat is onder meer te danken aan
langetermijncontracten met Vivaqua en met Aquaduct-partners TMVW en De
Watergroep. Vanaf 2019 stijgen onze leveringen daardoor substantieel. Tussen
2013 en 2018 zijn er al extra bevoorradingen aan TMVW.

Volume m3

Nieuwe toevoerleiding
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Er ligt een eerste toevoerleiding tussen ons
productiecentrum Zuid en het pompstation van TMVW in
Buggenhout. Ons nieuwe station pompt sinds september
niet alleen water naar Buggenhout, maar ook naar de
watertoren van Willebroek (PIDPA). In 2013 leverden we in
totaal 39,2 miljoen m³ aan TMVW, een stijging van
1,5 miljoen m³ tegenover het jaar daarvoor.

De grafiek toont de evolutie van water consumptie
door andere watermaatschappijen (2009 - 2013).

Nieuwe fabriek
Naar aanleiding van de Aquaduct-overeenkomst, komt er
tegen eind 2016 een nieuwe zuiveringslijn in Walem.
Die heeft een capaciteit van 150.000 m³ per dag.
De moderne zuiveringseenheid, die de oude lijn vervangt,
is minder arbeidsintensief en levert optimale waterkwaliteit.
In ditzelfde project bouwen we het spaarbekken Eekhoven
om tot een ruwwaterbekken. Gevolg? Een aanzienlijke
toename van onze reserves.

Normen van Evides
We lieten onze waterkwaliteit beantwoorden aan de
normen van het Nederlandse Evides. Hoe? Met een
uv-behandeling en de vermindering van vrije chloor in
productiecentrum Noord.

Jaarverslag 2013

9

De markt - rio-link
Transparante financiën
• Inkomsten en uitgaven met betrekking tot de riolering?
Die worden sinds begin 2013 gecentraliseerd binnen riolink. Daardoor verzelfstandigt de organisatie en stijgt de
financiële transparantie van onze gehele organisatie.

• Rio-link houdt voor alle gemeenten en steden
afzonderlijk een budget bij. Zo zijn zij er zeker van dat
we middelen, geïnd via de saneringsbijdrage van hún
burgers, ook weer in hún gemeente of stad investeren.

In 2013 trokken heel wat gemeenten en steden de
saneringsbijdrage op naar het maximum.

Gemeentelijke saneringsbijdrage 2014 (€/m2)

Antwerpen
Boechout
Edegem
Hemiksem
Hove
Kalmthout
Kapellen
Kontich
Mortsel
Ranst
Schoten

0,00
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De markt - rio-link

Beredeneerde investeringen
• In 2013 investeerde rio-link meer dan 34 miljoen euro
in nieuwe rioleringen. Het merendeel daarvan werd
aangelegd in de stad Antwerpen.

• In de periode 2014-2019 maakt rio-link bijna 211 miljoen
euro vrij voor nieuwe investeringen. Dat is 66 procent
van de geschatte inkomsten uit de saneringsbijdrage
(298 miljoen euro).

23%

Investeringen
Visie

9%

Exploitatie
Klanten- en Management

2%
66%
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De markt - rio-link
Visie
Riolen moeten regenwater kunnen blijven slikken, ook in de toekomst. En dat
wordt geen sinecure. Want de gevolgen van de klimaatwijzigingen worden
steeds duidelijker. Net als die van de hoge verhardingsgraad in onze steden en
gemeenten.

Willen we woningen en bedrijven vrijwaren tijdens
piekmomenten? Dan moeten we:

Rio-link ondersteunt haar klanten daarbij met:

• investeren in de buffercapaciteit van het rioolstelsel

• de opstelling van regenwaterplannen

• rekening houden met ruimte voor water bij de ruimtelijke
planning

• de uitwerking van een verkavelingsreglement
• de ondersteuning van de gemeentelijke bouwcode

Rio-link bouwde voor alle gemeenten een gebiedsdekkende riooldatabank op. Die raadplegen ze gratis via de webviewer.

Jaarverslag 2013
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De markt - rio-link
Communicatie
Rio-link zet sterk in op haar communicatie met gemeentes en steden.

In 2013 lanceerden we een gloednieuwe website.
De doelgroep? Burgers, bedrijven, architecten, …

In 2014 investeren we verder in onze communicatie,
onder meer met:

Op www.rio-link.be vinden zij informatie over de riolering
in hun gemeente of stad. Zij kunnen er ook iets melden
of een aanvraagformulier indienen voor een nieuwe
aansluiting.

