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Mooie resultaten 
in een sterk concurrentiële markt.

Als voorzitter van water-link, heet ik u welkom in dit jaarverslag. 

Water-link? Klopt. Sinds 2014 de nieuwe naam van Antwerpse Waterwerken – AWW dus. 
De vorige naam was sterk verbonden met de periode waarin onze leveringen aan de Antwerpse burger centraal stonden. 
En natuurlijk, die burger is – als residentiële klant – nog altijd heel belangrijk voor ons. 
Maar hij vormt vandaag maar één van onze marktsegmenten. 

Wat ons zo uniek maakt, is dat wij ook focussen op meer concurrentiële markten, met leveringen aan de industrie 
en andere waterbedrijven. Ook het rioolbeheer neemt een bijzondere plaats in. 
En dan mogen we natuurlijk ook onze maatschappelijke rol niet vergeten.

Water-link doet het goed. We zijn een gezonde organisatie die gaat voor een optimale efficiëntieverbetering en 
kostenbeheersing. Hierdoor zetten we ook in 2014 opnieuw mooie resultaten neer.

Hoe we dat klaarspelen, ontdekt u in ons onlinejaarverslag. 
U leest er over onze prestaties van gisteren. 
En over onze visie op de uitdagingen van morgen. 

Veel leesplezier.

André Gantman
Voorzitter

VOORWOORD 
van de voorzitter
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 2014 2013

Klanten    

Verbruikers 640 626 640 401

Drinkwaterklanten 185 397 181 583

Watersaneringsklanten 227 428 248 736

Nieuwe rioolaansluitingen 539 482

Drinkwateraansluitingen 716 751

Gesaneerde loden aansluitingen  286 1999

Tarief kleinverbruik (per m³) 1,4389 1,4333

Waterleveringen    

Totaal geproduceerd volume (in m³) 137 224 457 138 493 875

Gemiddelde dagvolume (in m³) 369 390 379 139

Hoogste dagvolume (in m³) 419 464 423 587

Residentiële leveringen (in m³) 32 182 278 32 503 876

Industriële leveringen (in m³) 54 309 161 53 682 677

Gefactureerde leveringen andere waterbedrijven 
(Pidpa, De Watergroep, TMVW, Evides) 46 439 067 47 305 554

Totaal gefactureerd volume 132 930 506 133 492 107
 
 

KERNCIJFERS
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 2014 2013

Lengte leidingennet (in km) 2473  2468 
 

Personeel

Aantal medewerkers  460 453 

Aantal aanwervingen 26 17 

KERNCIJFERS
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RESIDENTIËLE MARKT
(via steden en gemeenten)

Verbruiksevolutie residentieel (m3) Totaal Volume 2014: 

  32.182.278 m3

• Residentieel

• Industrie

• Andere watermaatschappijenVolume m3
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Door de stijging van onze verkoopvolumes en de daling van onze bedrijfskosten,  

garanderen wij de burger gezond en veilig drinkwater tegen de laagst mogelijke prijs.
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RESIDENTIËLE MARKT 
(via steden en gemeenten)

Goede klantenservice  
aan een lage prijs

AWW was altijd al een goedkope drinkwaterpartner. En dat 
wil water-link blijven. Daarom garanderen we onze klanten 
een lage prijs. Hoe dat kan? Door de stijging van onze 
verkoopvolumes en de daling van onze bedrijfskosten. 
Residentiële klanten krijgen dus een lage prijs en een 
vlekkeloze service. 

Ultraveilig drinkwater

Modern laboratorium

Veilig drinkwater produceren is onze prioriteit. Dat vraagt 
om gekwalificeerd personeel en hoogtechnologische 
apparatuur. Water-link investeert in beide: zo voeren we 
moeiteloos alle noodzakelijke analyses en controles uit.
Onze combinatie van apparatuur en zuiveringstechnieken 
is uniek in Vlaanderen. Want wij hebben Comprehensive 
Gas Chromatograph-High Resolution Mass Spectrometry 
(LC-HR MS) en Liquid Chromatograph-High Resolution 
Mass Spectrometry (LC-HR MS). Daarmee kunnen 
we drink-, grond-, oppervlaktewater tot in de puntjes 
screenen. 

Innovatieve productie

Water-link wil in Vlaanderen de voornaamste 
drinkwaterproducent zijn en blijven. Innovatie speelt 
dus een sleutelrol. Daarom vernieuwden we in 2014 de 
chemische zuiveringslijn op onze productiesite in Walem. 
Nu kan ze er weer stevig tegenaan.

Onze klassieke zuiveringslijn in Walem wordt eind 2016 
vervangen door een gloednieuwe productie-eenheid 
die voldoet aan de modernste criteria qua kwaliteit 
en bedrijfszekerheid. In de productiesite Noord zijn 
de langzame zandfilters overkapt en worden de oude 
dieselgeneratoren vervangen door een modern back-
upsysteem voor energie.
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Efficiënte kostenverlaging

Water-link handelt kostenbewust, op elk organisatieniveau.  

Resultaat? In 2014 daalden onze uitgaven voor het zesde jaar op rij.  

Deze keer met 9 procent, bij een negatieve inflatie van 0,64 procent.  

Ontdek hieronder enkele inspanningen die daartoe bijdroegen.

Vernieuwing en digitalisering van de 
klantendienst 
 
Onze klantendienst gaat digitaal: goed voor veel tijdwinst 
en papierbesparing. Want klanten kunnen hun dossier nu 
beheren via ‘Direct Regelen’ op onze site. Facturen met 
bijbehorende betalingen kunnen via Doccle gebeuren. En 
verhuist een klant? Dan gebeuren de nodige aanpassingen 
voor de helft automatisch. 

Daaraan gekoppeld kreeg de klantendienst een grondige 
reorganisatie die eenvoudiger en efficiënter is.

Besparingen op aankoopdossiers

Aankoopdossiers vragen om stevige onderhandelingen. 
Precies wat wij deden: zo bespaarden we 1.130.400 
euro. Hoe onze energiefactuur zal dalen? Door onze 
windturbines! We hopen dat de vergunning voor de 
Noorderproductie in maart 2015 wordt ingediend, zodat 
de windmolens er in 2017 op volle toeren kunnen draaien. 
Voor de Zuiderproductie loopt het onderzoek nog. 

Hoger rendement van ploegen  
in de Distrubutie

Bij ‘Distributie’ zetten we alles op alles om het rendement 
van de eigen ploegen te verhogen. Met succes, want de 
productiviteit steeg naar 98 procent. Onder meer dankzij 
focus op de werkvoorbereiding, aanbrenging van materiaal 
aan de man en doorgedreven automatisering van laptops 
in onze werkwagens.

Kostenverlaging bij Productie

Onze productiekosten daalden met 2,9 procent, goed 
voor een besparing van 914.000 euro. Dat kregen we voor 
elkaar door extra te letten op operationele kosten voor 
energie, chemicaliën, slibverwerking, mechanische en 
elektrische werkzaamheden.

RESIDENTIËLE MARKT 
(via steden en gemeenten)
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Induss zoekt voortdurend naar competitieve oplossingen voor de industrie. 

We leveren water aan deze klanten en nemen activiteiten over die niet tot hun 

corebusiness behoren. 

Verbruiksevolutie industrie (m3) Totaal Volume 2014: 

 54.309.161 m3

INDUSTRIE

• Residentieel

• Industrie

• Andere watermaatschappijen
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INDUSTRIE

Induss I groeit met 50%

Uitbreiding distributienet  
in Antwerpse haven.

Induss I zal zijn productiecapaciteit met 50 procent 
verhogen. Het leidingnet wordt 7 kilometer langer: zo 
telt ons ondergrondse distributienet straks 27 kilometer. 
Waarom deze uitbreiding? Omdat bestaande klanten meer 
water vragen en een groot chemiebedrijf zich als nieuwe 
klant aandiende. Wij willen voor hen een betrouwbare 
partner zijn die leveringszekerheid, kostencontrole en 
duurzaamheid garandeert.

Uitbreiding waterfabriek 

 
In het voorjaar van 2015 start de uitbreiding van de 
waterfabriek aan de Scheldelaan. Daardoor zal de Induss I 
jaarlijks minstens 10 miljoen m³ gedeminiraliseerd water 
produceren. Hoeveel dat precies is? Een dagelijks volume 
van twaalf olympische zwembaden, alstublieft!

 
 

Induss VI van start

Op 17 september 2014 schoot de Induss VI in actie. Hij 
staat on-site te pronken bij Rütgers in Zelzate. Zo openden 
we in vier jaar tijd onze zesde waterfabriek.