• de lancering van een extranet voor gemeenten

Jaarverslag 2013

• de uitbreiding van onze webviewer met extra functies
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Human Resources
Energieboost

Engagement

Onze interne organisatie verkeert in topconditie. We
evolueerden in geen tijd van een zware bureaucratie naar
een levendig bedrijf, van het 130 jaar oude ‘Antwerpse
Waterwerken’ naar het frisse ‘water-link’. De adrenaline
giert door ons lichaam. Door vernieuwingen zoals het
insourcen van de klantentelefonie en de bouw van een
uv-installatie. Door het nieuwe pompstation en de nieuwe
slibverwerking. En door vernieuwingsprojecten voor onze
aanvoer- en distributieleidingen, dwars door – en eigenlijk
ónder – de stad. Daarnaast investeren we onze energie in
interne efficiëntie.

Nog een sleutel tot het succes van onze organisatie?
Ons aanbod van rust, ontspanning en stabiliteit. Onze
medewerkers rekenen op een grote werkzekerheid, krijgen
tijd om realisaties te vieren en steunen op een onderlinge
kameraadschap. In 2013 kwam daar nog een extraatje bij:
het startschot van ons gezondheidsbeleid. En ook niet te
vergeten is onze inzet voor het goede doel.
Onze activiteiten voor fondsenwerving krijgen altijd veel
bijval. En die solidariteit typeert ons.

Onze focus? ‘De juiste dingen doen’, in plaats van ‘de
dingen juist doen’. We werken vandaag niet harder, maar
anders. Met mooie resultaten die voor voldoening zorgen.

Verantwoordelijkheidszin
AWW evolueerde naar een vlakke organisatiestructuur.
Gevolg: een waaier van werkgroepen, vaak over de
afdelingen heen, is aan de slag. Alle collega’s leggen heel
wat betrokkenheid, samenwerking, verantwoordelijkheid
en vertrouwen aan de dag. Onmisbare ingrediënten
voor de sterke prestaties die we in 2013 leverden. Want
werken is zoals sporten in team: iedereen draagt bij tot de
eindscore.
In onze organisatie is kansen geven essentieel. Daarom
trekken we de kaart van opleidingen en interne
doorgroeimogelijkheden. Wat de persoonlijke evolutie en
de algemene participatie nóg stimuleert? De maandelijkse
beloning voor verbetervoorstellen, de lunchgesprekken
tussen het managementteam en collega’s van
verschillende afdelingen, en de ontwikkeling van een
duurzame veiligheidscultuur.
En ja, ook het vooruitzicht op een ‘trofee’ geeft veel
energie. De collega’s behaalden vier van de vijf collectieve
doelstellingen, en kregen daarom allemaal een mooie
productiviteitspremie.
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Over AWW
Bestuur
Samenstelling Raad van Bestuur, Directiecomité, Management, Revisor

Raad van Bestuur
• Rob Van de Velde: voorzitter
• Philip Heylen: ondervoorzitter
• Samuel Markowitz: secretaris
Andere leden:
Bruno Byl, Fernand Bossaerts, Karin De Clerck-Verbiest (tot 19 december 2013), Veerle D’Haene, Vicky Dombret, André
Gantman, Koen Metsu, Jan Oerlemans, Patrick Paredaens, Mik Renders, Wouter Rombouts, Ronny Sabo, Tjerk Sekeris,
Luc Thiessen, Ludo Van Campenhout, Marleen Van den Eynde, Jan Van der Vloet, Frederic van Haaren, Ludo Van Reusel,
An Van Ruyssevelt (tot 19 december 2013), Lieve Voets, Robert Voorhamme en Peter Wouters
Lid met raadgevende stem: Pieter Van der Veken

Directiecomité
•
•
•
•
•

Rob Van de Velde: voorzitter
Philip Heylen: ondervoorzitter
Samuel Markowitz: secretaris
Robert Voorhamme
Karin De Clerck-Verbiest (tot 19 december 2013)

Management
•
•
•
•

Ivan Geilenkotten: CEO
Johan Cornelis: directeur Marketing en Verkoop
Koen De Schutter: directeur Financiën
Ann Van Houcke: directeur Human Resources

Revisor
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door Paul De Weerdt
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Contact en informatie
AWW
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

Voor al uw vragen
Regel het online: http://aww.water-link.be/zelf-regelen
Bel 078 35 35 09 (op werkdagen van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur)
Website: www.water-link.be

Voor dringende interventies
Bel 03 244 05 44 (permanent bereikbaar)

Rio-link
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen
Telefoon: 078 35 35 09
Mail: klant@rio-link.be
Website: www.rio-link.be

Induss
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen
Website: www.induss.eu
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