Induss gaat internationaal

Induss verlegt zijn grenzen, ook létterlijk. U vindt ons 
voortaan in: 

Goed om te weten: er is nu ook interesse vanuit Oekraïne, 
Kazachstan en Vietnam. To be continued.

Duurzaam ondernemen

Bij Induss staat duurzaamheid hoog in het vaandel.

Induss I kreeg van VOKA voor het derde jaar op rij een 
certificaat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO).
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Nieuwe corporate film

Er is een gloednieuw filmpje voor onze industriële klanten. 
Daarin ontdekken zij waarop wij in 2015 focussen: 
diversificatie, internationalisering en optimalisatie.

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=b13evbQuMA8

Diversificatie

Induss gaat  zich verder toeleggen op het sluiten van de 
hele waterketen. Niet alleen de productie en de distributie 
van gedemineraliseerd water en stoom. Maar ook de 
sanering en het hergebruik van afvalwater.

Internationalisering 

Een internationale oriëntatie is cruciaal voor de 
continuïteit van Induss. Het laat ons toe om kennis en 
kunde te exporteren, onze klanten elders te volgen en 
via kruisbestuiving ook kennis te importeren. Bovendien 
motiveert het onze eigen mensen en het creëert 
werkgelegenheid in binnen- en buitenland.

Optimalisatie 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen speelt een 
hoofdrol in de bedrijfsstrategie van Induss. In 2015 gaan 
we nog een stap verder. We willen al onze zorgsystemen 
voor milieu, veiligheid en kwaliteit laten certificeren – 
volgens VCA**, ISO 9001 en ISO 14000. Die certificaten 
geven kwaliteitsgaranties waarmee we sterker staan in de 
(inter)nationale markt.

INDUSTRIE
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Meer bulkafhalingen

De hoeveelheid gedemineraliseerd water die in 2014 werd 
afgehaald aan Induss I? Die is in 2014 weer fors gestegen.

Verkoop (%)

INDUSTRIE
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Onze leveringen aan andere waterbedrijven bleven in 2014 op een hoog peil. 

Onder meer door de bevoorrading aan Aquaduct-partner Farys|TMVW.  

Vanaf 2019 zijn hiervoor nog meer leveringen gepland, net zoals voor  

Aquaduct-partner De Watergroep en voor Vivaqua. De contracten garanderen 

nu al een substantiële groei in onze leveringen.

Verbruiksevolutie watermaatschappijen (m3) Totaal Volume 2014: 

 46.800.509 m3

WATERMAATSCHAPPIJEN

• Residentieel

• Industrie

• Andere watermaatschappijen
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Nieuwe zuiveringslijn

Nieuwe langetermijncontracten, dat betekent: meer 
produceren. Daarom zijn we in 2014 gestart met de 
bouw van een nieuwe zuiveringslijn in Walem. Die is klaar 
tegen 2016 en garandeert 150.000 m³ water per dag. De 
moderne zuiveringseenheid, die de oude lijn vervangt, is 
minder arbeidsintensief en levert optimale waterkwaliteit. 

Binnen datzelfde project bouwen we ook ons spaarbekken 
Eekhoven om tot een ruwwaterbekken. Zo neemt onze 
waterreserve aanzienlijk toe.

Extra toevoerleiding

In 2014 leverde water-link 38,2 m³ miljoen water aan 
Farys|TMVW. Een verdere verhoging wordt mogelijk 
gemaakt door een nieuwe Farys-toevoerleiding. Die loopt 
van het productiecentrum in Walem tot in Tisselt naar het 
Farys-pompstation in Buggenhout. Sinds mei 2015 is de 
leiding operationeel. 

Verhoging van de  
leveringszekerheid

Een netverbinding verhoogt al jaren de leveringszekerheid 
van Evides. Ze is nu aangepast zodat het Nederlandse 
waterbedrijf ons in noodsituaties kan bevoorraden.

WATERMAATSCHAPPIJEN
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Rio-link beheert de gemeentelijke en stedelijke rioleringen.  

Gefundeerde investeringen 

Rio-link werkt gestaag verder aan het 
investeringsprogramma voor deze legislatuur. Dat voorziet 
35 miljoen euro per jaar aan budget voor nieuwe riolen 
voor het hele werkingsgebied. Waarin we investeren?  
Dat bepalen we via grondig onderzoek. Want we lieten de 
toestand controleren van meer dan 40 kilometer riolering 
en definieerden op basis daarvan 90 nieuwe projecten.  
Die staan nu op de planning van de steden en gemeenten 
in kwestie. 

Rio-link
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Zoektocht naar financiële middelen 

Nieuwe investeringen doen, bestaande riolen onderhouden,… : het vraagt veel financiële middelen. Daarom werd eind 
2014 de saneringsbijdrage verhoogd voor verschillende gemeentes – in lijn met de stijging van de bovengemeentelijke 
saneringsbijdrage. Daarnaast doen we maximaal beroep op subsidies om ons hoge investeringsritme aan te houden.

Gemeentelijke saneringsbijdrage 2015 (€/m3)

Focus op asset management

In 2014 sloten we een nieuwe overeenkomst met de 
stad Antwerpen. Die loopt, zoals bij andere steden en 
gemeenten, tot eind 2025. Nieuw? Dat we het rioolbeheer 
meer sturen vanuit asset management. Daarbij kijken we 
bijvoorbeeld meer naar prioriteiten. En stellen we de vraag: 
wegen de structurele, hydraulische en ecologische baten 
van een project op tegen de kosten? Ook stemmen we de 
investeringen af op synergiën met wegwerkzaamheden, 
drinkwatervernieuwing en bovengemeentelijke rioleringen.

Rio-link
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Hulp bij hemelwaterplannen

Vlaanderen raakt steeds meer verhard. Gevolg? Bij intense 
neerslag blijft het water op straat staan. En bij lange 
droogte droogt de bodem op. Situaties die meer en meer 
voorkomen door de klimaatverandering. Gemeenten en 
steden beheren hun regenwater maar beter optimaal. Rio-
link helpt daarbij: met de opmaak van een hemelwaterplan. 
Begin 2015 zijn we gestart met zo’n plan voor Antwerpen 
en Schoten. Altijd maatwerk, uiteraard. We kijken naar 
oplossingen voor wateroverlast van vandaag en morgen. 
En bestuderen bij verstedelijkte delen of de aanleg van een 
gescheiden stelsel ecologisch rendeert.

Proactiviteit bij nieuwe 
rioleringen

De goede werking van een riolering start bij … de 
aanleg! Proactief handelen is de boodschap. Dat gebeurt 
wanneer we de riolering zélf plaatsen. Maar wat als 
een privéontwikkelaar het doet? Dan is het aan ons 
om die te begeleiden. Al een aantal keer stelden we 
verkavelingsrichtlijnen ter beschikking. En we zullen ook 
toekijken op de uitvoering van die werkzaamheden. Zo 
zijn steden en gemeenten zeker dat de nieuwe riolering 
probleemloos werkt, vele decennia lang.

Rio-link
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Medewerkers vol energie

Water-link stond er weer in 2014. Ons financiële 
resultaat is daar het beste bewijs van. Neergezet door 
onze gemotiveerde medewerkers! Ze zijn betrokken, 
verantwoordelijk en loyaal. En erop gebrand om hard 
te werken. Dat is ook nodig. Want we zitten niet meer 
in de monopoliezetel waarin de voormalige Antwerpse 
Waterwerken ooit zat.

Verschillende teams bogen zich vol enthousiasme over 
nieuwe projecten. Zoals de onlineservice via Doccle, de 
overkapping van langzame zandfilters en de slibverwerking 
op de productiesite in Notmeir. Ook voerden onze 
eigen mensen grote projecten uit zoals ‘De Leien’ en 
‘Locobouw’. Voor al deze inspanningen werden zij in  
het voorjaar uitgebreid bedankt tijdens het Gouden  
Knip-oog-event.

Organisatie met 
verantwoordelijkheidszin

Verantwoordelijk handelen staat vaak synoniem met veilig 
handelen. Iets waarin water-link al jaren investeert. Dat 
werpt nu zijn vruchten af. Want er kwam een switch van 
‘ik werk veilig omdat ik moet’ naar ‘ik werk veilig omdat 
ik wil’. Ons veiligheidsbeleid focust op  persoonlijke 
engagementen, overleg en voordenken in plaats van 
nadenken. Dat beleid leeft trouwens niet alleen in ons 
veiligheidscomité, maar in alle overlegplatformen.

Verantwoordelijkheid creëert ook productiviteit. Om die 
naar een nog hoger niveau te tillen, leggen we onszelf 
collectieve doelstellingen op. De medewerkers haalden er 
vier van de vijf: goed voor een mooie productiviteitspremie.

Solidariteit voorop

Water-link is een performante organisatie. Ze garandeert 
haar medewerkers efficiëntie, stabiliteit en werkzekerheid. 
En ook: ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld 
via opleidingen of via een carrièreswitch binnen ons bedrijf. 
Water-link geeft om de gezondheid van zijn werknemers. 
We zetten in op een gezondheidsbeleid met aandacht voor 
onder meer voeding, beweging en ‘zijn’. 

Water-link… linkt mensen: 

we willen een gevoel van samenhorigheid creëren. 
De vrijwilligers van de personeelsclub organiseren jaarlijks 
vele activiteiten, al dan niet in gezinsverband. En collega’s 
steunen met plezier elkaars goede doel. 

Solidariteit heet dat. 
En solidair: zo zijn wij.

HUMAN RESOURCES
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Directiecomité

•	 voorzitter	raad	van	bestuur:	 
 Rob Van de Velde (tot 24 september 2014)
•	 voorzitter	raad	van	bestuur:	 
 André Gantman (vanaf 24 september 2014)
•	 ondervoorzitter	raad	van	bestuur:	Philip	Heylen
•	 secretaris	raad	van	bestuur:	Samuel	Markowitz
•	 lid	raad	van	bestuur:	Robert	Voorhamme
•	 lid	raad	van	bestuur:	Wouter	Rombouts	 
 (vanaf 26 maart 2014)

Management

•	 Johan	Cornelis:	Directeur	Marketing	en	Verkoop/ 
 Algemeen Directeur a.i. vanaf september 2014
•	 Kurt	De	Nies:	manager	bedrijfsprocessen	en	systemen
•	 Koen	De	Schutter:	Directeur	Financiën
•	 Steven	De	Schrijver:	Exploitatie-Ingenieur	 
 Noorderproductie
•	 Ivan	Geilenkotten:	CEO	(tot	24	september	2014)
•	 Ellen	Theeuwes:	CEO	INDUSS
•	 Ann	Van	Houcke:	Directeur	Human	Resources
•	 Gert	Verschooten:	Verantw.	Zuiderproductie
•	 Kurt	Vingerhoets:	manager	operations	distributie

Revisor

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door Paul De Weerdt

Raad van bestuur

•	 Bruno	Byl
•	 Fernand	Bossaerts
•	 Veerle	D’Haene
•	 Eric	De	Swaef	(tot	30	april	2014)
•	 Vicky	Dombret
•	 Fons	Duchateau	(vanaf	18	december	2014)
•	 Danny	Feyen	(vanaf	26	mei	2014)
•	 André	Gantman	(vanaf	24	september	2014)	
•	 Jean	Goedtkindt	(vanaf	18	december	2014)
•	 Philip	Heylen
•	 Sonja	Janssens
•	 Koen	Laenens	(vanaf	18	december	2014)
•	 Samuel	Markowitz
•	 Koen	Metsu	(tot	24	september	2014)
•	 Jan	Oerlemans
•	 Patrick	Paredaens
•	 Mik	Renders
•	 Wouter	Rombouts
•	 Ronny	Sabo
•	 Tjerk	Sekeris
•	 Gerda	Tahon	(vanaf	18	december	2014)
•	 Luc	Thiessen	(tot	31	december	2014)
•	 Ludo	Van	Campenhout	(tot	24	september	2014)
•	 Rob	Van	de	Velde	(tot	24	september	2014)
•	 Marleen	Van	den	Eynde
•	 Pieter	Van	der	Veken	(tot	31	maart	2014)
•	 Jan	Van	der	Vloet
•	 Frederic	van	Haaren
•	 Ludo	Van	Reusel
•	 Lieve	Voets
•	 Robert	Voorhamme
•	 Peter	Wouters	(tot	24	september	2014)

OVER WATER-LINK
Samenstelling Raad van Bestuur, Directiecomité, 
Management, Revisor
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Water-link

Ondernemingsnummer: 0204.923.881
Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging
Labo: erkend en geaccrediteerd volgens EN 17025

Hoofdkantoor

Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

Voor al uw vragen

Surf naar http://aww.water-link.be/contact  
Regel het online
Bel 078 35 35 09 
(op werkdagen van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur)

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

CONTACT EN INFORMATIE


